
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

Katedra ruských a východoevropských studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021                         Kryštof Tomeczek   



 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

Katedra ruských a východoevropských studií 

 

 

 

 

 
 

 

Den Republiky srbské v institucionálním diskurzu 

Republiky srbské v letech 2015–2020 

 
  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autor práce: Kryštof Tomeczek 

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia 

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Žíla, PhD. 

Rok obhajoby: 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil 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 ………………… Kryštof Tomeczek ………………… 

 
  



 

 

 

Bibliografický záznam 

 

TOMECZEK, Kryštof. Den Republiky srbské v institucionálním diskurzu Republiky srbské 

v letech 2015–2020. Praha, 2021. 49 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ondřej Žíla, PhD. 

 

 

 

Rozsah práce: 70 312 znaků 

 



 

 

 

Anotace 

Tato práce analyzuje účely, za jakými politická elita Republiky srbské využívá Den 

Republiky srbské ve svém decentralizačním diskurzu, kterým se snaží posílit obraz 

suverenity této entity. V první kapitole je představen historicko-politický kontext vzniku 

a vývoje Republiky srbské. Tato kapitola vymezuje rámec, ze kterého zkoumaný diskurz 

vychází. Ústřední část práce se zabývá tím, jak byl Den Republiky srbské využíván 

v institucionálním diskurzu Republiky srbské mezi lety 2015–2020. Nejprve je krátce 

představena problematika Dne Republiky srbské, která vedla k zapracování tohoto svátku 

do diskurzu bosenskosrbské politické elity. Samotná analýza diskurzu je rozdělena do tří 

podkapitol. V první podkapitole je analyzováno jeho využití k vytvoření obrazu svébytnosti 

Republiky srbské. Následující podkapitola se zabývá jeho využitím k demonstraci politické 

síly entitních institucí na úkor státních institucí, čímž je také vytvářen určitý dojem 

suverenity. Třetí kapitola zkoumá, jak byl Den Republiky srbské využit k prezentaci nesrbů 

jako hrozby pro Republiku srbskou. V závěru práce je zhodnoceno, do jaké míry odpovídají 

předpokládané účely využití Dne Republiky srbské skutečnosti. 

Annotation 

This work analyses the purposes for which the political elite of the Republika Srpska 

utilises the Day of the Republika Srpska in its decentralisation discourse. This discourse is 

used for strengthening the impression of sovereignty of this entity. The first chapter presents 

the historical and political context of the establishment and development of the Republika 

Srpska. This chapter defines the framework on which the analysed discourse is based. The 

crucial part of the thesis deals with how the Day of the Republika Srpska was utilised in the 

institutional discourse of the Republika Srpska between 2015 and 2020. First, the issue of 

Day of the Republika Srpska, which led to the incorporation of this holiday into the discourse 

of the Bosnian Serb political elite, is briefly introduced. The discourse analysis itself is 

divided into three subchapters. The first subchapter analyses its use to create an image of the 

autonomy of the Republika Srpska. The following subchapter deals with it is used for 

demonstrating the political power of the entity institutions over the state institutions, which 

also creates a certain impression of sovereignty. The third subchapter examines how the Day 

of Republika Srpska was used for presenting non-Serbs as a threat to the Republika Srpska. 

At the end of the thesis, it is evaluated to what extent the presupposed purposes of utilisation 

of the Day of the Republika Srpska correspond with the actual purposes of its utilisation. 
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Úvod 

V reakci na plánované vyhlášení nezávislosti Socialistické republiky Bosny 

a Hercegoviny na Socialistické federativní republice Jugoslávii byla představiteli 

bosenských Srbů dne 9. ledna 1992 založena Republika srbská. Většina bosenských Srbů 

totiž chtěla setrvat v soustavě Jugoslávie, zatímco bosenští Muslimové a Chorvaté, byť 

z různých důvodů, usilovali o nezávislost Bosny a Hercegoviny. Ta byla vyhlášena v březnu 

roku 1992 a posléze mezinárodně uznána. Následně v zemi vypukl ozbrojený konflikt. 

Během něj došlo k etnické homogenizaci teritorií ovládaných jednotlivými stranami. 

Uzavřením pragmatického spojenectví mezi Bosňáky a Chorvaty vznikla v roce 1994 na jimi 

kontrolovaném území Federace Bosny a Hercegoviny. V důsledku jejich společné ofenzívy 

za asistence NATO byli představitelé Republiky srbské nuceni přistoupit na nové kolo 

mírových jednání. Z nich na podzim roku 1995 vzešla Daytonská mírová dohoda. Ta zavedla 

federativní systém dvou autonomních entit, Republiky srbské a Federace Bosny 

a Hercegoviny, a slabé centrální vlády státu Bosna a Hercegovina. Implementace mírových 

dohod měla být zajištěna mezinárodním společenstvím skrze Úřad Vysokého představitele. 

Po prvních poválečných volbách se však k moci opět dostaly nacionalistické strany 

a v důsledku toho začala implementace mírových dohod váznout. Proto došlo k posílení 

mandátu Vysokého představitele a mezinárodní společenství tak převzalo kontrolu nad 

vytvářením bosenských státních struktur. Následkem toho začalo docházet k oklešťování 

kompetencí entit za účelem vytvoření silných centrálních institucí, které by umožnily 

efektivní chod státu. Na centralizaci se podíleli také zahraniční soudci Ústavního soudu 

Bosny a Hercegoviny. Centralizační reformy vyvolaly negativní reakce politické elity 

Republiky srbské, protože odporují zájmům bosenských Srbů. V důsledku toho začala 

bosenskosrbská politická elita rozvíjet takový diskurz, který prezentuje Republiku srbskou 

jako široce autonomní teritoriální jednotku, jejíž autonomie je neprávem omezována zásahy 

ze strany mezinárodního společenství. V roce 2015 se jedním z hlavních pilířů tohoto 

diskurzu stal Den Republiky srbské. Došlo k tomu poté, co bylo datum jeho oslav prohlášeno 

Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny za neústavní z důvodu diskriminace nesrbského 

obyvatelstva Republiky srbské. Političtí reprezentanti bosenských Srbů toto rozhodnutí 

soudu nerespektovali, naopak začali tento svátek velkolepě oslavovat, a dokonce uspořádali 

referendum o zachování data jeho slavení. Těmito performancemi záměrně zveličili jeho 

význam. 
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Práce si klade za cíl zodpovědět otázku, za jakými účely byl Den Republiky srbské 

využíván politickou elitou Republiky srbské mezi lety 2015 a 2020. Výchozí premisou práce 

je, že bosenskosrbská politická elita přetvořila tento svátek v politický nástroj, který využívá 

ve svém decentralizačním diskurzu k posílení argumentů o svébytnosti této entity, 

k delegitimaci činnosti Vysokého představitele a Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny 

a k prezentaci těchto institucí a Bosňáků jako hrozeb pro Republiku srbskou. Rozvíjením 

těchto tezí udržují politické elity v Republice srbské spjaté s Miloradem Dodikem politickou 

kontrolu a odvádí pozornost od neutěšené ekonomické situace a dalších sociálních tíživých 

problémů. 

Tato bakalářská práce je koncipována jako interpretativní případová studie.1 Výzkum 

byl proveden použitím metod obsahové analýzy a kritické diskurzivní analýzy, které byly 

doplněny analýzou historicko-politického kontextu. Byl aplikován Foucaultovský přístup 

k diskurzu, který se zajímá spíše o obsah výpovědí než o jejich lingvistickou stránku.2 

Kritická diskurzivní analýza také rozlišuje mezi diskurzivními a nediskurzivními prvky. 

V důsledku toho umožňuje sledovat reálné performance (oslavy svátku, konání referenda) 

i jejich diskurzivní interpretaci.3 Předmětem výzkumu byl diskurz, jehož tématem byl Den 

Republiky srbské. Aktéry diskurzu byly politické elity Republiky srbské a řečovým 

společenstvím byli v tomto případě bosenští Srbové.4 Korpus, který byl podroben empirické 

analýze, tvořilo přibližně pět set novinových článků. Tyto články byly vybrány ze čtyř 

bosenských médií, z nichž dvě sídlí v Republice srbské – Glas Srpske a Nezavisne novine 

a dvě ve Federaci Bosny a Hercegoviny – Dnevni avaz a Oslobođenje. Časové vymezení 

korpusu bylo zúženo na období od listopadu 2015 do ledna 2020, tedy od rozhodnutí 

Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny o neústavnosti 9. ledna jako Dne Republiky srbské 

do zatím posledních tradičních oslav Dne Republiky srbské. K výběru relevantních článků 

byly využity metody obsahové analýzy. Byla stanovena kritéria, která musel každý článek 

splňovat. Kromě toho, že musel být článek publikován jedním z vybraných médií ve 

vymezeném časovém období, musel dále splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: a) musel 

 
1 Viz Petr Drulák, „Interpretativní případová studie“, in Metodologie výzkumu politiky, ed. Vít Beneš a Petr 

Drulák (Praha: Sociologické nakladatelství, 2019), 83–97. 
2 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: 

Portál, 2008), 107. 
3 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku, 101. 
4 Beneš definuje řečové společenství v širším významovém pojetí jako „skupinu osob, které sdílí pravidla 

diskurzu, jazyk, zkušenosti a základní představy“.; Vít Beneš, „Diskurzivní analýza“, in Metodologie 

výzkumu politiky, ed. Vít Beneš a Petr Drulák (Praha: Sociologické nakladatelství, 2019), 282–283. 
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obsahovat přímé či nepřímé vyjádření alespoň jednoho představitele politické elity 

Republiky srbské související s Dnem Republiky srbské, b) musel obsahovat alespoň jedno 

ze stanovených klíčových slov: Den Republiky srbské (Dan Republike srpske), Den RS (Dan 

RS-a; Dan RS), referendum (referendum), 9. leden (9. januar), Ústavní soud (Ustavni sud) 

a zároveň musel tematicky souviset s Dnem Republiky srbské. Metoda obsahové analýzy 

sloužila také ke zjištění, s jakou intenzitou se Den Republiky srbské objevoval v politickém 

diskurzu v jednotlivých časových úsecích, a ke zjištění četnosti prohlášení jednotlivých 

politiků. K analýze obsahu diskurzu byla využita metoda kritické diskurzivní analýzy. 

Pomocí ní byly identifikovány hlavní roviny decentralizačního diskurzu, ve kterých 

figuroval tento svátek a s ním spojené politické performance. Tyto roviny byly následně dále 

analyzovány a diskutovány na širší sekundární literatuře. 

Práce se skládá ze dvou hlavních kapitol. První z nich představuje historicko-politický 

kontextuální rámec, ze kterého zkoumaná problematika vychází. Zabývá se okolnostmi 

vzniku Republiky srbské, válečným konfliktem a poválečným vývojem Republiky srbské 

v rámci Bosny a Hercegoviny. Ústřední část práce tvoří analýza diskurzu politických elit 

Republiky srbské, která sestává ze tří kapitol. Tyto kapitoly prezentují jednotlivé roviny 

diskurzu, ve kterých se Den Republiky srbské vyskytuje. 

Kontextuální kapitola byla zpracována za pomoci přehledových studií a odborných 

článků týkajících se historicko-politického vývoje Bosny a Hercegoviny. Významnou 

publikací, která vysvětluje logiku dezintegrace Jugoslávie a popisuje vzájemně neslučitelné 

cíle jednotlivých konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny, je kniha Blueprints for 

a House Divided od Roberta M. Haydena.5 Velmi přínosnou prací byla také analýza různých 

aspektů vývoje Bosny a Hercegoviny od počátku rozpadu Jugoslávie zhruba do roku 2015, 

která byla zpracována Ondřejem Žílou a publikována v kolektivní monografii Státy 

západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje.6 Vývoji politického 

systému Bosny a Hercegoviny se zohledněním vlivu mezinárodního společenství se věnuje 

text Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny a jeho současná podoba od Damira 

 
5 Robert M. Hayden, Blueprints for a House Divided: The Constitutional Logic of the Yugoslav Conflicts 

(Michigan: The University of Michigan Press, 2000). 
6 Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, in Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy 

jejich vývoje, Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík (Praha: Vydavatelství FF UK / Faculty of Arts Press, 

Charles University, 2016), 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1457601&lang=cs

&site=eds-live&scope=site (staženo 22. května 2020). 



 

 

5 

Kasuma.7 Pro teoretické ukotvení analytického rámce byla inspirativním zdrojem kniha 

Peace as War od Dražena Pehara, analyzující problematiku činnosti mezinárodního 

společenství v Bosně a Hercegovině, ale také rozebírající rétoriku představitelů jednotlivých 

národů. Pehar zde přichází s teorií „dediskurzace“ (dediscoursification), kterou aplikuje na 

diskurz bosenských politiků. Podle této teorie využívají politici diskurz jako nástroj 

k udržení válečného napětí ve společnosti.8 Politickým diskurzem se zabývá také Gerard 

Toal ve své analýze „Republika Srpska will have a referendum“: The rhetorical politics of 

Milorad Dodik.9 Toal zde na případu využití referenda o nezávislosti Republiky srbské 

sleduje vývoj rétoriky Milorada Dodika. K zasazení analýzy práce do širšího kontextu byly 

využity také texty od Anniky Björkdahl, která se věnovala procesu state-buildingu a nation-

buildingu v Republice srbské, a Jessie Barton Hronešové, která se zabývala etno-

populistickým popíračstvím válečných zločinů.10 Podstatnými prameny byly také 

dokumenty institucí, např. rozhodnutí Ústavního soudu, rozhodnutí Vysokého představitele 

či deklarace, zákony a závěry vydané Národním shromážděním Republiky srbské. 

Hlavní část práce byla založena na analýze diskurzu politických představitelů Republiky 

srbské, proto byly nejdůležitějším zdrojem internetové články čtyř bosenských médií, která 

jsou zmíněna výše. Problémem bosenských médií je jejich fragmentace podle etnických linií, 

která má negativní vliv na jejich nestrannost. Média z Republiky srbské mají tendenci 

přebírat postoje bosenských Srbů a většinou nejsou kritická vůči bosenskosrbské politické 

elitě. Naproti tomu většina médií se sídlem ve Federaci Bosny a Hercegoviny straní 

Bosňákům. To je patrné např. z toho, že média ve Federaci hodnotí oslavy Dne Republiky 

srbské 9. ledna jako neústavní a média z Republiky srbské nikoliv. Největší počet článků, 

které byly pro tuto práci relevantní, publikovaly Nezavisne novine a Dnevni avaz. Zatímco 

 
7 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“, 

Středoevropské politické studie 8, č. 2–3 (2006): nestránkováno, 

https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4182/6085 (staženo 1. května 2020).; „Dayton Peace Agreement“, 

Organization for Security and Co-operation in Europe (14. prosince 1995), https://www.osce.org/bih/126173 

(staženo 1. března 2020). 
8 Dražen Pehar, Peace as War: Bosnia and Herzegovina Post-Dayton, (Budapest: Central European 

University Press, 2019): 2, www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctvh8r0p6 (staženo 20. září 2019). 
9 Gerard Toal, „‘Republika Srpska will have a referendum‘: The rhetorical politics of Milorad Dodik“, 

Democracy and Security in Southeastern Europe 12–13 (2013), https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=274071 (staženo 1. března 2020). 
10 Anikka Björkdahl, „Republika Srpska: Imaginary, performance and spatialization“, Political Geography 

66 (září 2018), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629817303463?via%3Dihub (staženo 

29. dubna 2021).; Jessie Barton Hronešová, „Ethnopopulist denial and crime relativisation in Bosnian 

Republika Srpska“, East European Poltics (8. ledna 2021): https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1871896 

(staženo 29. dubna 2021). 
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Nezavisne novine poskytovaly alespoň malý mediální prostor pro vyjádření bosňáckých 

politiků, Glas Srpske publikoval výhradně vyjádření představitelů bosenských Srbů. Dnevni 

avaz a Oslobođenje vydávaly kromě článků s vyjádřeními bosňáckých politiků často také 

články s kontroverzními projevy bosenskosrbských politiků a výroky Vysokého 

představitele. Ve většině takových článků však zároveň bývaly reakce bosňáckých politiků. 

V českém akademickém prostředí zatím nebylo téma úlohy Dne Republiky srbské 

v institucionálním diskurzu Republiky srbské zpracováno. Několik zahraničních prací se 

věnuje rétorice Milorada Dodika, nikoliv však v souvislosti s Dnem Republiky srbské. 

Jedinou částečnou výjimkou je práce od Nađi Beglerović z roku 2020, ve které se autorka 

zabývá využitím referenda o Dni Republiky srbské v širším kontextu referenda v rétorické 

politice Milorada Dodika.11 Stejně jako většina ostatních prací však ani její práce 

nezohledňuje skutečnost, že Dodikovy postoje ohledně centralizace země do určité míry 

zastávají všechny bosenskosrbské politické strany. 

 

 
11 Nađa Beglerović, „Milorad Dodik’s Use of Contentious Rhetoric in (De)constructing Bosnia and 

Herzegovina’s Identity: A Discourse-Historical Analysis“, Central European Political Studies, č. 3 (2020): 

113–132, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=902661 (staženo 28. dubna 2021). 
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1. Vznik Republiky srbské a její vývoj v rámci Bosny a Hercegoviny 

Tato kapitola se věnuje historicko-politickému kontextu vzniku a vývoje jedné z entit 

Bosny a Hercegoviny, Republiky srbské. Jejím hlavním cílem je přiblížit okolnosti, za 

jakých Republika srbská vznikla, a nastínit její poválečný vývoj v rámci Bosny 

a Hercegoviny. Tento kontext je nezbytný pro pochopení obsahu a výběru jazykových 

prostředků rétoriky politických elit Republiky srbské, které úspěšně mobilizují značnou část 

voličů Republiky srbské. 

1.1. Vznik Republiky srbské a občanská válka 

V jugoslávských republikách rostla během 80. let 20. století frustrace obyvatelstva 

v důsledku klesající životní úrovně a vládnoucí komunistická strana ztrácela podporu voličů 

kvůli korupčním skandálům. V napjaté atmosféře se začaly objevovat rozpory o budoucí 

podobě jugoslávské federace. V těchto sporech mezi elitami jednotlivých republikových 

vedení začínal krystalizovat dlouhodobě potlačovaný nacionalismus. Začátkem roku 1990 

došlo k rozpadu celojugoslávské komunistické strany a v jednotlivých republikách byl 

zaveden vícestranický systém. V multietnické Socialistické republice Bosně a Hercegovině 

se vzápětí zformovaly nacionalistické politické strany založené na etnokonfesním principu: 

muslimská Strana demokratické akce (Stranka demokratske akcije, SDA), Srbská 

demokratická strana (Srpska demokratska stranka, SDS) a Chorvatské demokratické 

společenství (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ). Tyto strany se nepovažovaly 

vzájemně za konkurenty, naopak shodně vnímaly jako největší konkurenci komunistickou 

stranu a Svaz reformních sil Jugoslávie (Savez reformskih snaga Jugoslavije), které 

neprosazovaly nacionální politickou agendu. Nacionalistické strany se proto spojily za 

účelem porazit tyto nenacionální strany v nadcházejících volbách. Ve vypjaté politické 

a společenské situaci dokázaly nacionalistické strany lépe mobilizovat obyvatelstvo, díky 

čemuž triumfovaly v prvních pluralitních parlamentních volbách v listopadu 1990.12 Po 

volbách utvořily vládnoucí koalici a rozdělily si funkce v republikových institucích podle 

národnostního klíče. Takový stav ale nebyl vzhledem k jejich neslučitelným zájmům 

dlouhodobě udržitelný.13 

 
12 Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, 76–81. 
13 Miroslav Tejchman, Balkán ve 20. století (Praha: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016): 

345, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1556207&lang=cs&site=ehost-live 

(staženo 31. května 2020).  
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Vítězné strany měly velmi odlišné představy o budoucí podobě Bosny a Hercegoviny 

a jejím statusu v rámci Jugoslávie, což se později stalo hlavním předmětem sporu mezi nimi. 

Jejich vize z velké části sdíleli i příslušníci jednotlivých konstitutivních národů Bosny 

a Hercegoviny, kteří se obávali toho, že se stanou menšinou v nově vznikajících suverénních 

státech.14 Tyto obavy byly z velké části založeny na historické zkušenosti z doby druhé 

světové války. Tehdy chorvatští ustašovci vyháněli a masakrovali za asistence některých 

bosenských muslimů Srby žijící za hranicemi Srbska, především v Chorvatsku a Bosně 

a Hercegovině. Srbští četnici naopak zabíjeli Chorvaty a bosenské muslimy a vypalovali 

jejich vesnice.15 Tyto hluboce zakořeněné obavy do jisté míry určovaly, jaké uspořádání bylo 

jednotlivými politickými elitami preferováno. Představitelé SDS primárně prosazovali 

setrvání Bosny a Hercegoviny v Jugoslávii. SDA se naopak snažila prezentovat Bosnu 

a Hercegovinu jako ucelenou a kompaktní teritoriální jednotku, začala prosazovat občanský 

princip a zdůrazňovat tradici bosenské státnosti. K této politice se účelově zpočátku 

přiklonila také HDZ, která formálně preferovala konfederativní uspořádání.16 Po vyhlášení 

nezávislosti Chorvatska a Slovinska v červnu 1991 a vyhlášení nezávislosti Makedonie 

v listopadu 1991 situace dále eskalovala. Elity SDS začaly v bosenskohercegovinských 

regionech vytvářet tzv. Srbské autonomní oblasti, které měly za každých okolností zůstat 

součástí Jugoslávie. SDA mezitím podnikala kroky směřující k osamostatnění Bosny 

a Hercegoviny. V říjnu 1991 bylo za podpory HDZ v bosenském parlamentu přijato 

Memorandum o suverenitě Republiky Bosny a Hercegoviny. Memorandum avizovalo, že 

prostá parlamentní většina může rozhodnout o budoucím statusu Bosny a Hercegoviny. Jak 

přijetí memoranda, tak i jeho obsah však odporoval ústavnímu pořádku země, jelikož 

bosenská ústava obsahovala ochranný mechanismus proti přehlasování jednoho národa 

v klíčových záležitostech.17 Bosenští Srbové na tento krok reagovali bojkotem bosenských 

institucí a vytvořili vlastní parlament, tzv. Parlament srbského národa v Bosně 

a Hercegovině (Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini). V listopadu 1991 

uspořádali představitelé SDS referendum, rovněž v rozporu s bosenskou ústavou, ve kterém 

se voliči vyjádřili pro setrvání v Jugoslávii. Na jeho základě vyhlásil parlament bosenských 

Srbů pět srbských autonomních oblastí, které byly stále součástí jugoslávské republiky 

 
14 Ljiljana Smajlović, „From the Heart of the Heart of the Former Yugoslavia“, The Wilson Quarterly 19, č. 3 

(1995): 102–103, https://www.jstor.org/stable/40259032 (staženo 22. února 2021). 
15 Jan Rychlík a Milan Perenčević, Dějiny Chorvatska (Praha: NLN, 2020), 286. 
16 Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, 84. 
17 Robert M. Hayden, Blueprints for a House Divided, 93–94. 
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Bosny a Hercegoviny. Tyto oblasti však již přesahovaly hranice oblastí s většinově srbským 

obyvatelstvem.18 

V prosinci 1991 podala SDA žádost o mezinárodní uznání Bosny a Hercegoviny. 

Badinterova komise ustanovená Evropským společenstvím podmínila uznání nezávislosti 

Bosny a Hercegoviny provedením referenda, ve kterém by o nezávislosti rozhodli všichni 

občané. Takové referendum však mohl vypsat pouze parlament, čímž mělo být zabráněno 

tomu, aby byl jeden národ přehlasován.19 Komisaři při rozhodování ignorovali skutečnost, 

že bosenští Srbové, tvořící více jak třetinu obyvatelstva Bosny a Hercegoviny, byli v drtivé 

většině proti nezávislosti Bosny a Hercegoviny. Zástupci bosenských Srbů již očekávali, že 

budou v parlamentu opět přehlasováni. Dne 9. ledna 1992 proto vyhlásili na teritoriu 

autonomních oblastí svrchovanou Republiku srbského národa v Bosně a Hercegovině 

(Republika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, později Republika srbská), která měla 

zůstat v soustavě Jugoslávie jako federální jednotka. Její parlament přijal v březnu vlastní 

ústavu, čímž se bosenští Srbové nelegálně vyčlenili ze struktur Bosny a Hercegoviny. Bez 

jejich přítomnosti v bosenském parlamentu bylo referendum o nezávislosti zástupci SDA 

a HDZ dle očekávání schváleno a uskutečnilo se ve dnech 29. února a 1. března 1992. 

Většina zúčastněných v něm hlasovala pro nezávislost. Ačkoliv bosenští Srbové toto 

referendum většinově bojkotovali, Evropské společenství na základě jeho výsledků uznalo 

nezávislost Bosny a Hercegoviny. Tím se situace vyostřila, již nebylo možné najít 

kompromisní řešení a v zemi se rozhořel ozbrojený konflikt.20 

Znepřátelené strany se v průběhu konfliktu snažily o ovládnutí co největšího a zároveň 

teritoriálně kompaktního území a o jeho etnickou homogenizaci.21 Využívaly k tomu 

strategii vysidlování příslušníků druhých národů, což výrazně ovlivnilo prostorové 

rozmístění obyvatelstva i jeho demografické charakteristiky.22 Z Republiky srbské, která 

kontrolovala v průběhu války až 70 % Bosny a Hercegoviny, bylo vyháněno nesrbské 

 
18 Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, 84–87. 
19 Robert M. Hayden, Blueprints for a House Divided, 94–97. 
20 Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, 88–91. 
21 Miroslav Tejchman, Balkán ve 20. století, 347. 
22 Ondřej Žíla, „Žonglování s čísly: odhady počtu obětí občanské války v Bosně a Hercegovině a jejich 

odlišná interpretace“, Slovanský přehled/Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and 

Southeastern Europe 100, č. 2 (2014): 344, 

https://www.academia.edu/9499274/ŽÍLA_O_Žonglován%C3%AD_s_č%C3%ADsly_odhady_počtu_obět%

C3%AD_občanské_války_v_Bosně_a_Hercegovině_a_jejich_odlišná_interpretace_In_Slovanský_přehled_č

_2_2014 (staženo 11. května 2020). 
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obyvatelstvo.23 Zvrat ve válce nastal až v roce 1994, kdy Spojené státy zprostředkovaly 

uzavření míru mezi bosenskými Chorvaty a Bosňáky.24 Hlavním cílem jejich pragmatického 

spojenectví bylo získání vojenské převahy nad Republikou srbskou.25 Na jimi 

kontrolovaném teritoriu byla vytvořena Federace Bosny a Hercegoviny, která nicméně byla 

etnicky rozparcelovaná na chorvatskou a bosňáckou část.26 Federace Bosny a Hercegoviny 

postupovala s podporou NATO v bojových operacích proti Vojsku Republiky srbské 

a postupně rozšiřovala kontrolu ve znovudobytých územích doposud kontrolovaných 

Republikou srbskou. Tento vývoj donutil vedení bosenských Srbů zahájit další kolo 

mírových jednání, které proběhlo na podzim roku 1995 a vyústilo v podpis daytonské 

dohody.27 Občanská válka si vyžádala přibližně 100 000 lidských životů a ze svých domovů 

uprchla více než polovina bosenské populace, tedy přes 2,2 milionu osob.28 

1.2. Daytonská Bosna a Hercegovina 

Všeobecná rámcová dohoda o míru v Bosně a Hercegovině byla podepsána 14. prosince 

1995 nejvyššími zástupci Chorvatska (Franjo Tuđman), Srbska (Slobodan Milošević) 

a Bosny a Hercegoviny (Alija Izetbegović). Skládala se ze dvou vojenských a devíti 

civilních příloh, z nichž jednu tvořila nová ústava Bosny a Hercegoviny.29 Tato mírová 

dohoda sice zastavila ozbrojený konflikt, nedokázala ale vytvořit vhodné podmínky pro 

fungování státu. Byl zaveden složitý, a ne příliš efektivní model státního uspořádání – 

federativní systém dvou široce autonomních entit, Republiky srbské a Federace Bosny 

a Hercegoviny, a slabé centrální vlády. Pravomoci státu byly omezeny na následující oblasti: 

zahraniční politika, zahraničně-hospodářská politika, celní politika, monetární politika, 

financování institucí a mezinárodních závazků Bosny a Hercegoviny, imigrační a azylová 

 
23 Denisa Kostovicova, „Republika Srpska and its Boundaries in Bosnian Serb Geographical Narratives in the 

Post-Dayton Period“, Space & Polity 8, č. 3 (prosinec 2004): 272, 274, 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=e39128c3-3d7f-4769-bc76-

38feda58a755%40sessionmgr4006 (staženo 1. března 2020). 
24 Od roku 1993 se pro pojmenování muslimského obyvatelstva používá název Bosňáci. 
25 Miroslav Tejchman, Balkán ve 20. století, 350–351. 
26 Robert M. Hayden, Blueprints for a House Divided, 111–113. 
27 Lukáš Vomela, „Political Development of Post-Dayton Bosnia and Herzegovina“, Contemporary 

European Studies, č. 2 (2017): 29–30, 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=e39128c3-3d7f-4769-bc76-

38feda58a755%40sessionmgr4006 (staženo 1. března 2020). 
28 Ondřej Žíla, „Jedna si jedina moja domovina?“: etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v 

letech 1945-2013, Varia (Praha: Charles University in Prague, Faculty of Arts Press, 2014), 174–175, 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1084578&lang=cs

&site=eds-live&scope=site. (staženo 31. května 2020). 
29 Anela Ramić, „Dejtonski mirovni sporazum i njegova realnost“, Pregled – časopis za društvena pitanja 53, 

č. 1 (2012): 221–222, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109474 (staženo 1. března 2020). 
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politika, mezinárodní a mezientitní vymáhání práva, vytvoření a provoz mezientitních 

a mezinárodních komunikačních prostředků, řízení mezientitní dopravy, dohled nad 

vzdušným prostorem země.30 Ostatní pravomoci připadly entitám, které mohou samostatně 

rozhodovat o vnitřních záležitostech a smějí rozvíjet speciální paralelní vztahy 

s Chorvatskem a Srbskem. Podle daytonských dohod mělo dojít k jednáním o rozdělení 

dalších kompetencí mezi entitami a státní úrovní nejpozději do šesti měsíců od jejich 

podpisu. K takovým vyjednáváním však nikdy nedošlo.31 Entitní instituce byly a stále jsou 

několikanásobně silnější než státní instituce, ale kvůli nejednoznačnosti a rozporuplnosti 

formulací částí mírových dohod, které se týkají rozdělení pravomocí, je míra jejich 

autonomie vykládána jednotlivými stranami rozdílně.32 Střetem těchto rozdílných a většinou 

protichůdných interpretací dochází k udržování stavu válečného napětí politickými 

prostředky.33 

Poválečná obnova země měla být zajištěna mezinárodním společenstvím, které kladlo 

důraz především na obnovení multietnického charakteru, jaký měla země před válkou, 

a narovnání vztahů mezi konstitutivními národy. Původní etno-demografická struktura země 

měla být obnovena návratem válečných utečenců zpět do jejich původních domovů a jejich 

interakce s příslušníky ostatních etnických skupin měla zároveň přispět k poválečnému 

usmíření národů.34 Mezinárodní společenství zřídilo tzv. Úřad Vysokého představitele 

(OHR), jehož agendou byla civilní správa země. Vojenskou správu řídily mírové síly pod 

záštitou NATO (IFOR, SFOR), v roce 2004 převzala vojenskou správu Evropská unie 

(EUFOR).35 Vysoký představitel zpočátku nedisponoval nijak významnými pravomocemi. 

Po vítězství tří nejsilnějších nacionalistických stran v prvních poválečných volbách 

a prvních neúspěších spjatých s implementací daytonské dohody ale bylo zřejmé, že 

mezinárodní společenství nebude moci při budování bosenských státních struktur spoléhat 

na konsenzus mezi politickými představiteli konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny. 

Rada pro nastolení míru (Peace Implementation Council, PIC) proto v roce 1997 vybavila 

Vysokého představitele tzv. Bonnskými pravomocemi. Ty mu umožnily např. přijímat 

 
30 Dayton Peace Agreement“. 
31 Dražen Pehar, Peace as War, 217. 
32 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“. 
33 Dražen Pehar, Peace as War, 1–2. 
34 Ondřej Žíla, 'Jedna si jedina moja domovina?', 283–284. 
35 NATO, „Peace support operations in Bosnia and Herzegovina“, North Atlantic Treaty Organization, 24. 

dubna 2019, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm (staženo 27. dubna 2021).; EUFOR, 

„About EUFOR“, European Union Force in BiH, 14. ledna 2021, https://www.euforbih.org/index.php/about-

eufor (staženo 27. dubna 2021). 
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a rušit zákony nebo odvolávat politické činitele z funkcí v případech, kdy dotyční nejednali 

v souladu s daytonskými dohodami.36 Využitím bonnských pravomocí došlo např. 

k zavedení jednotných cestovních pasů, jednotné měny, státních symbolů včetně vlajky či 

společné státní poznávací značky automobilů.37 Dále byly využity k vytvoření Státního 

zastupitelství Bosny a Hercegoviny (Tužilaštvo Bosne i Hercegovine) a Soudu Bosny 

a Hercegoviny (Sud Bosne i Hercegovine) v roce 2002.38 Velmi kontroverzní bylo využití 

bonnských pravomocí k odvolání několika desítek politiků, převážně bosenských Srbů.39 

Činnost OHR tím v podstatě odporovala tomu, jak bosenská veřejnost hlasovala ve volbách, 

což pochopitelně vyvolávalo její odpor.40 Bonnské pravomoci byly aktivně využívány až do 

roku 2006, kdy došlo ke změně strategie mezinárodního společenství, které se rozhodlo dát 

prostor lokálním politikům a omezit vnější zásahy.41 Důležitá jednání se však nadále 

odehrávala pod dohledem mezinárodního společenství, které mj. několikrát neúspěšně 

iniciovalo projednání ústavních reforem. Tento neúspěch byl primárně zapříčiněn tím, že 

udržování napjatého stavu vyhovuje politickým elitám, které z něj profitují.42 

Vláda nacionalistických stran je přetrvávajícím problémem daytonské Bosny 

a Hercegoviny. Je s ní totiž spojena křehkost státního aparátu, která znemožňuje jakýkoliv 

pokrok. Ve volbách jsou v porovnání s občanskými stranami úspěšnější nacionalistické 

strany, které dokážou mobilizovat poměrně velkou část obyvatelstva svou konfrontační 

rétorikou. To vede k nacionalizaci politické scény, jelikož politici vidí za radikalizací své 

rétoriky zvýšení volebních preferencí. Z Republiky srbské může být příkladem současný 

srbský člen Předsednictva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik, který začal svou politickou 

kariéru před válkou jako umírněný politik. Vystupoval proti nacionalistům Radovanu 

 
36 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“.; 

Ondřej Žíla, „Bosna a Hercegovina“, 113–114. 
37 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“.; 

Dražen Pehar, Peace as War, 178–179. 
38 OHR, „Odluka kojom se donosi Zakon o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine“, Office of The High 

Representative (8. srpna 2002), http://www.ohr.int/odluku-kojom-se-donosi-zakon-o-tuzilastvu-bosne-i-

hercegovine/ (staženo 20.března 2021).; Sud Bosne i Hercegovine, „Istorijat Suda BiH“, 

http://www.sudbih.gov.ba/stranica/86/pregled (staženo 20. března 2021). 
39 Remzija Kadrić, „Dejtonski mirovni sporazum i međunarodna zajednica“, Znakovi vremena – Časopis za 

filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu 8, č. 70/71 (2016): 168, https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=440872 (staženo 1. března 2020). 
40 Roberto Belloni, State building and international intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007), 31–

32. 
41 Dražen Pehar, Peace as War, 188. 
42 Tina Mavrikos-Adamou, „Leader-dominated Ethnic Parties and Dysfunctional Institutional Design in 

Bosnia-Herzegovina and Kosovo“, in State-Building and Democratization in Bosnia and Herzegovina, ed. 

Soeren Keil a Valery Perry (New York: Routledge, 2015), 186. 
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Karadžićovi a Ratku Mladićovi a po válce prosazoval politiku usmíření a schvaloval 

potrestání všech válečných zločinců. V důsledku toho se stal chráněncem mezinárodního 

společenství a tehdejší Vysoký představitel Carlos Westendorp dokonce odvolal tehdejšího 

prezidenta Republiky srbské Nikolu Poplašena z funkce, protože Poplašen plánoval odvolat 

Dodika z funkce předsedy vlády Republiky srbské.43 Od roku 2001 do roku 2006 však byla 

Dodikova strana Svaz nezávislých sociálních demokratů (Savez nezavisnih 

socijaldemokrata, SNSD) kvůli volebním neúspěchům v opozici. Mezitím byla za podpory 

Spojených států přetvořena v moderní politickou stranu. Po neúspěšném pokusu o reformu 

bosenské ústavy v dubnu 2006, která by zaručila decentralizovanou pozici Republiky srbské 

v rámci Bosny a Hercegoviny, začal Dodik prosazovat nacionalistickou rétoriku. V tom roce 

SNSD zvítězila ve volbách poté, co Dodik otevřel otázku o uspořádání referenda 

o nezávislosti Republiky srbské.44 V roce 2010 Dodikova strana opět zvítězila ve volbách 

a Dodik se stal prezidentem Republiky srbské. Ve volbách roku 2014 tuto funkci obhájil 

a v roce 2018 byl dokonce zvolen do funkce člena Předsednictva Bosny a Hercegoviny. Na 

tomto příkladu lze sledovat úspěch nacionálně laděných témat u voličů. Vládnoucí 

nacionalisté často při rozhodování o důležitých otázkách zneužívají kompromisního 

nastavení daytonského systému, které jim umožňuje zablokovat rozhodovací proces. 

Daytonský rámec totiž zaručuje, že ani jeden z konstitutivních národů nemůže být 

přehlasován zbylými dvěma národy. Sdílení moci na základě etnického klíče, které mělo 

podle původních záměrů přimět národy hledat společnou cestu v budování demokratického 

státu, se namísto toho stalo zdrojem napětí a překážkou pro fungování státu.45 Bez 

přítomnosti mezinárodního společenství, které vynucuje alespoň minimální konsenzus, by 

bosenští Srbové spolu s bosenskými Chorvaty blokovali veškeré reformy a pravděpodobně 

bojkotovali centrální instituce, což by vedlo k naprosté paralýze státu.46 

 
43 Maja Bjelajac, „Lider bosanskih Srba – oportunista ili ubedjeni nacionalista?“, Institute for war & peace 

reporting, 2. března 2012, https://iwpr.net/sr/global-voices/lider-bosanskih-srba-oportunista-ili-ubedeni-

nacionalista (staženo 6. dubna 2021).; „Kako su ‚rasli‘ Dodik i SNSD: Evo u čemu je trik“, Radio Sarajevo, 

23. prosince 2015, https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/kako-su-rasli-dodik-i-snsd-evo-u-

cemu-je-trik/210901 (staženo 6. dubna 2021). 
44 Gerard Toal, „‘Republika Srpska will have a referendum‘“, 7, 12–14. 
45 Ondřej Žíla, „Ochromená Bosna a Hercegovina: politický a společenský vývoj v postdaytonském období“, 

Dějiny a současnost, č. 9 (2013): 50, 

https://www.academia.edu/6611774/ŽÍLA_O_Ochromená_Bosna_a_Hercegovina_politický_a_společenský_

vývoj_v_postdaytonském_obdob%C3%AD_In_Dějiny_a_současnost_č_9_2013_s_48_51 (staženo 11. 

května 2020). 
46 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“. 
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Mezinárodní společenství podporuje centralizační tendence ve snaze posílit centrální 

vládu na úkor entit a zefektivnit tak fungování státu. Např. podle provedených analýz 

se předpokládá, že mezi lety 1995 a 2006 bylo přes padesát kompetencí Republiky srbské 

přesunuto na úroveň Bosny a Hercegoviny, přestože daytonská ústava je garantovala 

entitám.47 Současní představitelé bosenských Srbů dokonce hovoří o více než osmdesáti 

kompetencích, které byly přeneseny z entitní úrovně na státní úroveň.48 Po podpisu 

Daytonské dohody měla Republika srbská např. své vlastní ozbrojené síly (Vojsko 

Republiky srbské), informačně-bezpečnostní službu, celní a hraniční službu. Tyto instituce 

včetně ozbrojených sil byly později sjednoceny na státní úrovni.49 Snahu mezinárodního 

společenství o zachování celistvé a fungující Bosny a Hercegoviny sdílejí pouze Bosňáci, 

proto narážely a stále narážejí jakékoliv snahy o posílení centrální vlády na odpor 

bosenských Srbů a Chorvatů.50 Ti naopak prosazují co největší míru decentralizace 

a odmítají jakékoliv reformy, které nějakým způsobem omezují jejich politickou, 

ekonomickou nebo kulturní autonomii. Centralizační reformy dokonce vedly ke změně 

postoje bosenských Srbů k daytonskému uspořádání. Politické elity Republiky srbské 

upustily od kritiky tohoto uspořádání a začaly jej obhajovat, protože jim umožňuje rozvíjet 

a posilovat postavení Republiky srbské v decentralizovaném uspořádání Bosny 

a Hercegoviny.51 Reformy provedené z iniciativy mezinárodního společenství označují jako 

„antidaytonské“, čímž upozorňují na porušování kompromisní mírové dohody.52 

Poválečný vývoj země je kromě dřívějších zásahů OHR do značné míry ovlivňován také 

činností Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny. Ten tvoří devět soudců, z nichž jsou ale tři 

ze zahraničí, zbytek je pak tvořen dvěma zástupci z každého konstitutivního národa. 

V rozhodovacím procesu tak může jeden národ přehlasovat zbylé dva, pokud bude mít 

podporu zahraničních soudců.53 Vzhledem k výše zmíněným centralizačním snahám 

mezinárodního společenství je tedy velmi pravděpodobné, že zahraniční soudci budou ve 

 
47 Srđan Rajčević, „Deset pogleda na budućnost Republike Srpske“, Časopis za društvena / politička pitanja 

6, č. 15 (duben 2012): 164, http://argumenti.info/wp-content/uploads/2019/03/Argumenti15.pdf (staženo 

1. března 2020). 
48 Fena, „Dodik: Vratiti 83 nadležnosti otete RS, poštovati slovo ‚dejtona‘“, Dnevni avaz, 20. listopadu 2016, 

https://avaz.ba/vijesti/263070/dodik-vratiti-83-nadleznosti-otete-rs-postovati-slovo-dejtona (staženo 6. dubna 

2021). 
49 Srđan Rajčević, „Deset pogleda na budućnost Republike Srpske“, 163–164. 
50 Dražen Pehar, Peace as War, 187. 
51 Roberto Belloni, State building and international intervention in Bosnia, 18.  
52 Milorad Milojević a Gojko Veselinović, „Skupština RS usvojila zaključke o ‚antidejtonskom djelovanju‘ 

Ustavnog suda BiH“, Radio Slobodna Evropa, 17. února 2020, https://www.slobodnaevropa.org/a/sjednica-

rs-ustavni-sud/30434924.html (staženo 6. dubna 2021). 
53 Dražen Pehar, Peace as War, 4. 
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většině případů rozhodovat shodně s Bosňáky. Např. v roce 2000 vydal Ústavní soud Bosny 

a Hercegoviny rozhodnutí o konstitutivnosti národů na celém území Bosny a Hercegoviny.54 

V důsledku tohoto rozhodnutí vynutil tehdejší OHR Wolfgang Petritsch úpravy entitních 

ústav, kterými byli do legislativních orgánů a ministerstev Republiky srbské na základě 

tzv. „magické formule“ přidáni zástupci Bosňáků a bosenských Chorvatů a stejně tak byli 

do institucí Federace Bosny a Hercegoviny přidáni zástupci bosenských Srbů. Dále bylo 

zavedeno pravidlo, které garantuje každému konstitutivnímu národu alespoň čtyři křesla 

v dolních komorách entitních parlamentů. Vznikla také horní komora parlamentu Republiky 

srbské, Rada národů (Vijeće naroda Republike srpske), ve které zasedá shodný počet 

zástupců jednotlivých konstitutivních národů a čtyři zástupci národnostních menšin.55 

Formálně tak byly entity deklarovány jako multietnické, přestože ve skutečnosti tomu tak 

především v případě Republiky srbské není.56 Ústavní soud Bosny a Hercegoviny dále jednal 

v neprospěch bosenských Srbů např. zákazem hymny Spravedlivý Bože (Bože pravde) 

a erbu Republiky srbské v roce 2006 či rozhodnutím o neústavnosti 9. ledna jako Dne 

Republiky srbské v roce 2015.57 Mezinárodní společenství tak na jednu stranu zajišťuje 

rovnost občanů a integritu Bosny a Hercegoviny, ale zároveň svojí činností vytváří v zemi 

tenze, které ještě umocňují lokální politici.58 

Ukončení éry intervencí OHR umožnilo politickým představitelům bosenských Srbů 

vyostřit svou rétoriku proti omezování autonomie Republiky srbské a začali reagovat na 

vnucenou centralizaci země a z jejich pohledu nepříznivá rozhodnutí Ústavního soudu 

Bosny a Hercegoviny rozvíjením decentralizačního diskurzu. Jeho podstatou je především 

posilování obrazu svébytnosti entity Republiky srbské. Dále slouží ke zdůraznění údajného 

porušování daytonské dohody ze strany Bosňáků a mezinárodního společenství, ke kritice 

a delegitimizaci centralizačních reforem a rozhodnutí omezujících autonomii Republiky 

srbské, k prohloubení nedůvěry bosenských Srbů vůči mezinárodnímu společenství 

a nesrbskému obyvatelstvu a v neposlední řadě k vlastnímu prospěchu politických elit. 

Hlavní osobností rozvíjející tento diskurz je Milorad Dodik, ale nositeli diskurzu jsou do 

 
54 Ibid., 58–59. 
55 Damir Kasum, „Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba“. 
56 Dražen Pehar, Peace as War, 115. 
57 Ustavni sud Bosne i Hercegovine, „Predmet U 4/04“ (31. března 2006): 2, 

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/u-4-04-71805.pdf (staženo 15. srpna 2020).; Ustavni sud Bosne 

i Hercegovine, „Predmet U 3/13“ (26. listopadu 2015): 2, http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/U-3-13-

1017392.pdf (staženo 15. srpna 2020). 
58 Dražen Pehar, Peace as war, 182–183. 
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určité míry všechny bosenskosrbské politické strany se sídlem v Republice srbské – SNSD, 

SDS, Demokratický národní svaz (Demokratski narodni savez, DNS), Strana 

demokratického pokroku (Partija demokratskog progresa, PDP), Demokratický svaz 

(Demokratski savez, DEMOS), Sjednocená Srbská (Ujedinjena Srpska, US), Socialistická 

strana Srbské (Socijalistička partija Srpske, SPS), Socialistická strana (Socijalistička partija, 

SP) a Národní demokratické hnutí (Narodni demokratski pokret, NDP). Nejradikálnější 

rétoriku prosazují členové nacionálně-populistické strany SNSD, obzvlášť již zmiňovaný 

Milorad Dodik. Následují představitelé nacionalistické strany SDS, představitelé národně 

konzervativních stran DNS, PDP, US a konzervativních stran DEMOS a NDP. Nejmírněji 

vystupují představitelé stran prosazujících sociálně-demokratický proud, kterými jsou SPS 

a SP. Poměrně radikálně však vystupují vrcholní představitelé všech zmíněných stran. 

Nejvíce mediálního prostoru bývá v bosenskosrbských médiích poskytováno SNSD, 

především Miloradu Dodikovi a Željce Cvijanović, dále také představitelům PDP a SDS. 

Opoziční strany sice kritizují Dodika a poukazují na jeho klientelistické a jiné korupční 

praktiky, ale zároveň převážně sdílejí jeho postoje jak v otázce vztahu k centrálním 

institucím Bosny a Hercegoviny, tak v otázce centralizace země.59 Díky všeobecné podpoře 

této rétoriky jsou politické elity Republiky srbské navíc schopny zvyšovat její kredibilitu 

přenesením některých jejích bodů do prostředí entitních legislativních orgánů. Například 

Národní shromáždění Republiky srbské (Narodna skupština Republike sprske) v minulosti 

několikrát přijalo závěry o konání referenda ohledně činnosti Ústavního soudu Bosny 

a Hercegoviny a OHR, přesněji o zrušení jejich rozhodnutí.60 Milorad Dodik dokonce 

vyzýval k provedení referenda o zrušení Soudu a Státního zastupitelství Bosny 

a Hercegoviny.61 Touto nacionalistickou rétorikou si udržuje přízeň poměrně velkého počtu 

voličů, ale také odvádí pozornost od ekonomických a sociálních problémů. 

  

 
59 Ondřej Žíla, „Poločas rozpadu? Dvojí štěpení daytonské Bosny a Hercegoviny“, Porta Balkanica 10, č. 1–

2 (2018): 14–15, https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138943 (staženo 11. května 2020). 
60 Tomáš Jungwirth, interview vedl Jiří Václavek, Týden v justici, ČT1, 19. září 2016, 

http://www.amo.cz/referendum-v-bosne-a-hercegovine/ (staženo 15. srpna 2020). 
61 Dženana Karabegović, „Dodik ponovo napada sudije“, Slobodna Evropa, 23. ledna 2012, 

https://www.slobodnaevropa.org/a/dodik_rs_vijece_ministara_dobrovoljacka_pravosudje/24460649.html 

(staženo 6. dubna 2021).; „Neka opozicija kaže hoćemo da održimo referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH i mi 

ćemo ga održati“, Oslobođenje, 30. září 2017, https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/neka-opozicija-kaze-

hocemo-da-odrzimo-referendum-o-sudu-i-tuzilastvu-bih-i-mi-cemo-ga-odrzati (staženo 6. dubna 2021). 
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2. Den Republiky srbské v institucionálním diskurzu Republiky srbské 

Den Republiky srbské je v Bosně a Hercegovině ilegální svátek, kterým je každoročně 

9. ledna připomínáno vyhlášení Republiky srbské. V tento den se slaví také pravoslavný 

svátek Křestní sláva svatého Štěpána (Krsna slava arhiđakona Stefana) a v praxi se oslavy 

obou svátků překrývají.62 V lednu 2013 podal tehdejší bosňácký člen Předsednictva Bosny 

a Hercegoviny Bakir Izetbegović žádost k Ústavnímu soudu Bosny a Hercegoviny 

o přezkoumání ústavnosti 9. ledna jako Dne Republiky srbské s odůvodněním, že je tento 

den významný pouze pro srbský konstitutivní národ. Pro vysvětlení načasování této žádosti 

se nabízí několik možností. V roce 2012 se konaly první organizované oslavy při příležitosti 

výročí dvaceti let existence Republiky srbské. Obdobné oslavy se uskutečnily i následující 

rok, čímž na sebe strhly pozornost. Z oslav bylo patrné, že diskriminují nesrbské 

obyvatelstvo a bosňáčtí politici toho využili. Dalším možným důvodem byla kauza 

související se sčítáním obyvatelstva. Na podzim roku 2013 bylo naplánováno provedení 

prvního poválečného sčítání obyvatel v Bosně a Hercegovině. V roce 2012 proběhlo 

zkušební sčítání, ve kterém se údajně 35 % z 15 000 dotazovaných deklarovalo jako 

„Bosňané“ nebo „Hercegovci“. V důsledku toho vyostřily svou rétoriku především 

představitelé Bosňáků, neboť se obávali, že tím dojde k oslabení jejich konstitutivního 

národa.63 Vyvolání sporu o Den Republiky srbské, kterým bylo zdůrazňováno porušování 

práv nesrbského obyvatelstva Republiky srbské, tak mohlo být součástí bosňácké kampaně 

s cílem polarizovat společnost na základě etnických kategorií. Bakir Izetbegović zároveň 

vedl předvolební kampaň před volbami do Předsednictva Bosny a Hercegoviny, ve kterých 

se chystal obhájit svůj mandát. 

Ústavní soud potvrdil v listopadu 2015 neústavnost 9. ledna jako Dne Republiky 

srbské.64 To paradoxně poskytlo příležitost politickým představitelům bosenských Srbů, 

 
62 RTRS, „Program proslave Dana i Krsne slave RS za nedelju, 8. januar“, RTRS, 5. ledna 2012, 

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=53172 (staženo 6. dubna 2021).; RTRS, „Srpska obilježava Dan 

Republike i Krsnu slavu“, Glas Srpske, 9. ledna 2016, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/srpska-obiljezava-dan-republike-i-krsnu-slavu/200599 

(staženo 6. dubna 2021). 
63 Ondřej Žíla, „První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 (odklady, politizace a 

komplikace)“, Porta Balkanica 5, č. 2 (2013): 24, 

https://www.academia.edu/6611837/ŽÍLA_O_Prvn%C3%AD_poválečné_statistické_sč%C3%ADtán%C3%

AD_v_Bosně_a_Hercegovině_2013_odklady_politizace_a_komplikace_In_Porta_Balkanica_roč_5_2013_č_

2_s_18_25 (staženo 10. ledna 2021). 
64 Ústavní soud Bosny a Hercegoviny označil toto datum protiústavní z důvodu diskriminace zbylých dvou 

konstitutivních národů. Bosenskosrbští soudci byli v hlasovacím procesu přehlasování zahraničními a 

bosňáckými soudci.; Ustavni sud Bosne i Hercegovine, „Predmet U 3/13, 30, 33. 
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kteří odmítli přestat slavit tento svátek 9. ledna a zapracovali jej do svého diskurzu. Došlo 

k účelové úpravě tohoto svátku, především k zveličení jeho významu, zmohutnění způsobu 

oslav a k jeho silné medializaci. Den Republiky srbské se objevuje v diskurzu 

bosenskosrbských politických elit každoročně, a to především v lednu v době jeho oslav. Od 

roku 2016 jej bosenskosrbské politické elity využívají každoročně také v období Dne 

nezávislosti (1. března) a Dne státnosti Bosny a Hercegoviny (25. listopadu) k tomu, aby 

zpochybnily jejich ústavnost. Většina bosenských Srbů tyto svátky neslaví, proto 

bosenskosrbští politici využívají stejné argumenty, které Izetbegović předložil Ústavnímu 

soudu v žádosti o přezkoumání ústavnosti Dne Republiky srbské. V roce 2016 se Den 

Republiky srbské objevoval v bosenskosrbském diskurzu nejvíce z celého sledovaného 

období. Bylo tomu tak kvůli kontroverzím, které vyvolaly ilegální oslavy 9. ledna, 

a především pak kvůli konání referenda o Dni Republiky srbské v září toho roku. Následující 

rok se tento svátek objevil v diskurzu bosenskosrbských politiků v období jeho oslav, a navíc 

ještě v létě v souvislosti s Dodikovou výzvou všem místním samosprávám, 

aby pojmenovaly jednu ulici či náměstí 9. leden. V lednu 2018 političtí představitelé 

Bosňáků podali další žádost k Ústavnímu soudu Bosny a Hercegoviny o přezkoumání 

ústavnosti nového Zákona o Dni Republiky srbské a v březnu 2019 Ústavní soud rozhodl, 

že je tento zákon v rozporu s ústavou a den vzniku Republiky srbské nemůže být oslavován 

9. ledna. V obou případech byly tyto události reflektovány v diskurzu bosenskosrbských elit. 

Také bosňáčtí politici příležitostně využívali tento svátek ve svém diskurzu, který je 

obecně velmi kritický vůči bosenským Srbům. Kvůli nerespektování zákazu slavit Den 

Republiky srbské 9. ledna je obviňují z porušování zákona a ústavy a z prohlubování 

nevraživosti mezi národy. Nejčastěji vystupovali proti Dni Republiky srbské viceprezident 

Republiky srbské Ramiz Salkić, bývalý člen Předsednictva Bosny a Hercegoviny Bakir 

Izetbegović a poté jeho nástupce Šefik Džaferović. Jejich vyjádření odsuzující oslavy Dne 

Republiky srbské se objevovaly v médiích každoročně v lednu a velmi intenzivně bylo 

z jejich strany kritizováno konání referenda o Dni Republiky srbské v roce 2016.65 Jeden 

z členů SDA, Sadik Ahmetović, dokonce navrhoval uspořádat referendum o vyčlenění 

 
65 Fena, „U RS-u se obilježava dan entiteta koji je proglašen neustavnim“, Dnevni avaz, 9. ledna 2017, 

https://avaz.ba/vijesti/271248/u-rs-u-se-obiljezava-dan-entiteta-koji-je-proglasen-neustavnim (staženo 6. 

dubna 2021).; S. D., „GO SDA o referendumu u RS-u: To je početak rušenja države i mira u BiH“, Dnevni 

avaz, 3. září 2016, https://avaz.ba/vijesti/253089/go-sda-o-referendumu-u-rs-to-je-pocetak-rusenja-drzave-i-

mira-u-bih (staženo 6. dubna 2021). 
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Srebrenice z Republiky srbské.66 Členové bosenskohercegovinského oddělení Společnosti 

pro ohrožené národy se sídlem v Sarajevu rovněž odsoudili oslavy Dne Republiky srbské 

jako urážlivé vůči obětem válečných zločinů.67 

Bosenskosrbská politická elita Republiky srbské využívá tento svátek k rozvíjení 

několika rovin svého decentralizačního diskurzu. Pro účely této práce byl diskurz rozčleněn 

do tří kategorií podle účelu. Zaprvé, slouží k posílení obrazu svébytnosti Republiky srbské. 

Na tom mají velký podíl každoroční politické performance v den oslav tohoto svátku. 

Zadruhé, slouží k delegitimizaci činnosti OHR, Ústavního soudu, Soudu a Státního 

zastupitelství Bosny a Hercegoviny. Vytváření obrazu suverenity institucí Republiky srbské 

totiž umožňuje následně prezentovat vnější zásahy do fungování této entity jako nelegitimní. 

Zatřetí, zpochybnění legality Dne Republiky srbské Ústavním soudem je využíváno 

k prezentaci centrálních institucí, Bosňáků a OHR jako hrozeb pro Republiku srbskou 

a zároveň k legitimizaci postojů bosenskosrbských politických elit proti těmto hrozbám.68 

Na prvku hrozby je tento diskurz z velké části založen, protože bez něj by v podstatě ztratil 

svůj význam. Všechny tři zmíněné kategorie jsou dále využívány k zastínění ekonomických 

problémů a korupčních kauz a k sebeprezentaci před voliči. První dvě kategorie spolu 

souvisí a v některých bodech se dokonce překrývají, protože obě přispívají k posílení obrazu 

svébytnosti Republiky srbské. Zatímco v prvním případě se jedná spíše o symbolické 

vyjádření státnosti, ve druhém případě je obraz státnosti budován prezentováním síly 

entitních institucí na úkor centrálních institucí a OHR. V následujících podkapitolách budou 

detailněji analyzovány zmíněné roviny diskurzu, ve kterých se Den Republiky srbské 

objevuje. Jednotlivé kategorie budou představeny odděleně, aby byla analýza 

srozumitelnější. 

  

 
66 Redakcija, „Ahmetović: Referendum o izdvajanju Srebrenice iz RS-a“, Dnevni avaz, 12. srpna 2016, 

https://avaz.ba/vijesti/249914/ahmetovic-referendum-o-izdvajanju-srebrenice-iz-rs-a (staženo 6. dubna 

2021). 
67 Fena, „Obilježavanje 9. januara u RS uvredljivo za žrtve“, Dnevni avaz, 8. ledna 2019, 

https://avaz.ba/vijesti/bih/447406/obiljezavanje-9-januara-u-rs-uvredljivo-za-zrtve (staženo 6. dubna 2021). 
68 Tento charakteristický diskurzivní vzorec popsal Gerard Toal ve své analýze rétorické politiky Milorada 

Dodika.; Gerard Toal, “Republika Srpska will have a referendum”, 7. 
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2.1. Republika srbská jako svébytná teritoriální jednotka 

Den Republiky srbské v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších manifestací 

státnosti této entity. V rétorice bosenskosrbských politických elit se v této souvislosti nejvíce 

objevuje právě v den jeho oslav. Je využíván především ke zbytňování tezí o tom, že 

Republika srbská je svébytná teritoriální jednotka. Pro tyto účely je Den Republiky srbské 

využíván od roku 2016. Nejradikálnější rétoriku v této souvislosti prosazuje od počátku 

Milorad Dodik. Ve svých projevech důsledně nazývá Republiku srbskou státem, zatímco 

většina bosenskosrbských politiků spíše poukazuje na elementy její státnosti.69 Téměř žádný 

bosenskosrbský politik však nehovoří explicitně o Bosně a Hercegovině jako o územním 

celku nadřazeném Republice srbské a namísto toho volí označení „v této oblasti“ (na ovim 

prostorima).70 Rétorika zdůrazňující státnost Republiky srbské je podporována různými 

performancemi během dne oslav, ze kterého se v podstatě stalo konstantní politické 

představení. Ústředním místem konání těchto performancí je Banja Luka, která je de facto 

hlavním městem Republiky srbské. Každoročně je organizováno např. přijímání hostů 

u prezidenta Republiky srbské, udělování vyznamenání, probíhají přehlídky, slavnostní 

pochody atd. Velmi diskutovaným tématem byla otázka účasti srbského Třetího pěšího 

pluku Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny ve slavnostním pochodu. Bosenští Srbové tím 

chtěli ukázat vojenskou kapacitu Republiky srbské, ale jelikož jsou vrchními veliteli 

ozbrojených sil členové Předsednictva Bosny a Hercegoviny, nebylo možné dosáhnout 

konsenzu ohledně jeho účasti. V roce 2017 proto vojenský pluk nebyl přímo součástí 

pochodu a v následujících letech byli bosenskosrbští politici ohledně jeho účasti spíše 

zdrženliví. Dodik dokonce prohlašoval, že nevnímá Ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny 

jako srbské, a že namísto Třetího pluku budou demonstrovat vojenskou kapacitu Republiky 

srbské jednotky policistů.71 Z toho je patrná jeho neochota veřejně přiznat, že je konečné 

rozhodnutí v kompetenci centrálních struktur. 

 
69 Srna, „Dan Srpske je dokaz njenog jačanja: Polaganjem vijenaca počelo obilježavanje Dana Republike“, 

Nezavisne novine, 8. ledna 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dan-Srpske-je-dokaz-njenog-

jacanja-plozeni-vijenci-na-Spomenik-palim-borcima/346752 (staženo 6. dubna 2021).; Uroš Vukić, Dodik: 

Naša Republika će svakim danom biti sve bolja“, Nezavisne novine, 9. ledna 2018, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Nasa-Republika-ce-svakim-danom-biti-sve-bolja/459480 

(staženo 6. dubna 2021). 
70 Glas Srpske „Selak: Niko ne može zabraniti 9. januar“, Glas Srpske, 29. března 2019, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/selak-niko-ne-moze-zabraniti-9-januar/281495 (staženo 

6. dubna 2021). 
71 Srna, „Dodik: Odbio sam bilo kakvo učešće OS BiH u obilježavanju 9. januara“, Nezavisne novine, 

22. prosince 2017, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Odbio-sam-bilo-kakvo-ucesce-OS-BiH-u-

obiljezavanju-9-januara/457168 (staženo 6. dubna 2021). 
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Slavnostní ceremoniály dále zahrnují pokládání věnců k pomníkům padlých vojáků 

Vojska Republiky srbské, návštěvy pravoslavných kostelů a projevy vrcholných politických 

představitelů Republiky srbské. Prvními dvěma činnostmi dochází k vyloučení příslušníků 

ostatních národů, neboť ti se jich z podstaty věci neúčastní. Ve vyjádřeních politiků tak 

figurují zmínky o rovnoprávnosti všech národů v Republice srbské spíše jako nutná 

formalita, navíc je vždy zvlášť zdůrazněno, že Republika srbská patří srbskému národu.72 

Teze o suverenitě Republiky srbské podporuje také skutečnost, že jsou na oslavy zvány 

zahraniční delegace např. ze Srbska, z Ruska či dokonce z de facto států jako je Jižní Osetie. 

Náboženský rozměr svátku dodává účast srbského patriarchy a hodnostářů Srbské 

pravoslavné církve. Politická elita Republiky srbské usiluje mj. o to, aby Den Republiky 

srbské slavili i bosenští Srbové žijící v zahraničí. Oslavy se tak konají např. v Belgii, Itálii, 

Kanadě, Německu, Švýcarsku či Spojených státech, což zvyšuje význam tohoto svátku 

a vyvolává dojem jeho globální podpory. 

Den Republiky srbské bývá od roku 2016 pro své velkolepé oslavy využíván k idealizaci 

Republiky srbské. V tento den je vyzdvihována její síla, vyspělost, demokratičnost a další 

kladné atributy. Za tím účelem se její politická elita snaží každým rokem zlepšovat úroveň 

a rozšíření oslav Dne Republiky srbské. Například v Pale, jedné z opštin Východního 

Sarajeva, byl tento svátek poprvé oslaven až v roce 2016.73 Čím dál propracovanější 

a velkolepější oslavy jsou následně prezentovány jako důkaz její vyspělosti a stability.74 Ve 

skutečnosti však úroveň oslav nijak nesouvisí s pokrokem Republiky srbské a jde pouze 

o záměrné vytvoření iluze blahobytu, jejímž účelem je odvrátit pozornost od nepříznivé 

ekonomické situace. Využití Dne Republiky srbské jako důkazu její modernizace je patrné 

z pojmenování významných projektů nebo veřejných prostranství 9. leden. V srpnu 2016 

rozhodlo ministerstvo dopravy Republiky srbské, že nová dálnice mezi Banja Lukou 

a Dobojem bude pojmenována 9. leden a v roce 2017 vyzval Dodik všechny místní 

 
72 Srna, „Dodik: Republika Srpska je demokratska i slobodna zajednica“, Nezavisne novine, 9. ledna 2018, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Republika-Srpska-je-demokratska-i-slobodna-

zajednica/459470 (staženo 6. dubna 2021). 
73 Srna, „Dan Srpske je dokaz njenog jačanja: Polaganjem vijenaca počelo obilježavanje Dana Republike“, 

Nezavisne novine, 8. ledna 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dan-Srpske-je-dokaz-njenog-

jacanja-plozeni-vijenci-na-Spomenik-palim-borcima/346752 (staženo 6. dubna 2021). 
74 G. S., „Cvijanović: Ništa nećeporemetiti želju gradjana da Srpska obilježava Dan Republike“, Glas Srpske, 

2. ledna 2020, https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/cvijanovic-nista-nece-poremetiti-zelju-

gradjana-da-srpska-obiljezava-dan-republike/301412 (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „Cvijanović: Srpsku 

očuvala ljubav njenog naroda“, Nezavisne novine, 9. ledna 2020, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cvijanovic-Srpsku-ocuvala-ljubav-njenog-naroda/577598 (staženo 

6. dubna 2021). 
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samosprávy k pojmenování jedné ulice nebo náměstí 9. leden.75 Teze o úspěšném rozvoji 

Republiky srbské byly podpořeny také tím, že místa, která měla být takto pojmenována, byla 

v několika případech napřed přestavěna nebo nějakým způsobem vylepšena.76 Tato 

iniciativa slouží také k prostorové demonstraci srbské národní identity, která má 

u bosenských Srbů posilovat pocit příslušnosti k Republice Srbské.77 

Drtivá většina bosenskosrbských politiků ve svých projevech při příležitosti oslav Dne 

Republiky srbské prohlašovala, že Republika srbská bude existovat navěky.78 V roce 2019 

byl Den Republiky srbské oslavován se sloganem „Hrdá a věčná“ (Ponosna i vječna), v roce 

2020 slogan zněl „Republika srbská na věčné časy“ (Republika Srpska za sva vremena). Tato 

hyperbola měla podpořit tvrzení, že Republika srbská je nezpochybnitelná, protože vznikla 

z lásky srbského národa ke svobodě v této oblasti. Láska srbského národa, která je 

manifestována oslavami Dne Republiky srbské, ochraňuje podle bosenskosrbských politiků 

její existenci.79 Den Republiky srbské je v diskurzu bosenskosrbské politické elity zároveň 

prezentován jako svátek svobody. V tomto smyslu „svoboda“ znamená co nejvíce 

decentralizované postavení Republiky srbské v rámci Bosny a Hercegoviny. Republika 

srbská v tomto případě zastává roli garanta svobody Srbů, čímž se tato tvrzení propojují – 

Republika srbská potřebuje přízeň bosenských Srbů, aby byla silná a Srbové potřebují 

Republiku srbskou, aby je chránila.80 Při slavnostech zpravidla zaznívá hymna Republiky 

srbské Moje Republika, ale také srbská hymna Spravedlivý bože (Bože pravde), která byla 

do jejího zákazu Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny v roce 2008 rovněž hymnou 

 
75 D. Gavrilović, Ž. Kokot, „Autoput će se zvati 9. januar“, Glas Srpske, 31. srpna 2016, 

https://www.glassrpske.com/lat/drustvo/vijesti/autoput-ce-se-zvati-9-januar/216661 (staženo 6. dubna 2021).; 

Srna, „Dodik: Lokalne zajednice da nazovu jednu ulicu ili trg 9. januar“, Glas Srpske, 28. prosince 2017, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/dodik-lokalne-zajednice-da-nazovu-jednu-ulicu-ili-trg-

9-januar/252541 (staženo 6. dubna 2021). 
76 Srna, „U centru Ribnika grade Trg 9. januar“, Glas Srpske, 15. srpna 2018, 

https://www.glassrpske.com/lat/drustvo/panorama/u-centru-ribnika-grade-trg-9-januar/267665 (staženo 6. 

dubna 2021). 
77 Anikka Björkdahl, „Republika Srpska: Imaginary, performance and spatialization“, 41. 
78 Srna, „Lukač: Sve spremno za obilježavanje Dana Republike“, Nezavisne novine, 8. ledna 2019, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Lukac-Sve-spremno-za-obiljezavanje-Dana-Republike/516810 

(staženo 6. dubna 2021) 
79 RTRS, „Višković: RS će slaviti Dan Republike bez obzira na mnogobrojne pritiske“, Glas Srpske, 4. ledna 

2019, https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/viskovic-rs-ce-slaviti-dan-republike-bez-obzira-

na-mnogobrojne-pritiske/276427 (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „Cvijanović: Srpsku očuvala ljubav njenog 

naroda“, Nezavisne novine, 9. ledna 2020, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cvijanovic-Srpsku-

ocuvala-ljubav-njenog-naroda/577598 (staženo 6. dubna 2021). 
80 Srna, „Dodik: Srpsku doživljavamo kao sinonim slobode srpskog naroda“, Nezavisne novine, 8. ledna 

2018, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Srpsku-dozivljavamo-kao-sinonim-slobode-srpskog-

naroda/459371 (staženo 6. dubna 2021). 
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Republiky srbské.81 Také v důsledku těchto politických performancí se Den Republiky 

srbské stal nástrojem pro posilování vztahu bosenských Srbů k Republice srbské 

a k rozvíjení jejich kolektivní identity. Touto symbolikou je manifestována jednota Srbů, ale 

také určitý vzdor proti Ústavnímu soudu. 

Oslavování Dne Republiky srbské v příznačný den 9. ledna zdůrazňuje historickou 

skutečnost, která podporuje srbský výklad válečného konfliktu v 90. letech. Dokazuje totiž, 

že Republika srbská byla vyhlášena ještě v době před vypuknutím ozbrojeného konfliktu, 

a že k válce došlo teprve až po vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny. Podle 

bosenských Srbů byla Republika srbská ve válce pouze bráněna.82 Politické elity všech tří 

konstitutivních národů účelově zamlčují, relativizují či případně popírají válečné zločiny 

spáchané vlastním národem, což v tomto případě umožňuje bosenskosrbským politickým 

elitám rozvíjet teze, že jsou za tyto zločiny bosenští Srbové obviňováni neprávem, protože 

právě oni byli hlavními oběťmi válečného násilí.83 Bosenskosrbští politici pak záměrně 

prohlašují, že předkové Srbů položili své životy při obraně Republiky srbské, aby v ní další 

generace mohly svobodně žít.84 Tyto výroky vytváří jakési mystické pouto mezi Republikou 

srbskou a bosenskými Srby, které přispívá k zveličení hodnoty Republiky srbské. Tento 

prvek bývá důležitou součástí procesu state-buildingu, a proto je jedním z dlouhodobých 

cílů bosenskosrbské politické elity.85 Bosňáčtí politici naopak prosazují zcela odlišný výklad 

válečného konfliktu a prohlašují, že 9. ledna 1992 začala genocida a utrpení Bosňáků, Den 

Republiky srbské rozděluje společnost a jeho oslavy jsou trestným činem.86 Takto rozdílný 

výklad historie ještě více štěpí společnost a znemožňuje podniknutí jakýchkoliv kroků, které 

by vedly k vybudování vzájemné důvěry mezi národy. Zde je možné aplikovat vzorec 

 
81 Anadolija, „Na defileu u Banjoj Luci učestvovalo 500 pripadnika MUP-a RS-a“, Oslobođenje, 9. ledna 

2019, https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/na-defileu-u-banjoj-luci-ucestvovalo-500-pripadnika-mup-a-rs-

a-423723 (staženo 6. dubna 2021). 
82 Goran Dakić, „Dodik na svečanom defileu povodom Dana RS“: Stvorena u miru, branjena u ratu, 

odbranjena u ovom vremenu“, Oslobođenje, 9. ledna 2020, https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/foto-i-

video-banja-luka-poceo-svecani-defile-povodom-dana-republike-srpske-521558 (staženo 6. dubna 2021). 
83 Jessie Barton Hronešová, „Ethnopopulist denial and crime relativisation“, 4–6. 
84 Uroš Vukić, „Dodik: Niko nam administrativnim mjerama ne može oduzeti Srpsku“, Nezavisne novine, 

9. ledna 2018, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Niko-nam-administrativnim-mjerama-ne-

moze-oduzeti-Srpsku/459497 (staženo 6. dubna 2021). 
85 Denisa Kostovicova, „Republika Srpska and its Boundaries“, 270. 
86 Fena, „Džaferović: Obilježavanje 9. januara kao dana RS neustavan čin i krivično djelo“, Dnevni avaz, 

8. ledna 2020, https://avaz.ba/vijesti/bih/540415/dzaferovic-obiljezavanje-9-januara-kao-dana-rs-neustavan-

cin-i-krivicno-djelo (staženo 6. dubna 2021).; Anadolija, „SDA: 9. januara 1992. bio je uvodni čin u agresiju, 

etničko čišćenje, masovne zločine i genocid“, Oslobođenje, 9. ledna 2020, 

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/sda-9-januara-1992-bio-je-uvodni-cin-u-agresiju-etnicko-ciscenje-

masovne-zlocine-i-genocid-521776 (staženo 6. dubna 2021). 
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Peharovy teorie „dediskurzace“, neboť političtí představitelé národů svými výroky 

vyvolávají v protistraně pocit, že jejich vzájemná spolupráce není možná kvůli 

neslučitelným názorům a udržují tím napjaté vztahy.87 

2.2. Republika srbská versus centrální instituce 

Decentralizační diskurz politické elity Republiky srbské vyvolává dojem, že Republika 

srbská disponuje větší mírou autonomie, než je tomu ve skutečnosti. Kvůli tomu může 

politická elita Republiky srbské rozvíjet narativ, podle kterého jsou jakékoliv vnější zásahy 

do fungování Republiky srbské nelegitimní a nelegální. Bosenskosrbští politici využili spor 

o Den Republiky srbské k tomu, aby ukázali, že centrální instituce nerespektují jejich 

autonomii a mají tendenci ji dále omezovat. Naproti tomu tvrdili, že Republika srbská je 

politicky silná a těmto tlakům dokáže odolávat. Nejvýznamnějším výrazem politické síly 

Republiky srbské bylo provedení referenda, ve kterém se měli obyvatelé Republiky srbské 

vyjádřit, zda si přejí, aby byl Den Republiky srbské nadále oslavován 9. ledna. Toto 

referendum propojilo teze o svébytnosti Republiky srbské a politický boj proti centralizaci 

a centrálním institucím. 

Již delší dobu před rozhodnutím Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny o neústavnosti 

9. ledna jako Dne Republiky srbské probíhala v této entitě debata o vypsání referenda, které 

se mělo týkat činnosti centrálních soudních institucí. Samotné rozhodnutí Ústavního soudu 

bylo bosenskosrbskými politiky využito k legitimizování této iniciativy. V souvislosti s tím 

Milorad Dodik prohlašoval, že referendum bude vypsáno za každou cenu, a že instituce 

Republiky srbské nebudou brát ohled na rozhodnutí o neústavnosti 9. ledna.88 Národní 

shromáždění Republiky srbské totiž vydalo v dubnu 2015 deklaraci, která avizovala, že Den 

Republiky srbské bude oslavován 9. ledna i přes případný zákaz ze strany Ústavního soudu, 

a že identita Republiky srbské bude bráněna veškerými právními a politickými prostředky.89 

Bosenskosrbští politici také často opakovali, že rozhodnutí Ústavního soudu je politické, že 

 
87 Dražen Pehar, Peace as War, 2. 
88 Redakcija, „Dodik: Sudije Ustavnog suda BiH svoju Odluku mogu okačiti mačku o rep, a referendum u RS 

ćemo sigurno održati“, Dnevni avaz, 28. listopadu 2015, https://avaz.ba/vijesti/bih/207347/dodik-sudije-

ustavnog-suda-bih-svoju-odluku-mogu-okaciti-macku-o-rep-a-referendum-u-rs-cemo-sigurno-odrzati 

(staženo 6. dubna 2021). 
89 Narodna skupština Republike Srpske „Deklaracija povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o 

praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetu broj: U-3/13“, Službeni 

Glasnik Republike Srpske 46 (17. dubna 2015), 

https://www.narodnaskupstinars.net/sites/default/files/upload/dokumenti/ostalo/lat/Deklaracija_o_praznicima

_U_3_13.pdf (staženo 20. března 2021). 
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Den Republiky srbské nemůže nikdo zakázat, a že se jej Republika srbská nevzdá.90 

Místopředsedkyně SDS Aleksandra Pandurević a tehdejší ministr zahraničních věcí Bosny 

a Hercegoviny a člen PDP Igor Crnadak prohlašovali, že dokud v této oblasti žijí Srbové, 

9. leden se bude slavit.91 Oslavování Dne Republiky srbské mělo být také důkazem, že 

bosenští Srbové chtějí svobodu a odmítají vnucená rozhodnutí Ústavního soudu a OHR.92 

Referendum bylo dále prezentováno jako prostředek, kterým by mohla být zastavena 

demontáž Republiky srbské Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny.93 Taková suverénní 

prohlášení měla vyvolat dojem určité „nedotknutelnosti“ Republiky srbské a ukázat její 

způsobilost ubránit zájmy bosenských Srbů před údajně protiprávními zásahy Ústavního 

soudu. Zároveň měla zdůraznit nespokojenost bosenských Srbů s omezováním autonomie 

Republiky srbské. I přes tato prohlášení podalo Národní shromáždění Republiky srbské 

žádost k Ústavnímu soudu o přehodnocení jeho rozhodnutí, Ústavní soud ji však zamítl.94 

Plánované referendum o Soudu a Státním zastupitelství Bosny a Hercegoviny bylo 

nakonec odloženo (a dodnes nebylo provedeno), ale bosenskosrbští politici se vcelku brzy 

po rozhodnutí Ústavního soudu shodli na vypsání referenda o Dni Republiky srbské, spory 

se vedly pouze ohledně termínu jeho konání. Opozice obviňovala Dodika z toho, že chce 

využít referendum v předvolební kampani SNSD před říjnovými volbami do místních 

samospráv a trvala na termínu po volbách.95 V referendu se měli občané Republiky srbské 

vyjádřit, zda si přejí, aby datum 9. ledna zůstalo Dnem Republiky srbské. Výběr referenda 

jako způsobu obrany Dne Republiky srbské byl bezesporu politickým kalkulem. Jednak se 

 
90 Uroš Vukić, „U Republici Srpskoj referendum o 9. januaru kao Danu RS“, Nezavisne novine, 29. listopadu 

2015, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/U-Republici-Srpskoj-referendum-o-9-januaru-kao-Danu-

RS/339302 (staženo 6. dubna 2021). 
91 Srna, „Pandurević: Dok je Srba slaviće se 9. januar“, Glas Srpske, 4. září 2016, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/pandurevic-dok-je-srba-slavice-se-9-januar/216976 

(staženo 6. dubna 2021).; Srna, „Crnadak: Srpska će zauvijek slaviti 9. januar“, Glas Srpske, 9. září 2016, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/Crnadak-Srpska-ce-zauvijek-slaviti-9-januar/217417 

(staženo 6. dubna 2021). 
92 Srna, „Dan Srpske je dokaz njenog jačanja: Polaganjem vijenaca počelo obilježavanje Dana Republike“, 

Nezavisne novine, 8. ledna 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dan-Srpske-je-dokaz-njenog-

jacanja-plozeni-vijenci-na-Spomenik-palim-borcima/346752 (staženo 6. dubna 2021). 
93 Agencije, „Dodik: Referendum o Danu RS je vlasništvo naroda“, Nezavisne novine, 15. července 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-o-Danu-RS-je-vlasnistvo-naroda/378870 

(staženo 6. dubna 2021). 
94 M. D., „Ustavni sud odbio zahtjev Republike Srpske, 9. januar neustavan“, Dnevni avaz, 17. září 2016, 

https://avaz.ba/vijesti/bih/254929/ustavni-sud-odbio-zahtjev-republike-srpske-9-januar-neustavan (staženo 

6. dubna 2021). 
95 Srov. Fena, „Bosić: Dodik pokušava da iskoristi referendum u RS-u za politički dobit“, Dnevni avaz, 27. 

srpna 2016, https://avaz.ba/vijesti/bih/252043/bosic-dodik-pokusava-da-iskoristi-referendum-u-rs-u-za-

politicku-dobit (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „SDS za referendum poslije izbora“, Nezavisne novine, 10.  

července 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/SDS-za-referendum-poslije-izbora/378208 (staženo 

6. dubna 2021). 
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dal jeho výsledek vzhledem k početní převaze bosenských Srbů v Republice srbské 

předpokládat, a navíc referendum nemohlo zvrátit rozhodnutí Ústavního soudu. Ve 

skutečnosti tak mělo referendum u bosenských Srbů pouze zvýšit význam Dne Republiky 

srbské a vyvolat v nich pocit, že oni sami mohou o této věci rozhodnout a vzepřít se 

Ústavnímu soudu. Ostatní bosenskosrbští politici toto navíc podporovali prohlášeními, že 

důležitost referenda spočívá ve svobodném vyjádření vůle srbského národa, a že pouze 

srbský národ může rozhodovat o záležitostech, které se jej týkají.96 Důležitá byla hlavně jeho 

symbolika a historický význam – referendum hrálo zásadní roli při rozpadu Jugoslávie, 

především právě v Bosně a Hercegovině. Konání referenda mělo u generací, které zažily 

válku v 90. letech, vyvolat pocit, že rozhodují o něčem důležitém. Prezentace referenda jako 

jediného legitimního prostředku k rozhodování o důležitých záležitostech, které se 

bezprostředně týkají srbského národa, odkazovala na předválečnou rétoriku Radovana 

Karadžiće.97 Na tuto rétoriku navazuje v postdaytonském období svými výroky o referendu 

především Milorad Dodik, který v tomto případě usiloval o to, aby byla spojitost mezi ním 

a tímto referendem co nejpatrnější. Jeho vyjádření v médiích byla ze všech politiků 

nejčastější a nejpočetnější. Milorad Dodik se poučil ze svých volebních neúspěchů před 

rokem 2006 a od té doby se prezentuje jako jediný pravý ochránce zájmů bosenských Srbů 

a Republiky srbské před nebezpečím v podobě mezinárodním společenstvím a Bosňáků.98 

Jeho výroky v souvislosti s referendem o Dni Republiky srbské byly v podstatě shodné 

s těmi z dřívějších let, kdy Dodik prosazoval uspořádání referenda o nezávislosti a o činnosti 

OHR a centrálních soudních institucí. Stejně jako tehdy, bylo referendum i v tomto případě 

prezentováno jako jediná legitimní odpověď na ohrožování zájmů Republiky srbské.99 

Důležitost referenda zdůrazňovaly také propagační spoty „Srbská tě potřebuje“ (Srpska te 

treba), které začala média v Republice srbské vysílat týden před referendem. Jejich obsah 

 
96 Srna, „Borenović: Srpski narod da izađe na referendum“, Nezavisne novine, 6. září 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Borenovic-Srpski-narod-da-izadje-na-referendum/386147 (staženo 

6. dubna 2021). 
97 Radovan Karadžić ve svém projevu v roce 1990 prohlásil: „Postavení srbského lidu v jugoslávské 

republice Bosně a Hercegovině nelze změnit žádnými rozhodnutími parlamentu, ale pouze prostřednictvím 

referenda. Pokud by byla přijata rozhodnutí parlamentu, srbský lid je nikdy neuzná.“.; Gerard Toal, 

„Republika Srpska will have a referendum“, 7. 
98 Jessie Barton Hronešová, „Ethnopopulist denial and crime relativisation“, 10. 
99 Gerard Toal, „Republika Srpska will have a referendum“, 16. 
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cílil hlavně na emoce a kolektivní trauma bosenských Srbů z bosenské války.100 Cílení na 

tyto pocity je charakteristickou metodou využívanou etno-populistickými nacionalistickými 

stranami z řad všech tří konstitutivních národů.101 

Referendum o Dni Republiky srbské se v diskurzu bosenských Srbů objevovalo 

v největší míře od listopadu 2015 do prosince 2016. Během kampaně před konáním 

referenda byly bosenskosrbskými politiky kritizovány centrální instituce, OHR, 

velvyslanectví USA a Velké Británie a „politické Sarajevo“.102 Obzvlášť zpochybňována 

byla legitimita a nezaujatost Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny. Z pohledu bosenských 

Srbů mělo být referendum demokratickou odpovědí Republiky srbské na nedemokratické 

a protiprávní jednání Ústavního soudu a OHR, což opět odkazuje na rétoriku Radovana 

Karadžiće, který takto hodnotil referendum z roku 1991.103 Z řad bosňáckých politiků se ke 

konání referenda několikrát vyjádřil viceprezident Republiky srbské Ramiz Salkić a tehdejší 

člen předsednictva Bakir Izetbegović, kteří hodnotili konání referenda jako první krok 

k dezintegraci Bosny a Hercegoviny.104 Potenciál tohoto referenda k oživení debaty týkající 

se referenda o nezávislosti Republiky srbské ale Dodik ani jiní bosenskosrbští politici příliš 

nevyužili. Pouze v období před jeho konáním Dodik prohlašoval, že je to první referendum 

v řadě, a že v dalších referendech budou občané Republiky srbské rozhodovat o různých 

záležitostech, ale nijak je nekonkretizoval.105 Toto referendum mělo primárně bránit 

„původní Dayton“ (izvorni dejton), tedy stav po podpisu daytonských dohod a zároveň před 

zásahy OHR a Ústavního soudu.106 V té době totiž měla Republika srbská největší 

autonomii, což bosenským Srbům vyhovovalo. Předseda Socialistické strany Đokić označil 

toto referendum jako vzkaz institucím, které rozhodují na základě přehlasování. Podle něj 

 
100 Srov. „Karan: Ustavni sud BiH zabranom referenduma prekinuo implementaciju svoje odluke“, Dnevni 

avaz, 19. září 2016, https://avaz.ba/vijesti/255181/karan-ustavni-sud-bih-zabranom-referenduma-prekinuo-

implementaciju-svoje-odluke (staženo 6. dubna 2021).; „Pogledajte spot kojim se građani RS-a pozivaju na 

referendum“, Telegraf.rs, 20. září 2016, https://www.telegraf.rs/vesti/2365429-pogledajte-spot-kojim-se-

gradjani-rs-a-pozivaju-na-referendum-video (staženo 6. dubna 2021). 
101 Jessie Barton Hronešová, „Ethnopopulist denial and crime relativisation“, 4. 
102 Dejan Šajinović, Vesna Duka, „Dodik: Referendum o izdvajanju Srebrenice neizvodljiv“, Nezavisne 

novine, 14. srpna 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-o-izdvajanju-Srebrenice-

neizvodljiv/382915 (staženo 6. dubna 2021). 
103 Gerard Toal, „Republika Srpska will have a referendum“, 32. 
104 S. D., „GO SDA o referendumu u RS-u“. 
105 Srna, „Dodik: Referendum o Danu Republike – prvi u nizu“, Nezavisne novine, 24. července 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-o-Danu-Republike-prvi-u-nizu/380132 (staženo 

6. dubna 2021). 
106 Srna, „Dodik: Referendum nije secesija, samo želimo da slavimo 9. januar“, Nezavisne novine, 10. září 

2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-nije-secesija-samo-zelimo-da-slavimo-9-

januar/386774 (staženo 6. dubna 2021). 
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nepřinesla politika přehlasování nikdy nic dobrého a ani nepřinese. Tímto připodobnil 

přehlasování srbského národa v referendu o nezávislosti Bosny a Hercegoviny, které 

předcházelo válce, k současnému principu rozhodování Ústavního soudu.107 

Na Dodikově rétorice v období příprav referenda bylo možné sledovat, jak se pod tlakem 

mezinárodního společenství měnila. V lednu 2016 Dodik naznačoval, že rozhodnutí 

Ústavního soudu nebude provedeno a Den Republiky srbské bude nadále oslavován 9. ledna. 

V září již ale Dodik i ostatní bosenskosrbští politici prohlašovali, že rozhodnutí soudu 

provádějí pomocí referenda.108 Takové prohlášení bylo argumentačním faulem, protože 

implementační proces nevyžadoval provedení referenda. Jeho proklamovaným účelem navíc 

mělo být potvrzení 9. ledna jako Dne Republiky srbské, což odporovalo rozhodnutí 

Ústavního soudu. Rozhodnutí o vypsání referenda o Dni Republiky srbské bylo v polovině 

září 2016 prohlášeno Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny za neústavní a jeho konání 

bylo zakázáno, přesto bosenští Srbové trvali na jeho provedení. Referendum se uskutečnilo 

25. září 2016 a drtivá většina zúčastněných se vyjádřila pro zachování 9. ledna jako Dne 

Republiky srbské. Zúčastnilo se jej necelých 56 % voličů, což zhruba odpovídalo volební 

účasti v běžných volbách. Přestože se jej až na výjimky neúčastnili Bosňáci a bosenští 

Chorvaté, byl výsledek referenda bosenskosrbskými politiky označen za výraz vůle občanů, 

kteří se nehodlají vzdát tak důležitého svátku.109 V tomto případě byli však jako „občané“ 

myšleni pouze bosenští Srbové, neboť se jej ostatní národy v drtivé většině neúčastnili. 

Uspořádání referenda bylo bosenskosrbskými politiky hodnoceno jako vítězství nad 

Ústavním soudem, nicméně i přes dřívější výroky o tom, že na rozhodnutí soudu nebudou 

brát ohled, byla sporná část starého zákona zrušena a vzápětí byl Národním shromážděním 

Republik srbské přijat nový samostatný zákon, kterým byl znovu potvrzen datum 9. ledna 

jako Den Republiky srbské.110 Tím bylo soudní rozhodnutí z právního hlediska 

 
107 N. N., „Đokić: Referendum o Danu Republike izraz slobode“, Nezavisne novine, 25. září 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Djokic-Referendum-o-Danu-Republike-izraz-slobode/388955 

(staženo 6. dubna 2021). 
108 Fena, „Dodik: Referendum o pravosuđu će biti održan u martu ili aprilu“, Nezavisne novine, 12. ledna 

2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-o-pravosudju-ce-biti-odrzan-u-martu-ili-

aprilu/347400 (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „Dodik: Neće nam drugi narodi nametati svoje stavove, 

referendum 25. septembra“, Nezavisne novine, 18. září 2016, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-

Nece-nam-drugi-narodi-nametati-svoje-stavove-referendum-25-septembra/387905 (staženo 6. dubna 2021). 
109 Agencija, „NS RS: Referendum uspješan, rezultati punovažni“, Nezavisne novine, 11. října 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/NS-RS-Referendum-uspjesan-rezultati-punovazni/391881 (staženo 

6. dubna 2021). 
110 Narodna Skupština Republike Srpske, „Zakon o danu Republike Srpske“, Službeni glasnik Republike 

Srpske 113/16 (25. října 2016), https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/akti/usvojeni-zakoni/zakon-o-

danu-republike-srpske-0 (staženo 6. dubna 2021). 
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implementováno do právního řádu Republiky srbské, ale podstata rozhodnutí akceptována 

nebyla a reálně k žádné změně nedošlo. Politická elita bosenských Srbů tedy pouze využila 

referendum k demonstraci politické síly entitních institucí a také jako alternativu 

plánovaného referenda o Soudu a Státním zastupitelství. Využití referenda pro mobilizaci 

voličů je vcelku evidentní, jelikož se konalo týden před volbami do místních samospráv. 

Jednotlivé politické strany jej proto zakomponovaly do svých předvolebních kampaní. 

Bosňáčtí představitelé podali v lednu roku 2018 novou žádost k Ústavnímu soudu 

ohledně posouzení ústavnosti Zákona o Dni Republiky srbské. Milorad Dodik na to opět 

reagoval suverénním prohlášením, že Bosňáci nemohou změnit datum oslav Den Republiky 

srbské, protože vůli národa není možné potlačit administrativním nařízením.111 Jestliže 

v tomto případě vůli národa reprezentuje 56 % voličů převážně z řad bosenských Srbů, kteří 

se zúčastnili referenda, a administrativní nařízení v tomto kontextu znamená rozhodnutí 

Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny, lze na tomto vyjádření pozorovat záměrné 

zveličování hodnoty referenda na úkor autority Ústavního soudu. Právě takovéto podkopání 

autority centrálních institucí je jedním z cílů bosenskosrbských politiků. Krátce nato Dodik 

prohlásil, že Republika srbská je dostatečně silná na to, aby začala získávat zpět ztracené 

kompetence.112 Republika srbská ale nebyla a není v takové pozici, aby mohla posilovat 

vlastní instituce na úkor centrálních institucí. Vzhledem k okolnostem lze naopak očekávat 

další centralizaci. 

Po rozhodnutí Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny o neústavnosti Zákona o Dni 

Republiky srbské v březnu 2019, kde byl sporným bodem opět datum 9. ledna, obviňovali 

znovu bosenskosrbští politici mezinárodní společenství a „politické Sarajevo“ z ovlivňování 

tohoto soudu.113 Představitelé SNSD a SDS označili Ústavní soud za protiústavní, protože 

podle nich svými rozhodnutími neguje konstitutivnost srbského národa a tím narušuje 

 
111 Srna, „Dodik: Bošnjaci neće onemogućiti da 9. januar bude Dan Republike“, Glas Srpske, 8. ledna 2018, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/dodik-bosnjaci-nece-onemoguciti-da-9-januar-bude-

dan-republike/253175 (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „Dodik: Volja naroda se ne može poništiti 

administrativním mjerom“, Nezavisne novine, 8. ledna 2018, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-

Volja-naroda-se-ne-moze-ponistiti-administrativnom-mjerom/459351 (staženo 6. dubna 2021). 
112 Srna, „Položeni vijenci poginulim borcima Vojske RS“, Nezavisne novine, 8. ledna 2018, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Polozeni-vijenci-poginulim-borcima-Vojske-RS/459372 (staženo 

6. dubna 2021). 
113 Srna, „Cvijanović: Žele da pokažu da Republika Srpska nije postojala prije Dejtona“, Nezavisne novine, 

29. března 2019, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cvijanovic-Zele-da-pokazu-da-Republika-Srpska-

nije-postojala-prije-Dejtona/530621 (staženo 6. dubna 2021). 
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ústavní základy Bosny a Hercegoviny.114 Ústavní soud byl prezentován jako škodlivý 

element, který komplikuje vztahy mezi národy a je tedy hlavním zdrojem napětí. Željka 

Cvijanović obvinila Ústavní soud z přepisování historie, jelikož se zpochybňováním data 

jejího vzniku údajně zasazuje o vytvoření dojmu, že Republika srbská neexistovala před 

podpisem daytonských dohod.115 Tentokrát však rozhodnutí Ústavního soudu nevzbudilo 

takovou pozornost a politická elita Republiky srbské jej ve svém diskurzu více nevyužívala. 

Rozhodnutí Ústavního soudu o neústavnosti 9. ledna jako Dne Republiky srbské z roku 

2015 bylo bosenskosrbskou politickou elitou každoročně využíváno také ke zpochybnění 

ústavnosti Dne státnosti a Dne nezávislosti Bosny a Hercegoviny. Většina bosenskosrbských 

politiků prohlašovala, že bosenští Srbové tyto dny neslaví, protože se s nimi neztotožňují. 

Proto je označovali za diskriminační. Mladen Ivanić z PDP, Željka Cvijanović a Milorad 

Dodik z SNSD dokonce označili 1. březen jako počátek utrpení srbského národa v Bosně 

a Hercegovině.116 Záměrem těchto prohlášení bylo vykreslení vztahu bosenských Srbů 

k těmto dvěma svátkům za pomoci totožných argumentů, jaké použili bosňáčtí politici pro 

napadení 9. ledna jako Dne Republiky srbské. Ústavní soud Bosny a Hercegoviny však 

žádost bosenskosrbských politiků o posouzení ústavnosti Dne státnosti a Dne nezávislosti 

zamítl.117 Politická elita Republiky srbské se tímto snažila posílit obraz bosenských Srbů 

jako obětí bezpráví, které jsou nuceni v Bosně a Hercegovině snášet. Prezentovala 

mezinárodní společenství jako zaujaté proti Srbům a sama se postavila do pozice ochránce 

bosenských Srbů. Tento vzorec lze dlouhodobě pozorovat především v rétorice Milorada 

Dodika, který tímto bojem za důstojnost bosenských Srbů cílí na voliče ze všech 

nejúspěšněji.118 

 
114 Agencije, „Dodik: Neustavan je Ustavni sud, a ne Dan Republike“, Glas Srpske, 14. ledna 2020, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/dodik-neustavan-je-ustavni-sud-a-ne-dan-republike-

srpske/302270 (staženo 6. dubna 2021).; Srna, „SDS: Antiustavni sud svojim odlukama razgrađuje BiH“, 

Dnevni Avaz, 29. března 2019, https://avaz.ba/vijesti/bih/470889/sds-antiustavni-sud-svojim-odlukama-

razgraduje-bih (staženo 6. dubna 2021). 
115 Srna, „Cvijanović: Žele da pokažu da Republika Srpska nije postojala prije Dejtona“. 
116 Srna, „Cvijanović: 1. mart nije nikakav dan nezavisnosti“, Nezavisne novine, 28. února 2019, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cvijanovic-1-mart-nije-nikakav-dan-nezavisnosti/525154 (staženo 

6. dubna 2021). 
117 Srna, „Dodik: Ustavni sud je politička partija, skup podrške Mladiću autonomno pravo“, Nezavisne 

novine, 7. července 2017, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Ustavni-sud-je-politicka-partija-

skup-podrske-Mladicu-autonomno-pravo/433707 (staženo 6. dubna 2021). 
118 Gerard Toal, „Republika Srpska will have a referendum“, 11. 
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2.3. Bosňáci a mezinárodní společenství jako hrozba pro Republiku 

srbskou 

Bosenská společnost je rozštěpená primárně na základě etnických kategorií, tj. podle 

příslušnosti k jednomu z konstitutivních národů. Jejich teritoriální separace, válečné trauma 

a přetrvávající strach z období války usnadňují politickým zástupcům všech tří 

konstitutivních národů prezentovat ostatní jako hrozbu pro vlastní národ. Bosenští Srbové 

vnímají jako hrozbu také OHR a Ústavní soud Bosny a Hercegoviny, protože tyto dvě 

instituce měnily v poválečném období rozložení politických sil v neprospěch entit 

a bosenskosrbští politici tyto zásahy zdůrazňovali a zveličovali jejich negativní dopad. Den 

Republiky srbské byl v tomto případě využit k podložení argumentů bosenskosrbské 

politické elity o tom, že Ústavní soud Bosny a Hercegoviny spolu s bosňáckými politiky 

ohrožuje Republiku srbskou a bosenské Srby. Pompézní oslavy tohoto svátku pak byly 

prezentovány jako důkaz toho, že díky establishmentu Republiky srbské jsou tyto hrozby 

úspěšně překonávány. Zdůrazňování vnější hrozby rovněž mělo odvrátit pozornost od 

neutěšené situace v Republice srbské. V diskurzu se vnější hrozba související s Dnem 

Republiky srbské objevila po rozhodnutí Ústavního soudu o neústavnosti data jeho oslav, 

avšak pouze v menší míře. Ve druhé polovině roku 2016 byla vnější hrozba využita jako 

nástroj k mobilizaci voličů před referendem o Dni Republiky srbské a před říjnovými 

volbami. Velmi intenzivně se objevovala v rétorice většiny bosenskosrbských politických 

představitelů v reakci na žádost bosňáckých politiků o přezkoumání ústavnosti Zákona o Dni 

Republiky srbské v lednu 2018 a rovněž před podzimními volbami v tomtéž roce. Poté ještě 

krátce v březnu 2019 kvůli rozhodnutí Ústavního soudu o neústavnosti Zákona o Dni 

Republiky srbské a v lednu 2020. Do roku 2018 využíval hrozby ve své rétorice téměř 

výhradně Milorad Dodik, až v lednu 2018 se k němu začali přidávat ostatní bosenskosrbští 

politici. 

Rozhodnutí Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny z roku 2015 bylo podle Dodika 

útokem na existenci Republiky srbské a bylo pokusem o její rozklad.119 V březnu 2019 

komentovali bosenskosrbští politici rozhodnutí Ústavního soudu jako pokus o zpochybnění 

legality a legitimity Republiky srbské, která je dána daytonskými dohodami. Ústavní soud 

 
119 „Počela posebna sjednica o referendumu o Danu RS-a; Dodik najavio usvajanje zákona“, Oslobođenje, 

15. července 2016, https://www.oslobodjenje.ba/magazin/rodni-kraj/pocela-posebna-sjednica-o-

referendumu-o-danu-rs-a-dodik-najavio-usvajanje-zakona (staženo 6. dubna 2021). 
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tak podle nich jednal v rozporu s daytonskými dohodami.120 Z těchto prohlášení je opět 

patrné rétorické propojení Dne Republiky srbské s Republikou srbskou, kdy rozhodnutí 

Ústavního soudu o neústavnosti 9. ledna jako Dne Republiky srbské mělo zpochybnit 

samotnou existenci této entity. Bosenskosrbští politici ve svých projevech často podmiňovali 

existenci Republiky srbské oslavováním Dne Republiky srbské. Referendum o 9. lednu 

a oslavy dne jejího vzniku bývají hodnoceny jako nástroje pro obranu Republiky srbské.121 

Primárním účelem těchto prohlášení byla apelace na bosenské Srby, aby kolektivně bránili 

Den Republiky srbské, protože bez něj by údajně ztratili svobodu i svou identitu.122 Zde lze 

pozorovat určitou podobnost s rétorikou Aliji Izetbegoviće, který ve svém projevu z roku 

2002 apeloval na Bosňáky: „Chraňte a uchovejte svoji národnost a jméno Bosňáci, svoji víru 

a tradici. Ztráta identity se platí otroctvím a ponížením.“123 Národní identita má v tomto 

prostředí velký význam, ohrožení identity bosenských Srbů vedlo v roce 1992 k vyhlášení 

Republiky srbské a bylo jednou z příčin válečného konfliktu. Vnější zásahy, které zakazují 

manifestaci jejich identity, ohrožují podle bosenskosrbských politiků existenci bosenských 

Srbů v Bosně a Hercegovině. V tomto kontextu připomínalo uspořádání referenda situaci 

z 90. let před vyhlášením nezávislosti Bosny a Hercegoviny. Bosenští Srbové byli 

v Ústavním soudu, stejně jako tehdy v parlamentu, přehlasováni. Z jejich pohledu byli 

v důsledku přehlasování nuceni přijmout cizí rozhodnutí, které mělo ohrozit jejich národní 

identitu, a proto se rozhodli bránit své zájmy referendem. Dodik kritizoval toto nastavení 

a prohlašoval, že Bosňáci nebyli ani v roce 1992 s to přijmout skutečnost, že zde s nimi žijí 

i ostatní národy a ani dnes to nerespektují, ale místo zbraní používají politické nástroje, 

kterými berou bosenským Srbům právo slavit den vzniku Republiky srbské.124 Vyobrazil tak 

Bosňáky jako nacionalisty, se kterými nelze vést dialog, protože nekompromisně prosazují 

svoji vizi unitární Bosny a Hercegoviny, která je neslučitelná se zájmy bosenských Srbů. 

 
120 Uroš Vukić, „Jedinstven stav stranaka u RS: Odluka Ustavnog suda BiH neprihvatljiv politički akt“, 

Nezavisne novine, 2. dubna 2019, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Jedinstven-stav-stranaka-u-

Srpskoj-Odluka-Ustavnog-suda-BiH-neprihvatljiv-politicki-akt/531122 (staženo 6. dubna 2021). 
121 Srna, „Kovačević: Sarajevo mora da prihvati da je Dan Republike u skladu sa ustavom“, Nezavisne 

novine, 10. ledna 2019, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Kovacevic-Sarajevo-mora-da-prihvati-da-je-

nas-Dan-Republike-u-skladu-sa-ustavom-i-zakonima/517081 (staženo 6. dubna 2021). 
122 Srna, „Čubrilović: Republika Srpska garant opstanka Srba u BiH“, Nezavisne novine, 1. února 2020, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cubrilovic-Republika-Srpska-garant-opstanka-Srba-u-BiH/581623 

(staženo 6. dubna 2021). 
123 „50 citata Alije Izetbegovića: ‚Bosna je ideja, to je vjera…‘“, Press Media, 8. srpna 2020, 

https://pressmedia.ba/vijesti/2020/08/08/50-citata-alije-izetbegovica-bosna-je-ideja-to-je-vjera/ (staženo 6. 

dubna 2021). 
124 Srna, „Dodik: Histerija zbog Dana Republike potvrđuje da je opstanak BiH upitan“, Nezavisne novine, 

12. ledna 2019, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Histerija-zbog-Dana-Republike-potvrdjuje-

da-je-opstanak-BiH-upitan/517456 (staženo 6. dubna 2021). 
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Bosňáčtí politici naopak prezentovali referendum jako hrozbu pro Bosňáky žijící 

v Republice srbské, především pro repatrianty. Referendum označili za separatistický pokus 

a pokus o zpochybnění míru.125 Zde je opět patrný vzorec Peharovy teorie „dediskurzace.126 

Přetrvávající vyobrazování ostatních jako hrozeb je jednou z příčin slabé důvěry bosenských 

Srbů v centrální instituce a OHR a slabé vzájemné důvěry mezi bosenskými Srby a Bosňáky. 

Obecně tato rétorika prohlubuje štěpení společnosti, zvyšuje napětí mezi národy 

a znemožňuje jejich poválečné usmíření. Zároveň touto dichotomií „my“ versus „oni“ 

a vymezováním se vůči „ostatním“ k dochází posilování národní (etnické) identity.127 

Rozhodnutí soudu bylo v kontextu dřívějších rozhodnutí a centralizačních reforem 

prezentováno jako důkaz kontinuálního zpochybňování a omezování autonomie této entity. 

Bosenskosrbští politici poté triumfálně prohlašovali, že snahy mezinárodního společenství 

o zničení Republiky srbské neuspěly, což podle nich dokazovaly důstojné oslavy Dne 

Republiky srbské.128 Radovan Višković z SNSD v lednu 2019 prohlásil, že v minulých 

letech byly útoky na Republiku srbskou úspěšně odraženy, a že ochrana pozice Republiky 

srbské dané daytonskou dohodou je jedním z cílů nové vlády.129 V rétorické rovině tedy 

politici úspěšně překonávají veškeré hrozby a překážky, což dokládají velkolepými oslavami 

Dne Republiky srbské. Životní úroveň v Republice srbské hodnotí bosenskosrbští politici 

jako dobrou, zároveň ale přiznávají, že by mohla být ještě lepší. Protože jsou však údajně 

zaneprázdněni obranou srbské identity a statusu Republiky srbské, nezbývá jim čas zabývat 

se smysluplnými záležitostmi, které by přispěly ke zlepšení životních podmínek.130 Ve 

výsledku tato prohlášení působí dojmem, že politici vynakládají maximální úsilí, aby zlepšili 

život v Republice srbské, ale práci jim ztěžuje Ústavní soud Bosny a Hercegoviny 

 
125 Goran Dakić, „Danas u manje od pola države nezakonito izjašnjavanje o odluci Ustavnog suda BiH: RS 

ide na referendum, Bošnjaci pozivaju na mir“, Dnevni avaz, 25. září 2016, 

https://avaz.ba/vijesti/255914/danas-u-manje-od-pola-drzave-nezakonito-izjasnjavanje-o-odluci-ustavnog-

suda-bih-rs-ide-na-referendum-bosnjaci-pozivaju-na-mir (staženo 6. dubna 2021). 
126 Dražen Pehar, Peace as War, 2. 
127 Denisa Kostovicova, „Republika Srpska and its Boundaries“, 271. 
128 N. N., „Dodik: Referendum je reakcija, a ne akcija“, Nezavisne novine, 20. září 2016, 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Referendum-je-reakcija-a-ne-akcija/388296 (staženo 6. dubna 

2021). 
129 RTRS, „Višković: RS će slaviti Dan Republike bez obzira na mnogobrojne pritiske“, Glas Srpske, 4. 

ledna 2019, https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/viskovic-rs-ce-slaviti-dan-republike-bez-

obzira-na-mnogobrojne-pritiske/276427 (staženo 6. dubna 2021). 
130 Srov. Srna, „Čubrilović: Tim za odbranu Dana Republike sprema odgovor na nova osporavanja“, 

Nezavisne novine, 8. března 2018, https://www.nezavisne.com/novosti/bih/CubrilovicTim-za-odbranu-Dana-

Republike-sprema-odgovor-na-nova-osporavanja/467865 (staženo 6. dubna 2021).; nezavisne.com, 

„Višković: RS će nastaviti da proslavlja 9. januar“, Glas Srpske, 29. března 2019, 

https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/viskovic-rs-ce-nastaviti-da-proslavlja-9-januar/281502 

(staženo 6. dubna 2021). 
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a bosňácká politická elita, která neustále ohrožuje Republiku srbskou. Tímto výmluvným 

výkladem ospravedlňují stávající nepříznivou ekonomickou, politickou a společenskou 

situaci. 
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Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat, za jakým účelem byl Den Republiky srbské využíván 

politickou elitou Republiky srbské mezi lety 2015 až 2020. Práce dospěla k závěru, který 

potvrdil stanovenou hypotézu. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že Den Republiky srbské 

byl využíván establishmentem Republiky srbské primárně za účelem posílení tezí 

o svébytnosti Republiky srbské, delegitimizace zásahů mezinárodního společenství do 

fungování této entity a prezentace centrálních institucí a Bosňáků jako hrozeb pro Republiku 

srbskou a bosenské Srby. Den Republiky srbské byl využíván v decentralizačním diskurzu 

od listopadu roku 2015 všemi bosenskosrbskými stranami se sídlem v Republice srbské. 

Nejvíce jej ve své rétorice zúročil Milorad Dodik, který je zároveň hlavním hybatelem tohoto 

diskurzu. Na případu tohoto svátku lze velmi dobře sledovat, jaké reakce bosenských Srbů 

vyvolávají zásahy do jejich autonomie, a jak s tím pracují ve svém diskurzu. 

Obraz svébytnosti Republiky srbské byl posilován především každoročními 

performancemi v den oslav Dne Republiky srbské, které byly od roku 2016 zmohutňovány 

a vylepšovány. Tyto performance byly podporovány rétorikou bosenskosrbské politické 

elity, která jim přisuzovala velkou důležitost a prezentovala na nich vyspělost 

a nezpochybnitelnost Republiky srbské. Zde je důležité zmínit, že posilování obrazu 

svébytnosti Republiky srbské zároveň přispívalo k posilování národní identity bosenských 

Srbů a ke zdůraznění jejich dominance na tomto teritoriu. Oslavování Dne Republiky srbské 

dne 9. ledna rovněž podporuje srbský výklad válečného konfliktu z 90. let, který vyzdvihuje 

skutečnost, že Republika srbská vznikla v míru.131 Tím je vytvářen dojem, že byla ve válce 

pouze bráněna, což umožňuje bosenskosrbským politikům prezentovat bosenské Srby jako 

oběti války, které ostatní neprávem obviňují z páchání válečných zločinů. 

Významnou událostí, která posílila obraz svébytnosti Republiky srbské, a zároveň 

prezentovala politickou sílu entitních institucí na úkor centrálních institucí, bylo uspořádání 

referenda o Dni Republiky srbské v září roku 2016. V kampani před konáním referenda byly 

bosenskosrbskými politiky kritizovány centrální instituce, OHR a „politické Sarajevo“ kvůli 

jejich údajné hostilitě vůči bosenským Srbům. Toto referendum bylo ve skutečnosti pouhým 

politickým kalkulem, jehož cílem byla mobilizace voličů před volbami do místních 

samospráv. Bosenskosrbská politická elita jej však prezentovala jako demokratickou 

 
131 Goran Dakić, „Dodik na svečanom defileu povodom Dana RS“. 
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odpověď na nedemokratické zásahy centrálních institucí, kterými je omezována autonomie 

Republiky srbské. Tuto rétoriku prosazuje především Milorad Dodik, který od roku 2006 

navazuje na nacionalistickou rétoriku Radovana Karadžiće. Výběr referenda jako prostředku 

k obraně zájmů Republiky srbské měl cílit na kolektivní paměť bosenských Srbů a vyvolat 

v nich pocit, že rozhodují o něčem významném, jelikož referendum hrálo důležitou roli 

v Bosně a Hercegovině při rozpadu Jugoslávie. 

Práce ukázala, že bosenskosrbská politická elita využila rozhodnutí Ústavního soudu ke 

zpochybnění ústavnosti Dne státnosti a Dne nezávislosti Bosny a Hercegoviny, jelikož 

většina bosenských Srbů tyto svátky neslaví. Ústavní soud však jejich žádost zamítl, a proto 

byl kritizován jako zaujatý proti bosenským Srbům. Zároveň označila centrální instituce 

a Bosňáky jako hrozby Republiku srbskou. Představitelé bosenských Srbů přirovnávali 

okolnosti přijetí tohoto rozhodnutí Ústavního soudu k situaci z 90. let, kdy byli přehlasováni 

v bosenském parlamentu. Ústavní soud v tomto případě totiž rozhodl na základě žádosti 

bosňáckého politika, a navíc bylo rozhodnutí přijato přehlasováním bosenskosrbských 

soudců. Rozhodnutí o neústavnosti 9. ledna jako dne Republiky srbské bylo 

bosenskosrbskými politiky prezentováno také jako zpochybnění identity bosenských Srbů. 

Bosenskosrbská politická elita se následně pasovala do role jejich ochránce a snažila se tak 

získat politické body. Poukazováním na vnější hrozbu se rovněž snažila odvrátit pozornost 

od špatné ekonomické a sociální situace v Republice srbské, případně se ji tím snažila 

ospravedlnit. 

Bosňáčtí politici naopak byli vůči tomuto svátku a obecně vůči bosenským Srbům velmi 

kritičtí. Označovali 9. leden jako den počátku utrpení bosňáckého národa a obviňovali 

bosenské Srby z porušování ústavy a ze zpochybňování míru. V důsledku takto záměrně 

vyhrocených kauz zůstává bosenská společnost nadále rozdělená podle etnické příslušnosti. 

Zjevná neslučitelnost a protichůdnost diskurzů jednotlivých politických elit svědčí 

především o jejich neochotě budovat vztahy mezi národy, které by vedly k jejich usmíření. 

Namísto toho politici využívají válečných traumat a přetrvávajícího strachu ve společnosti 

k udržování napětí za účelem zvýšení svých volebních preferencí a udržení politických 

pozic. Závěry této práce tak mohou sloužit jako výchozí bod pro hledání možných 

východisek ze současné situace. 
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Summary 

This work focused on the utilisation of the Day of the Republika Srpska by the political 

elite of the Republika Srpska. Its main objective was to analyse the purposes for which this 

holiday is utilised in the discourse of the political elite. The selection of relevant material for 

the discourse analysis was conducted using methods of the content analysis. The work is 

divided into two parts. The first part provides historical and political context concerning the 

creation of Republika Srpska and its development in the post-dayton period. The second part 

is dedicated to the analysis of the purposes for which the holiday has been utilised. This 

chapter is further divided into three subchapters that present the main purposes of the 

utilisation of the holiday respectively. 

The analysis revealed that the political elite of the Republika Srpska utilised the holiday 

for three main purposes. First, it was used for portraying the Republika Srpska as a sovereign 

territorial unit. The political elite enhanced the celebration of this holiday and presented it 

as a symbol of statehood of the Republika Srpska. The second purpose was to demonstrate 

the power of the entity institution. This was predominantly achieved by conducting 

a referendum about January 9th as the date of the celebrations of the Day of the Republika 

Srpska in 2016. The referendum opposed the ruling of the Constitutional Court of Bosnia 

and Herzegovina that banned celebrating the holiday on this day for its discriminatory nature 

towards non-Serbs. Third, the ruling of the Constitutional Court was used for portraying 

Bosniaks and the international community as a threat to Republika Srpska. The above-

mentioned purposes were eventually used by the political elites in order to gain political 

points and to cover up the ailing economic situation. The political elites deliberately use such 

divisive cases in order to keep the Bosnian society fragmented along ethnic lines. The 

outcomes of this work could serve as a starting point for finding possible ways out of the 

current situation. 
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