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Anotace 

 

Práce se věnuje zásahu mezinárodních ozbrojených sil v Somálsku v letech 

1992 – 1995 a leteckým úderům států Severoatlantické aliance proti 

Jugoslávii roku 1999. Autor nejprve vymezuje pojem humanitární 

intervence a faktory, které ovlivňují její úspěšnost. Následně analyzuje oba 

zmíněné případy z hlediska vymezených faktorů. Úspěšnost daných zásahů 

je zkoumána jednak v rovině souladu s obecnou definicí humanitární 

intervence a jednak s ohledem na to, zda zásahy dosáhly cílů stanovených 

při svém zahájení. Podle autora zásah v Somálsku jako příklad humanitární 

intervence neuspěl, i když měl na první pohled lepší vyhlídky na dosažení 

svých cílů než intervence v Jugoslávii. Oproti tomu zásah v Jugoslávii se 

v zásadě zdařil, přestože ho provázely značné kontroverze. 

 

 

Abstract 

 

The thesis covers foreign military interventions in Somalia (1992-1995) and 

former Yugoslavia (1999). First, the definition of the humanitarian 

intervention is presented as well as factors influencing the success of 

intervention. Then both cases are analysed using the factors defined earlier. 

The success of the intervention is sought in two realms. First, whether the 

relevant case corresponds with the definition of the humanitarian 

intervention. Second, whether the aims set at the beginning of the 

intervention were achieved. According to the author the intervention in 

Somalia did not succeed, although it had better prospects to achieve the aims 



 5 

than the bombing of Yugoslavia at first sight.  The Kosovo case was, on the 

contrary, a successful humanitarian intervention, although it was a very 

controversial example of the use of military force. 
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Úvod 

 

Koncept humanitární intervence byl nejintenzivněji diskutován 

v devadesátých letech 20. století. Je nicméně zásadním způsobem spojen 

s trendy, které se v mezinárodních vztazích objevily již s koncem 2. světové 

války. Na jedné straně se jedná o snahu zachování světového míru a 

mezinárodní bezpečnosti zákazem vměšování do vnitřních záležitostí států 

světa a s tím spojeným důrazem na garanci státní suverenity. Na druhé 

straně se jedná o přiznání určitého katalogu základních práv všem 

jednotlivcům, který musí dodržovat každý územní suverén. Odrazem 

soupeření těchto dvou principů (garance suverenity a garance základních 

lidských práv) je právě koncept humanitární intervence, který 

označuje zásah do jinak úzkostlivě chráněné státní suverenity ve jménu 

ochrany základních lidských práv jednotlivců, pokud jim tato ochranu není 

poskytována jejich vlastní vládou.  

Toto specifikum konceptu humanitární intervence je jedním z 

důvodů, proč je podle mého názoru vhodné zabývat se zásahy v Somálsku a 

Kosovu. Dalším důvodem jsou specifika obou zmíněných intervencí.  

V případě Somálska šlo o zásah autorizovaný Radou bezpečnosti OSN, 

který směřoval k zastavení humanitární krize v zemi zmítané občanskou 

válkou, zatímco v případě Kosova se jednalo o vojenskou akci směřující 

k zastavení násilí a útlaku národnostní menšiny, ke které Rada bezpečnosti 

OSN nedala souhlas a mezi jejímiž členy vyvolala tato akce značné 

kontroverze. S ohledem na zmíněná specifika a vzájemné odlišnosti tak 

každý z případů ilustruje obecné problémy, se kterými se potýkají členové 

mezinárodního společenství při řešení humanitárních krizí. Proto jsem právě 

tyto případy zvolil za předmět své analýzy, s cílem přispět k obecnějšímu 

pochopení rolí faktorů, které ovlivňují úspěšnost humanitární intervence. 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce je, zda a proč byly zmíněné 

zásahy mezinárodních sil úspěšnými humanitárními intervencemi. Při svém 

výzkumu budu vycházet z hypotézy, že intervence v Somálsku byla 

v zásadě neúspěšná, zatímco zásah v bývalé Jugoslávii byl v zásadě úspěšný. 

Na počátku vymezím pojem humanitární intervence tak, jak jej chápe 

současná odborná literatura z oborů mezinárodních vztahů a mezinárodního 
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práva veřejného. Následně provedu operacionalizaci konceptů, pomocí 

kterých budu zkoumat úspěšnost daných zásahů. Vymezím faktory, které 

iniciaci, průběh a výsledek konkrétní intervence rozhodující měrou 

ovlivňovaly a v další části své práce budu analyzovat jejich roli v daných 

případech.  

Úspěšnost bude zkoumána ve dvou rovinách. Jednak se budu 

zabývat tím, zda každý ze zkoumaných zásahů odpovídá definicí 

humanitární intervence vymezené na počátku práce. Druhou rovinou bude 

posouzení, zda - případně do jaké míry - výsledek intervence odpovídá 

cílům, kterých měla dosáhnout. Blíže prozkoumám příčiny, které vedly k 

zásahu mezinárodních sil; cíle, které byly vytyčeny na počátku zásahů; 

prostředky, které byly použity pro dosažení takových cílů, a důvody 

uváděné pro podporu jejich použití; a pochopitelně také následky, které 

intervence způsobily v cílových zemích. Jak již bylo naznačeno, budu se 

věnovat i hledání příčin úspěchu či neúspěchu zkoumaných intervencí. 

Pokud se moje hypotézy podaří ověřit, bude možné vysvětlit, proč 

intervence v Somálsku neuspěla, ačkoli měla na první pohled mnohem lepší 

vyhlídky na úspěch, a proč se zásah v Kosovu v zásadě zdařil, ačkoli ho 

provázely značné kontroverze. V závěrečné části své práce pak shrnu 

výsledky svého výzkumu a zodpovím otázku z názvu práce. 

Obě intervence se ve své době těšily značnému zájmu sdělovacích 

prostředků a s potřebným časovým odstupem přibylo i jejich zpracování 

v odborné literatuře. Zatímco v cizojazyčné – zejména anglicky psané 

literatuře – je zdrojů dostatek, v české literatuře má zpracování této 

problematiky značné rezervy. Co se týká zahraniční literatury, je třeba 

zmínit širokou škálu prací zabývajících se humanitární intervencí v obecné 

rovině. Jednak práci Simona Chestermana Just War or Just Peace?: 

Humanitarian Intervention and International Law (New York 2001), dále 

sborník Humanitarian Intervention and International Relations (New York 

2004), redigovaný Jennifer Welshovou, sborník autorů Jeffa L. Holzgrefeho 

a Roberta O. Keohanea Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and 

Political Dilemmas (Cambridge 2003) nebo  sborník Philipa Alstona a 

Euana MacDonalda nazvaný Human Rights, Intervention, and the Use of 

Force (Oxford 2008). Zajímavě je však zmíněná problematika rozebrána i 
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v řadě časopiseckých článků uznávaných periodik (The American Journal of 

International Law nebo Ethics and International Affairs). Podnětným 

dokumentem je také zpráva Mezinárodní komise pro intervenci a státní 

suverenitu (International Commission on Intervention and State 

Sovereignty), která byla roku 2000 ustavena na půdě OSN.  

Dále je zde literatura věnovaná konkrétním zásahům. V případě 

Somálska je třeba zmínit práci Waltera Clarka a Jeffreyho Herbsta Learning 

From Somalia: The lessons of armed humanitarian intervention (Boulder 

1997) nebo  sborník The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 

experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia (Cambridge 1999), 

redigovaný Jamesem Mayallem. Je třeba připomenout také články 

publikované v renomovaných časopisech z oboru mezinárodních vztahů 

(International Security, The Journal of Modern African Studies nebo 

Political Studies). V případě Kosova je nutné připomenout příspěvek 

Nicholase Morrise Humanitarian Intervention in the Balkans v již zmíněném 

sborníku Jennifer Welshové nebo stať Henryho Shue Bombing to rescue?: 

NATO´s 1999 bombing of Serbia ve sborníku Deena K. Chatterjeeho a 

Dana E. Scheida Ethics and Foreign Intervention (Cambridge 2003). 

Zejména pak celou řadu článků v odborných časopisech (International 

Affairs, The American Journal of International Law nebo  Ethics and 

International Affairs). Důležitým zdrojem informací budou také zprávy 

mezinárodních organizací (NATO a OBSE), mezinárodních nevládních 

organizací (Human Rights Watch) a Nezávislé mezinárodní komise pro 

Kosovo (Independent International Commission on Kosovo, IICK), které se 

zabývají zásahem mezinárodních sil v Kosovu. Zatímco zpráva NATO 

„Kosovo One Year On“ nabízí oficiální zhodnocení intervence z pohledu 

zasahujícího aktéra, zprávy OBSE, Human Rights Watch a IICK poskytují 

relativně nezaujatý pohled třetí strany. 

Co se týká česky psané literatury, neexsituje publikace, která by se 

cíleně věnovala problematice humanitární intervence v obecné rovině. Je 

tedy nutné čerpat z učebnic mezinárodního práva veřejného – jde jednak o 

Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu 

právu, zvláště k právu českému (Brno 2004) od Jiřího Malenovského a dále 

o Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část (Praha 2002) od autorů 
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Miroslava Potočného a Jana Ondřeje. Co se týká zkoumaných příkladů 

humanitární intervence, lze zmínit práci Vladimíra Baara Národy na prahu 

21 století: emancipace nebo nacionalismus? (Šenov u Ostravy 2001), který 

věnuje jak Somálsku, tak Kosovu samostatné oddíly v příslušných 

kapitolách, dále studii Zdeňka Kříže Adaptace Severoatlantické aliance na 

nové mezinárodní bezpečnostní prostředí (Brno 2006) a potom několik 

článků v časopise Mezinárodní politika (číslo 9/1999 bylo dokonce 

věnováno celé zásahu v Kosovu). 

Rád bych poděkoval JUDr. et PhDr. Tomáši Karáskovi, PhD. za 

cenné rady, podnětné připomínky a odborné vedení při vypracování tohoto 

textu. 
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1. Humanitární intervence ve světle současné odborné literatury  

 

V této kapitole vymezím pojem humanitární intervence tak, jak jej 

chápe současná literatura z oborů mezinárodního práva veřejného a 

mezinárodních vztahů. Následně budu s takto definovaným pojmem či jeho 

jednotlivými znaky pracovat v dalších částech své práce, kde je budu 

aplikovat na oba zkoumané případy mezinárodních zásahů při zkoumání, 

zda (případně do jaké míry) dané případy takto vymezené definici 

odpovídají či nikoli. 

Pojem humanitární intervence začal být intenzivně diskutován 

během devadesátých let 20. století v souvislosti s humanitárními 

katastrofami v zemích Afriky, Asie a Balkánu. Je ovšem nezbytné 

připomenout, že se jedná o výsledek složitého procesu, který se začal 

významně projevovat po druhé světové válce. Problematika humanitární 

intervence je totiž ztělesněním soupeření dvou hodnot, kterým mezinárodní 

společenství – prostřednictvím mezinárodního práva – přiznává ochranu. 

Tendence k jejich ochraně můžeme sledovat od roku 1945, kdy byla 

podepsána Charta OSN, tedy dokument zakládající systém mezinárodního 

uspořádání, který je všeobecně uznáván dodnes. Na jedné straně zde byl na 

vrchol hodnotové pyramidy mezinárodního společenství postaven světový 

mír. Vzhledem k masakrům druhé světové války, které měli ještě všichni 

signatáři v živé paměti, je to pochopitelné. Celý systém byl nastaven tak, 

aby zabránil dalšímu světovému konfliktu, a proto v centru pozornosti stály 

světový mír a mezinárodní bezpečnost.  

Svůj výraz našly tyto snahy hned v několika ustanoveních Charty 

OSN. V článku 1, odstavci prvním je stanoveno, že cílem OSN je: „… 

udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná 

kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly 

potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a 

ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo 

úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly 

vést k porušení míru;“1 Ve článku 2 je vypočteno sedm zásad, které mají 

                                                 
1 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora, Informační centrum OSN 
v Praze, Praha 2005, s. 8. 
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členové OSN dodržovat za účelem splnění cílů vypočtených v prvním 

článku. Pro účely této práce je významný především odstavec 4, který uvádí, 

že: „Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby 

silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické 

nezávislosti kteréhokoli státu, tak  jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným 

s cíli Organizace spojených národů.“2 Charta OSN stanoví, že použít sílu 

v mezinárodních vztazích lze pouze při individuální nebo kolektivní 

sebeobraně, nebo v rámci preventivní či donucovací akce pro udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti s pověřením OSN.3 Orgánem, který může 

konstatovat ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, je Rada 

bezpečnosti OSN (dále jen Rada bezpečnosti).4  

Jak je z výše uvedeného patrné, chráněn byl nejen světový mír a 

mezinárodní bezpečnost, ale touto cestou se poskytovala ochrana suverenitě 

jednotlivých států před napadením zvenčí. Tento aspekt byl ještě umocněn 

roku 1970, kdy Valné shromáždění OSN (dále jen Valné shromáždění) 

schválilo Deklaraci zásad mezinárodního práva, upravujících mírové, 

přátelské vztahy a spolupráci mezi všemi státy. Zde je jako jedna ze 

zmíněných zásad stanovena zásada nevměšování (principle of non-

intervention), která zakazuje státům jakýmkoli způsobem, přímo či nepřímo 

vměšovat se do vnitřních záležitostí jiných států, a to z jakýchkoli důvodů. 

Stát nebo státy, které by tento zákaz porušily, se dopouštějí mezinárodního 

zločinu. 5  Ochrana suverenity státu byla tedy rozšířena i na nevojenské 

prostředky a byla dále podpořena rozhodovací praxí Mezinárodního 

soudního dvora.  

Na druhé straně se – opět jako reflexe děsivých zkušeností z druhé 

světové války – souběžně s vývojem ochrany státní suverenity 

rozvíjela ochrana základních lidských práv jednotlivce. I tyto snahy se 

odrazily v řadě mezinárodněprávních dokumentů. Již citovaný článek 1 

Charty OSN uvádí mezi cíli OSN ve svém odstavci třetím: „… uskutečňovat 

                                                 
2 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora, Informační centrum OSN v 
Praze, Praha 2005, s. 9. 
3 Viz kapitolu VII Charty OSN. Např. Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního 
dvora, Informační centrum OSN v Praze, Praha 2005, s. 27 – 31. 
4 Viz článek 39 Charty OSN. Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora, 
Informační centrum OSN v Praze, Praha 2005, s. 27. 
5 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část; C. H. Beck, Praha 2002, s. 6. 
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mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémů rázu 

hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a 

posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez 

rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství;“6 Článek 55 Charty OSN 

dále stanoví, že OSN bude podporovat: „… obecnou úctu k lidským právům 

základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo 

náboženství a jejich zachovávání.“ Následující článek 56 Charty OSN uvádí, 

že: „Všichni členové se zavazují, že budou společně i jednotlivě jednat 

v součinnosti s Organizací, aby bylo dosaženo cílů stanovených v článku 

55.“  

Mnohem výrazněji byla ochrana základních lidských práv vyjádřena 

ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění 

roku 1948. Problémem tohoto dokumentu sice je, že není právně závazný, 

nicméně se jedná o významný projev vůle členů mezinárodního společenství 

směrem k ochraně základních práv jednotlivce, který má své významné 

místo při posuzování kroků jednotlivých členů. Mezi dalšími dokumenty 

vztahujícími se na ochranu základních lidských práv lze uvést Úmluvu o 

zabránění a potrestání zločinu genocidy (1948), Ženevské úmluvy (1949), 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), nebo Statut 

Mezinárodního trestního soudu (1998).  

Jak je patrné z množství uzavřených mezinárodních smluv i praxe 

států v druhé polovině 20. století, ochrana lidských práv prošla po druhé 

světové válce dynamickým vývojem a dostala se na čelní místo mezi 

hodnotami, kterým přiznává mezinárodní společenství ochranu. A jak 

ukázaly debaty o humanitární intervenci, začala významně konkurovat 

hodnotám udržení míru a garance státní suverenity, které na vrcholu 

pomyslné pyramidy stály od roku 1945.  

Jasným dokladem tohoto trendu je například postupné rozšiřování 

pojmu „ohrožení míru“ 7 , který může konstatovat Rada bezpečnosti, jež 

může následně rozhodnout i o vhodných opatřeních pro udržení míru nebo 

                                                 
6 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora, Informační centrum OSN 
v Praze, Praha 2005, s. 8. 
7 Viz článek 39 Charty OSN. Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora, 
Informační centrum OSN v Praze, Praha 2005, s. 27. 
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jeho znovu nastolení. Jak vysvětluje Jiří Malenovský: „V 90. letech 

nejednou označila jako ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti i 

nebezpečnou situaci, jež vznikla a projevovala se pouze v rámci jediného 

státu a na jejím vzniku a trvání se podílely jen vnitrostátní subjekty či síly.“8
 

Jako hrozby světového míru a mezinárodní bezpečnosti zde byly 

kvalifikovány např. absence funkční vlády, způsobující společenský chaos, 

který měl katastrofální důsledky pro obyvatelstvo, v případě Somálska, nebo 

masové porušování základních lidských práv v důsledku etnického konfliktu 

v případě Kosova. Nicméně přestože se Rada bezpečnosti často shodla na 

kvalifikaci dané situace jako ohrožení světového míru a mezinárodní 

bezpečnosti, většinou se již nedokázali její členové shodnout na společné 

vojenské akci, která by donutila porušitele mezinárodního práva k zastavení 

protiprávního jednání a vynutila si obnovení mírového stavu.  

Meze konsenzu mezi členy mezinárodního společenství ohledně 

rozšíření pojmu „ohrožení míru“ na vnitrostátní situace a ohledně použití 

síly z humanitárních důvodů proti suverénnímu státu ukázal naplno případ 

Kosova. Naplno se tehdy rozhořely debaty nejen mezi teoretiky 

mezinárodního práva, ale především mezi politiky a diplomaty ohledně 

ozbrojené intervence z humanitárních důvodů, ohledně legality a legitimity 

fenoménu, který bývá nejčastěji označován jako humanitární intervence. Jiří 

Malenovský situaci popsal následovně: „… v mezinárodním společenství 

probíhá po pádu bipolárního světa hodnotový kvas, jenž oslabuje autoritu 

dosud nezpochybňovaného dobového výkladu Charty a z něhož se noří nová 

mezinárodněprávní realita.“ 9  Simon Chesterman ke zmíněnému 

hodnotovému sporu podotýká: „… Charta jasně upřednostňuje mír nad 

důstojností: hrozba silou nebo použití síly je zakázáno článkem 2, 

odstavcem 4; ochrana lidských práv se omezuje na více méně napomínající 

ustanovení článků 55 a 56.“ 10  Také Jonathan I. Charney prohlašuje: 

„Ochrana lidských práv je mezi primárními cíly Charty, je ovšem 

subsidiární vůči cíli prevence války a použití síly v mezinárodních vztazích 

                                                 
8 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 
českému; Doplněk, Brno 2004, s. 335. 
9 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 
českému; Doplněk, Brno 2004, s. 344. 
10 Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 45. 



 16 

tak, jak je to uvedeno v příslušných ustanoveních Charty o zákazu použití 

síly.“11
 

Během 90. let dvacátého století, kdy mezinárodní společenství 

muselo čelit několika  humanitárním katastrofám v Africe, Asii nebo na 

Balkáně, demonstrovaly některé státy svoji vůli pokusit se řešit zmíněné 

kritické humanitární situace, a to i bez výslovné opory v platném 

mezinárodním právu. Podívejme se nyní blíže na debatu ohledně legality a 

legitimity takových kroků. Tyto diskuse navazují na trendy, které jsme již 

zmínili, tedy soupeření hodnot zachování míru a garance státní suverenity na 

jedné straně a rozšiřování ochrany základních lidských práv na straně druhé. 

Odborný diskurz v tomto ohledu je nejvýraznější v oborech mezinárodního 

práva veřejného a mezinárodních vztahů. Přestože je obtížné shromáždit 

všechno, co kdy bylo o problematice humanitární intervence řečeno a 

napsáno a nebylo by to ani vzhledem k cíli mé práce možné, pokusím se na 

následujících řádcích představit reprezentativní vzorek zmíněného diskurzu 

z daných oborů.  

Co se týká oboru mezinárodního práva veřejného, tak se tradičně 

rozlišují dva nejvýznamnější právní systémy – evropský kontinentální a 

anglosaský (common law). Další významný systém pochopitelně 

představuje islámské právo. Pro účely této práce se ale zaměříme na první 

dvě tradice. Jak uvidíme na uvedených příkladech příslušných prací 

předních oborníků na mezinárodní právo, nejsou mezi uvedenými tradicemi 

ohledně legality humanitární intervence přílišné rozdíly. V otázce legitimity 

zmíněného fenoménu již taková jednota nepanuje – jak uvidíme, najdeme 

mezi nimi jak důsledné odpůrce, tak zanícené zastánce. I na tomto 

omezeném prostoru se pokusím představit aspoň základní rámec tohoto 

spektra různých názorů. Jako reprezentanty evropské kontinentální tradice 

použiji práce profesorů mezinárodního práva veřejného Jiřího 

Malenovského12 a Miroslava Potočného13 a Libora Lukáška.14 Jako zástupce 

                                                 
11 Charney, J. I.: Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo, In: The American Journal of International 
Law, Vol. 93, No. 4, 1999, s. 835. 
12 Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. je uznávaným odborníkem v oboru mezinárodního práva veřejného, působil 
jako pedagog na PF UK v Praze a PF MU v Brně, poté i jako soudce Ústavního soudu ČR a velvyslanec ČR při 
Radě Evropy. V současné době je soudcem Evropského soudního dvora a rozhodcem Stálého rozhodčího soudu 
v Haagu. 
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systému common law budou použity práce profesorů mezinárodního práva 

veřejného Iana Brownlie, 15  Michaela Byerse, 16  Simona Chestermana 17 

Fernanda Tesóna,18 a Jonathana I. Charneye.19  

Co se týká oblasti mezinárodních vztahů, lze ve vztahu k otázce 

humanitární intervence opět rozlišit dvě hlavní tradice. Jedná se jednak o 

tradici realistickou (resp. neorealistickou), která je vůči pokusům o ustavení 

obecného práva na humanitární intervenci převážně skeptická a chápe ji 

jako hrozbu pro tradiční princip státní suverenity, který by měl být důsledně 

zachován. Druhou tradicí je tradice liberální (či idealistická), která je naopak 

principu humanitární intervence nakloněna a zdůrazňuje hodnoty a principy, 

které mezinárodní společenství sdílí, i když je ne vždy a všechny kodifikuje. 

To je pak podle této zástupců této tradice důvodem, proč je přijatelný akt, 

který je sice přísně vzato protiprávní, ale je s ohledem na sdílené hodnoty 

oprávněný. Jako zástupce realistického proudu zde budou prezentována 

stanoviska Nicolase Wheelera20, Jenifer Welshové21 a Richarda Caplana.22 

                                                                                                                                                         
13 Prof. JUDr. Miroslav Potočný, DrSc. je rovněž uznávanou autoritou v oboru, pedagogicky působil na PF UK 
v Praze, ale i na řadě zahraničních univerzit. Jako delegát a expert se účastnil zasedání Valného shromáždění 
OSN i zvláštního výboru OSN pro zásady mezinárodního práva. 
14 JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek, PhD. působí ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké 
škole ekonomické v Praze a věnuje se problematice mezinárodního trestního soudnictví a mezinárodních 
konfliktů. 
15 Prof. Ian Brownlie je předním britským odborníkem na mezinárodní právo veřejné. Přednášel na univerzitě 
v Oxfordu, v Leeds a na London School of Economics. Působil jako poradce prezidenta USA Jimmyho Cartera. 
Je členem Komise OSN pro mezinárodní právo, členem International Law Association a Britské akademie. 
16 Prof. Michael Byers je absolventem univerzit v Oxfordu a Cambridgi, působil na univerzitách v Heidelbergu a 
Duke University. Nyní přednáší na University of British Columbia v Kanadě. 
17 Prof. Simon Chesterman přednášel na univerzitách v Austrálii, Velké Británii a Kanadě, působil u 
Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, International Crisis Group a International Peace Academy. 
V současné době přednáší na New York University v Singapuru. Dlouhodobě se věnuje otázkám lidských práv a 
postkonfliktní rekonstrukce.  
18 Prof. Fernando Tesón působil jako argentinský kariérní diplomat, ale ze služby odešel na protest proti 
porušování lidských práv argentinskou vládou. Poté přednášel mezinárodní právo veřejné na Cornellově 
univerzitě, Arizona State University nebo na University of California. Nyní přednáší na Florida State University. 
19 Prof. Jonathan I. Charney se v rovině právní teorie zabýval vznikem mezinárodněprávních norem, dále 
mezinárodním řešením sporů a úlohou mezinárodního soudnictví. Přednášel na Vanderbilt University, byl mimo 
jiné členem redakční rady American Journal of International Law, viceprezidentem Americké společnosti pro 
mezinárodní právo a předsedou Komise pro tvorbu mezinárodního zvykového práva americké části International 
Law Association. 
20 Prof. Nicholas J. Wheeler přednáší na univerzitě v Aberystwyth a je spolueditorem Cambridge Series in 
International Relations. Dlouhodobě se věnuje problematice bezpečnostního dilematu, humanitární intervence a 
v teorii mezinárodních vztahů také Anglické škole. 
21 Prof. Jennifer Welshová přednáší na univerzitě v Oxfordu. Kromě pedagogické a publikační činnosti v oboru 
mezinárodních vztahů je poradkyní kanadské vlády nebo Aspen Institute’s Business and Society Program. Mezi 
hlavní předměty jejího vědeckého zájmu patří problematika humanitární intervence, Rada bezpečnosti OSN a 
normativní teorie. 
22 Prof. Richard Caplan přednáší na univerzitě v Oxfordu, kde působí také jako ředitel Centra mezinárodních 
studií. Roku 2009 byl jmenován zástupcem Velkém Británie v Evropském výzkumném konsorciu, které se má 
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Jako reprezentanty liberální (či idealistické) tradice budou představeny 

postoje  Stanleyho Hoffmanna 23  a Henryho Shue. 24  Do tábora zastánců 

humanitární intervence lze zařadit také zprávu Mezinárodní komise pro 

intervenci a státní suverenitu (International Commission on Intervention and 

State Sovereignty), která roku 2000 byla ustavena na půdě OSN. 

Nejprve se zastavme u pojmu státní suverenity. Lze se v literatuře 

setkat s tvrzením, že její pojetí ve smyslu Charty OSN, tedy jako 

privilegované hodnoty, která musí být důsledně chráněna a narušena může 

být jen ve zcela výjimečných případech, je již překonané a neodpovídá stavu, 

v jakém se mezinárodní společenství nachází. Z českých autorů můžeme 

uvést např. Jiřího Malenovského, který uvádí, že současné mezinárodní 

společenství je postaveno na komplikovanější struktuře, než bylo v roce 

1945, s tím, že přiznává ochranu celé řadě hodnot (a nikoli jen jediné 

prioritní, jako tomu bylo dříve), a je tedy méně hierarchické, než bylo 

v době sepsání Charty OSN, kdy na vrcholu stál světový mír a s tím spojená 

ochrana státní suverenity.25 Také Miroslav Potočný je podobného názoru: 

„Mezinárodní právo se vyvíjí, což se projevuje v rozvoji mezinárodněprávní 

ochrany lidských práv, která vede k omezení výkonu suverenity států.“26 

Nejdále zachází patrně Libor Lukášek, když prohlašuje, že: „… 

mezinárodněpolitická realita, zejména její potřeby, předběhly normativní 

systém platného mezinárodního práva. Tuto skutečnost již prakticky nikdo 

nepopírá. Mezinárodní právo je nevyhovující a ve svých základních 

principech překonané.“27  

Ze zahraničních autorů lze zmínit Stanleyho Hoffmanna, který 

připomíná: „Svět, ve kterém by byl neměnným způsobem prosazován 

princip nevměšování, by byl světem chaosu a také by se v něm snadno šířily 

                                                                                                                                                         
věnovat budoucnosti světového peacekeepingu a úloze EU v mnohostranných konfliktech. Ve své vědecké práci 
se zabývá problematikou  mezinárodních organizací a řešení konfliktů, postkonfliktní rekonstrukce, humanitární 
intervence, etnonacionalistickými konflikty a regionem západního Balkánu, 
23 Prof. Stanley Hoffmann přednášel na Institut d' Etudes Politiques v Paříži a Centru pro evropská studia 
Harvardské univerzity v USA, které založil. Jeho pedagogická a publikační činnost se soustředila na 
mezinárodní etiku, sociologii války nebo politické ideologie. 
24 Prof. Henry Shue působil jako profesor v oboru mezinárodních vztahů na univerzitách v Oxfordu, Marylandu 
a na Cornellově univerzitě. Věnuje se mezinárodní normativní teorií, distributivní spravedlnosti, lidským právům 
a aspektům vedení války. 
25 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 
českému; Doplněk, Brno 2004, s. 343. 
26 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část; C. H. Beck, Praha 2002, s. 8. 
27 Lukášek, L.: Kosovská krize a mezinárodní právo, In: Mezinárodní politika, č. 6/1999, s. 9. 
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škodlivé vlivy vnitrostátního původu.“ 28  Hoffmann dále dodává: „… 

suverenita může být opomíjena kdykoli, když orgány státu, ač na jeho 

vlastním území, ohrožují základní lidská práva v cizině, a kdykoli, když 

ochrana práv jeho vlastních občanů může být zajištěna pouze ze 

zahraničí.“29 Podotýká, že jeho tvrzení má oporu v platném mezinárodním 

právu a odkazuje např. na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

nebo na kogentní právo osob a států na mír a bezpečí.30 Někdejší generální 

tajemník OSN Javier Pérez de Cuéllar již v roce 1991 prohlásil: „Nyní je 

intenzivně pociťováno, že princip nevměšování do vnitřních poměrů států 

nemůže být chápán jako ochranná bariéra, za kterou mohou být beztrestně 

porušována lidská práva systematicky nebo v masovém měřítku.“ 31 

V podobném duchu se vyjadřuje také Nicholas Wheeler, když k pojmu 

státní suverenity v současném mezinárodním společenství podotýká: „… 

není již považována za nezadatelné právo. Místo toho státy, které se na ni 

odvolávají, musí uznat s tím související odpovědnost za ochranu svých 

občanů.“32 Henry Shue k tomu připomíná, že suverenita je určitým druhem 

práva a že každému právu odpovídá vždy nějaká povinnost. Shue uvádí 

v této souvislosti hned dvě – primární náleží státu a jejím obsahem je 

ochrana základních lidských práv jeho občanů, sekundární náleží 

mezinárodnímu společenství, regionální organizaci nebo jiným státům 

v případě, že dotčený stát svoji primární povinnost nesplní. Dodává dále, že 

suverenita státu je omezena suverenitou ostatních států a také jeho závazky 

vůči mezinárodnímu společenství. 33  Zajímavé je připomenout citát 

                                                 
28 Hoffmann, S.: Sovereignty and the Ethics of Intervention, In: Hoffmann, Stanley et al.: The Ethics and Politics 
of Humanitarian Intervention, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1996, s. 20. 
29 Hoffmann, S.: Sovereignty and the Ethics of Intervention, In: Hoffmann, Stanley et al.: The Ethics and Politics 
of Humanitarian Intervention, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1996, s. 20. 
30 Hoffmann, S.: Sovereignty and the Ethics of Intervention, In: Hoffmann, Stanley et al.: The Ethics and Politics 
of Humanitarian Intervention, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1996, s. 20. 
31 Citováno podle: Caplan, R.: Humanitarian Intervention: Which Way Forward?, In: Ethics and International 
Affairs, Vol. 14 (2000), No. 1, s. 37. 
32 Wheeler, N.: The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty: Explaining the Development of a New Norm 
of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society, In: Welsh, J. (ed.): Humanitarian 
Intervention and International Relations, Oxford University Press, New York 2004, s. 37. 
33 Shue, H.: Limiting Sovereignty, In: Welsh, J. (ed.): Humanitarian Intervention and International Relations, 
Oxford University Press, New York 2004, s. 14-18. 
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francouzského prezidenta Chiraca z října 1998: „… humanitární situace 

může oprávnit vznik výjimky z pravidla, ať už bylo jakkoli silné a stálé.“34
  

Nejdále jde v tendenci reformulace pojetí suverenity v současném 

mezinárodním společenství patrně Fernando Tesón, který zjevně 

upřednostňuje lidská práva před dodržováním principu územní suverenity. 

Ve své práci tvrdí, že pokud stát hrubě porušuje základní lidská práva či se 

dokonce podílí na vraždění svých obyvatel, mají ostatní státy nejen právo, 

ale dokonce povinnost zasáhnout. Intervenující státy mohou podle Tesóna 

použít sílu a případně i způsobit ztráty na lidských životech, pokud tím 

odvrátí ztráty ještě větší, a na vysvětlenou dodává: „Suverenita slouží 

ušlechtilým humánním cílům a těm, kdo je hrubě porušují, by nemělo být 

dovoleno bánit se poukazem na princip suverenity.“35  

Je však třeba uvést i některé obhájce principu nevměšování. Michael 

Byers a Simon Chesterman obhajují tento princip jako jeden z pilířů 

současného mezinárodního uspořádání a jeho porušení podle nich znamená 

porušení suverénní rovnosti států. Prohlašují, že pokud je intervence 

z humanitárních důvodů morálně žádoucí, má být obhajována jako taková a 

ne jako součást „… neospravedlněného pokusu o revizi základních principů 

mezinárodního práva.“36  

Vidíme tedy, že pojem státní suverenity musí v současném 

mezinárodním uspořádání čelit konkurenci jiných hodnot a že snahy na jeho 

reformulaci v důsledku posunů, ke kterým v rámci mezinárodního 

uspořádání došlo, jsou stále intenzivnější. Nabízí se nicméně otázka, zda (a 

případně do jaké míry) došlo v mezinárodním společenství zároveň ke 

změně ohledně pojetí použití síly v mezinárodních vztazích. Pro účel naší 

práce je zásadní, zda došlo k posunu ohledně legitimace použití síly, 

konkrétně, zda panuje mezi členy společenství shoda na tom, že ohrožení 

nebo porušování základních lidských práv v některém ze států opravňuje 

                                                 
34 Citát z tiskové konference v Palazzo Vecchio ve Florencii, 6. října 1998, citován ve článku Richarda Caplana: 
Humanitarian Intervention: Which Way Forward?, In: Ethics and International Affairs, Vol. 14 (2000), No. 1, s. 
23. 
35 Tesón, F.: The Liberal Case for Humanitarian Intervention, In: Holzgrefe, J. L. – Keohane, R. O.: 
Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 
2003, s. 93. 
36 Byers, M. – Chesterman, S.: Changing the Rules About Rules? Unilateral Humanitarian Intervention and the 
Future of International Law, In: Holzgrefe, J. L. – Keohane, R. O.: Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, 
and Political Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 197. 
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ostatní státy použít veškerých prostředků (v krajním případě tedy i 

ozbrojené síly) pro zastavení takového porušování či k jeho odvrácení. 

Jinými slovy, zda se v mezinárodním právu objevila nová norma (ať už ve 

formě smlouvy nebo obyčeje), která umožňuje použít v mezinárodních 

vztazích ozbrojenou sílu proti suverenitě některého státu z toho důvodu, že 

nedokáže ochránit základní lidská práva svých občanů, a to i bez mandátu 

Rady bezpečnosti.  

Co se týká případné smluvní úpravy mezi členy mezinárodního 

společenství, která by měla univerzální platnost (např. dodatek k Chartě 

OSN), lze konstatovat, že přijata nebyla. 37  Posouzení existence nového 

obyčeje bude složitější, protože vzniká dlouhodobou opakovanou praxí 

členů mezinárodního společenství a jen některé obyčeje jsou následně 

kodifikovány v psané podobě. Nicméně na základě studia odborné literatury 

se zdá, že většina nauky mezinárodního práva i autorů z oboru 

mezinárodních vztahů se vyslovuje proti vzniku takového obyčeje. Ian 

Brownlie uvádí, že neexistuje žádný obyčej mezinárodního práva, který by 

přiznával právo na humanitární intervenci. A dodává, že vždy šlo o zásahy 

konkrétních států v jedinečných případech a že pokud nepanuje mezi členy 

mezinárodního společenství shoda ohledně obecné definice humanitární 

intervence, nemůže žádný obyčej vzniknout.38 Jonathan I. Charney tvrdí: 

„Doktrína ´humanitární intervence´ není dobře definována a stávající 

důkazy nezakládají vládu práva, které by povolovalo použití síly proti státu 

v případech podobných Kosovu.“39  

Simon Chesterman zkoumal přeshraniční ozbrojené zásahy států 

světa v letech 1960 – 1999 a došel k závěru, že k vytvoření mezinárodního 

obyčeje, který by opravňoval členy mezinárodního společenství k zásahu 

v jiném státě na základě kritické humanitární situace tamtéž, bez toho, aniž 

by bylo nutné získat mandát Rady bezpečnosti, nedošlo.40  Konkrétně se 

zabýval následujícími intervencemi: Belgie v Kongu (1960), Belgie a USA 

                                                 
37 Dodatky k Chartě OSN se týkaly členství v orgánech OSN a procedur hlasování a žádná jiná smlouva 
s univerzálním dosahem, která by umožnila použití ozbrojené síly z humanitárních důvodů nebyla přijata. 
38 Brownlie, I.: Principles of Public International Law, 6th edition, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 712. 
39 Charney, J. I.: Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo, In: The American Journal of International 
Law, Vol. 93, No. 4, 1999, s. 836. 
40 Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 87. 
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v Kongu (1964), USA v Dominikánské republice (1965), Indie ve 

Východním Pákistánu/Bangladéši (1971), Izrael v Ugandě (1976), Belgie a 

Francie v Zairu (1978), Tanzanie v Ugandě (1978-79), Vietnam 

v Kambodže (1978-79), Francie ve Středoafrickém císařství/Středoafrické 

republice (1979), USA v Grenadě (1983), USA v Panamě (1989-90), 

společná akce jednotek ECOWAS v Libérii (1990), ustavení bezletových 

zón v severním Iráku jednotkami USA, Velké Británie a Francie (1991), 

intervence jednotek ECOWAS v Sierra Leone (1997-98) a zásah NATO 

proti bývalé Svazové republice Jugoslávie (1999). Chestermann došel 

k závěru, že i ty „nejlepší“ případy intervencí postrádaly vědomí právní 

závaznosti (opinio iuris), které je nezbytné k tomu, aby se výjimka 

přetvořila v závazné pravidlo, v tomto případě obyčej mezinárodního 

práva.41 Tím naráží na to, že většina zasahujících států prohlašovala zásah za 

výjimečný postup v jedinečné situaci, případně se státy odvolávaly na jiné 

než humanitární důvody (zejména na právo na sebeobranu). Jak Chesterman 

dovozuje, státy se obávaly vytvoření precedentu, který by se mohl 

v budoucnu obrátit proti nim – „… výslovně právně potvrdit princip 

humanitární intervence by mohlo znamenat otevření dveří, které je možná 

lépe nechat zavřené.“42  

Kriticky hodnotí vznik nové normy mezinárodního práva také 

Richard Caplan: „… možná jsme svědky vzniku práva na humanitární 

intervenci, ale zdá se, že je ještě příliš brzy na to, prohlásit, že bylo 

ustaveno.“43
 Jennifer Welshová rovněž konstatuje, že ke vzniku nové normy 

mezinárodního práva nedošlo, a to ani vznikem právního obyčeje ani 

smluvní cestou. Podotýká, že státy se vždy snaží získat souhlas Rady 

bezpečnosti se zásahem v cizí zemi, a že tedy porušování základních 

lidských práv vládou vůči svým občanům nechápe většina států jako 

dostatečnou legitimaci svého zásahu.44 Absenci takového nového pravidla 

mezinárodního práva připouští ve své zprávě i Mezinárodní komise pro 
                                                 
41 Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 87. 
42 Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 162. 
43 Caplan, R.: Humanitarian Intervention: Which Way Forward?, In: Ethics and International Affairs, Vol. 14 
(2000), No. 1, s. 27. 
44 Welsh, J.: Taking Consequences Seriously, In: Welsh J. (ed.): Humanitarian Intervention and International 
Relations, Oxford University Press, New York 2004, s. 55-56. 



 23 

intervenci a státní suverenitu (International Commission on Intervention and 

State Sovereignty – dále jen ICISS).45 Zároveň ale uvádí, že na základě 

praxe států a mezinárodních organizací, včetně rozhodovací praxe Rady 

bezpečnosti, lze konstatovat vznik vůdčího principu (guiding principle), 

který ICISS charakterizuje jako „odpovědnost chránit“ (responsibility to 

protect). Tento princip podle ICISS připouští v extrémních případech i 

použití síly – „… [když] dochází ke značnému utrpení lidí nebo, pokud 

takové utrpení bezprostředně hrozí, a stát nemůže nebo nechce toto utrpení 

zastavit…“46 Svá tvrzení opírá ICISS o kapitolu VII Charty OSN, dále o 

Všeobecnou deklaraci lidských práv, Ženevské úmluvy (1949), Úmluvu o 

zabránění a potrestání zločinu genocidy nebo o Statut Mezinárodního 

trestního soudu. Jako konkrétní případy, kdy došlo k realizaci zmíněného 

principu uvádí např. zásahy v Somálsku nebo v Kosovu.47  

Přestože mezi autory panuje většinové přesvědčení, že právo na 

humanitární intervenci nevzniklo, převládá mezi nimi nicméně zároveň 

názor, že vznik takového pravidla, resp. shoda na pojmových znacích 

humanitární intervence, je vhodný a potřebný. Stanley Hoffmann prohlašuje 

nutnost ustavení práva na humanitární intervenci: „… a normative basis for 

legitimate collective action, a jus ad interventionem.” 48  Nenavrhuje 

konkrétní kritéria pro stanovení daného práva, ale jako precedenty, které 

jeho vzniku předcházely, uvádí sankce vůči Libyi nebo intervenci 

v Somálsku.49  Miroslav Potočný připomíná, že pokud nebude intervence 

z humanitárních důvodů upravena jasnými pravidly, bude moci být velice 

snadno zneužita pro dílčí politické cíle a dodává: „Proto je nezbytně nutné 

stanovení podmínek pro humanitární intervenci. V této souvislosti by byla 

nutná i určitá revize Charty OSN včetně určitých postupů pro případy 

                                                 
45 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 15. 
46 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 16. 
47 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 16. 
48 Hoffmann, S.: Sovereignty and the Ethics of Intervention, In: Hoffmann, Stanley et al.: The Ethics and Politics 
of Humanitarian Intervention, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1996, s. 23. 
49 Hoffmann, S.: Sovereignty and the Ethics of Intervention, In: Hoffmann, Stanley et al.: The Ethics and Politics 
of Humanitarian Intervention, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1996, s. 23. 
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zásahů. Nutnost takovéto úpravy je zřejmá i vzhledem k tomu, že potřeba 

humanitární intervence bude vznikat nejspíše i v budoucnosti.“50  

Rovněž Jiří Malenovský postuluje nutnost zásahu mezinárodního 

společenství v případě kritického nedostatku veřejného pořádku v některém 

ze států, který je způsobilý ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost. Připomíná, 

že mezinárodní společenství nemá pro takové případy ani stálé policejní síly, 

ani právní nástroje pro zajištění minimálních standardů územní správy. Jak 

zdůrazňuje, mechanismy podle Charty OSN odpovídají hrozbám 

mezinárodních konfliktů, zatímco v dnešním světě jsou hrozbou převážně 

vnitrostátní konflikty (bezvládí, chaos a masové porušování lidských práv, 

které destabilizuje celé regiony a přispívá k rozvoji mezinárodního 

organizovaného zločinu). 51  Přesné definování humanitární intervence 

požaduje i Parlamentní shromáždění NATO – ve své rezoluci z 15. listopadu 

1999 uvádí: „… humanitární intervence nemůže být ponechána na volné 

úvaze zasahujícího státu nebo skupiny států a musí být regulována jasnými a 

všeobecně uznávanými pravidly.“52  

Dokonce i Nicholas Wheeler, který je vůči stanovení kritérií 

humanitární intervence kritický, oceňuje  některé přínosy takového 

vymezení. Na jedné straně sice poukazuje na to, že i když se mezinárodní 

společenství na pojmových znacích humanitární intervence shodne, nemusí 

se již shodnout na tom, zda byly tyto znaky v konkrétním případě dodrženy. 

Na druhé straně ovšem přiznává: „Vyslalo by to signál státům, že ty 

intervence, které nemohou být ospravedlněny v takovém rámci, postrádají 

důvěryhodnost. Navíc, vlády, které by se snažily prosazovat takové kroky, 

by riskovaly odsouzení – a pravděpodobně i sankci od Rady [bezpečnosti 

OSN].“ 53  Také Richard Caplan oceňuje stanovení přesných kritérií pro 

označení intervence jako humanitární: „… široká shoda na relevantních 

kritériích by pomohla zajistit, že takové intervence budou prováděny podle 

sdílených, či aspoň předvídatelných, norem. Zmíněný konsenzus neomezí 
                                                 
50 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část; C. H. Beck, Praha 2002, s. 8. 
51 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 
českému; Doplněk, Brno 2004, s. 341. 
52 Citováno podle: Caplan, R.: Humanitarian Intervention: Which Way Forward?, In: Ethics and International 
Affairs, Vol. 14 (2000), No. 1, s. 38. 
53 Wheeler, N.: The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty: Explaining the Development of a New Norm 
of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society, In: Welsh, J. (ed.): Humanitarian 
Intervention and International Relations, Oxford University Press, New York 2004, s. 47. 
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možnost státu využít intervence, ale mohl by zúžit prostor pro její 

zneužití.“54
  

Naopak Jonathan I. Charney tvrdí, že ustavení práva na humanitární 

intervenci by  přineslo více škody než užitku a vysvětluje: „Slabé státy se 

budou takových intervencí obávat. Nejsilnější státy se budou snažit 

ponechat si možnost použití práva veta v Radě bezpečnosti stejně jako 

schopnost podniknout akci k dosažení politických cílů bez ohledu na právo. 

Ponechání takového druhu intervence mimo zákon a požadavek, aby státy, 

které jej chtějí využít, porušily v extrémních případech zákon, se tedy jeví 

jako nejlepší a nejpravděpodobnější způsob prevence zneužití, jakkoli to 

není řešení bezchybné.“ 55  Simon Chesterman shrnuje výsledek debaty o 

legalitě humanitární intervence následovně: „… humanitární intervence 

zůstane nanejvýš v právním polostínu – občas legitimována Radou 

bezpečnosti, občas pouze tolerována státy. “56 

Nyní se blíže podívejme na pokusy o vymezení definice humanitární 

intervence, nebo alespoň jejích pojmových znaků, které lze nalézt 

v současné odborné literatuře. Jako reprezentativní ukázky jsem pro tento 

účel zvolil, kromě již dříve uvedených prací, ještě díla dalších autorů. Jedná 

se o akademiky, kteří se problematice humanitární intervence soustavně 

věnují ve své vědecké práci na předních evropských a amerických 

univerzitách, a to jak v oboru mezinárodního práva veřejného (Olivier 

Corten), tak v oboru mezinárodních vztahů (Martha Finnemore, Richard M. 

Connaughton a Jeff L. Holzgrefe).  

Olivier Corten57  definuje intervenci takto: „… útočnou vojenskou 

akci, která jde daleko za  horizont donucovacích opatření hospodářského 

charakteru nebo vojenských operací typu monitorovacích misí nebo pomoci 

                                                 
54 Caplan, R.: Humanitarian Intervention: Which Way Forward?, In: Ethics and International Affairs, Vol. 14 
(2000), No. 1, s. 32. 
55 Charney, J. I.: Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo, In: The American Journal of International 
Law, Vol. 93, No. 4, 1999, s. 838. 
56 Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 87. 
57 Prof. Olivier Corten působí ve Středisku pro mezinárodní právo na Svobodné univerzitě v Bruselu. Jeho 
hlavním předmětem vědeckého zájmu je problematika humanitární intervence a její mezinárodněprávní rozměr. 
Dále se věnuje metodologii výzkumu mezinárodního práva a obecné teorii mezinárodního práva. 
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místní policii s udržením veřejného pořádku.“58 Pojem „humanitární“, pak 

vysvětluje následovně: „… oficiální zdůvodnění týkající se uspokojení 

základních potřeb civilního obyvatelstva. Zmíněná ´humanitární´ část 

nemusí být výlučná, ale musí být podstatnou částí odůvodnění podaného 

zasahujícímu státy. Toto kritérium se tedy vztahuje spíše na ospravedlnění 

dané akce než na skutečné důvody ozbrojeného zásahu…“59  Richard M. 

Connaughton60 uvádí dokonce dvě definice intervence. První – označuje ji 

jako tradiční – přebírá od L. Oppenheima: „… velitelské nebo nátlakové 

zasahování cizí strany nebo stran do poměrů svrchovaného státu, nebo šířeji 

do nezávislého politického společenství.“ 61  Užší definici přebírá od M. 

Wrighta: „… silové zasahování, blízké vyhlášení války, jedné nebo více 

mocností do záležitostí jiných mocností.“62
  

Miroslav Potočný definuje humanitární intervenci následovně: 

„Jedná se případy ozbrojeného zásahu jednoho státu či států na území jiného 

státu z důvodu údajného hrubého porušování základních lidských práv 

státem vůči jeho obyvatelstvu ve velkém rozsahu. Jiným důvodem může být 

bezprostřední ohrožení života konkrétních osob, které jsou např. vzaty jako 

rukojmí.“ 63  Jako další možné důvody zásahu pak uvádí systematické a 

masové nerespektování základních lidských práv vládami států, politika 

apartheidu a provádění genocidy vládami států vůči etnické, národní nebo 

rasové skupině s cílem jejího vyhlazení.64 Martha Finnemore65 definuje ve 

své práci humanitární intervenci následovně: „… rozmístění vojenských 

jednotek přes hranice za účelem ochrany cizích státních příslušníků před 

                                                 
58 Corten, O.: Human Rights and Collective Security: Is There An Emerging Right of Humanitarian 
Intervention?, In: Alston, P. – MacDonald, E.: Human Rights, Intervention, and the Use of Force, Oxford 
University Press, Oxford 2008, s. 88. 
59 Corten, O.: Human Rights and Collective Security: Is There An Emerging Right of Humanitarian 
Intervention?, In: Alston, P. – MacDonald, E.: Human Rights, Intervention, and the Use of Force, Oxford 
University Press, Oxford 2008, s. 89. 
60 Dr. Richard M. Connaughton působí na univerzitě v Lancasteru a věnuje se především problematice 
ozbrojených intervencí. V minulosti byl vojákem z povolání a v britské armádě dosáhl hodnosti plukovníka.  
61 Connaughton, R. M.: Military Intervention in the 1990s: A New Logic of War, Routledge, London and New 
York 2003, s. 3. 
62 Connaughton, R. M.: Military Intervention in the 1990s: A New Logic of War, Routledge, London and New 
York 2003, s. 3. 
63 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část; C. H. Beck, Praha 2002, s. 7. 
64 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část; C. H. Beck, Praha 2002, s. 7. 
65 Prof. Martha Finnemore přednáší na Elliot School of International Affairs ve Washingtonu. Vědecky se věnuje 
problematice etiky v mezinárodních vztazích a mezinárodních organizací.  
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násilím způsobeným lidskou činností.“ 66  Jeff L. Holzgrefe 67  definuje 

humanitární intervenci takto: „… hrozba nebo použití síly přes hranice státu 

státem (nebo skupinou států) za účelem prevence nebo zastavení rozsáhlého 

a hrubého porušování základních lidských práv jednotlivců, kteří nejsou 

státními příslušníky zasahujících států, bez souhlasu státu, na jehož území 

k použití síly dochází.“68  

Jennifer Welshová k východiskům pro stanovení definice 

humanitární intervence zdůrazňuje, že motivace zasáhnout na obranu 

základních lidských práv se musí omezit jen na extrémní případy takového 

porušení a že ji nelze zaměňovat s právem na šíření liberální demokracie do 

celého světa.69 Simon Chesterman stanoví pět podmínek, při jejichž splnění, 

lze danou jednostrannou intervenci označit jako humanitární: jednak musí 

v cílovém státě docházet k hrubému a bezprostřednímu porušování lidských 

práv, dále musí být vyčerpány veškeré nevojenské alternativy řešení sporu, 

další podmínkou je selhání společné akce (např. neschopnost Rady 

bezpečnosti jednat s tím, že samostatná akce člena mezinárodního 

společenství není výslovně vyloučena), podmínkou je také omezení 

jednostranné akce jen na zastavení porušování lidských práv, musí mít 

rozumné vyhlídky na úspěch a nesmí způsobit více škody než užitku; 

poslední podmínkou je relativní nestrannost zasahujícího státu.70  

Ucelenou koncepci definičních znaků humanitární intervence 

poskytuje zpráva ICISS, o které již byla zmínka dříve. Celkem 

charakterizuje šest podmínek, které by měla intervence splňovat, aby její 

zásah do suverenity cílového státu ve jménu ochrany základních lidských 

práv byl legitimní výjimkou ze zásady nevměšování.71 První podmínkou je 

spravedlivý důvod (just cause), kam spadá jednak hrozící nebo probíhající 
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Press, New York 2001, s. 228. 
71 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 32 – 50. 
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masové ztráty na lidských životech (bez ohledu na to, zda má genocidiální 

charakter nebo nikoli), kterým stát nechce nebo nemůže zabránit; a jednak 

probíhající nebo hrozící masové etnické čistky, bez ohledu na způsob 

provádění (zabíjení, znásilňování, zastrašování nebo vyhánění). Tento výčet 

opírá ICISS o Úmluvu o zabránění a potrestání zločinu genocidy (1948) a 

Ženevské úmluvy (1949). Do zmíněného výčtu naopak podle ICISS nepatří 

systematická rasová diskriminace, útlak politických odpůrců, státní převrat, 

vojenská akce na záchranu vlastních občanů v zahraničí, ani odvetný zásah 

proti útoku teroristů. Druhou podmínkou je oprávněný záměr (right 

intention), kterým má být toliko zastavení či odvrácení strádání obyvatel 

cílového státu. Třetí podmínkou je poslední východisko (last resort), tedy 

požadavek toho, aby byly nejprve vyčerpány veškeré mírové prostředky pro 

řešení daného sporu. Čtvrtou podmínkou jsou přiměřené prostředky 

(proportional means) použité při zásahu. Jinými slovy to znamená, že rozsah, 

trvání a intenzita vojenského zásahu musí být minimální možné, které ještě 

dosahují stanoveného cíle (tedy zlepšení humanitární situace), a zároveň 

musí být striktně dodržovány zásady humanitárního práva. Pátou 

podmínkou jsou rozumné vyhlídky na úspěch (reasonable prospects), což 

podle ICISS znamená, že intervence není oprávněná, pokud nelze rozumně 

předpokládat, že dosáhne svého předpokládaného cíle nebo pokud je 

pravděpodobné, že následky intervence způsobí více škody, než kdyby 

k zásahu nedošlo. Poslední podmínkou je požadavek oprávněné autority 

(right authority), kdy ICISS požaduje striktní dodržování Charty OSN, tedy 

hledání podpory u Rady bezpečnosti před zahájením zásahu. Je nicméně 

pravdou, že ICISS počítá i s variantou, kdy je Rada bezpečnosti neschopna 

plnit svoji roli a přijímat rozhodnutí ohledně řešení naléhavých případů 

ohrožujících světový mír. V takovém případě uvádí ICISS dvě alternativy: 

buď mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN, které vyzve Radu 

bezpečnosti k činnosti, nebo kolektivní intervenci členů regionální 

organizace za účelem prevence rozšíření negativních jevů stávající situace 

do dalších států.72   

                                                 
72 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 53. 
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Na základě výše zmíněného73 je možné vymezit pojem humanitární 

intervence, který použiji následně při hodnocení zásahů mezinárodních sil 

v Somálsku a v bývalé Jugoslávii. Humanitární intervencí tedy označíme 

kolektivní ozbrojený zásah vedený za účelem zastavení či odvrácení 

katastrofální humanitární situace v cílovém státě, která spočívá ve hrubém 

porušování základních lidských práv v masovém měřítku, kterému 

předcházelo neúspěšné vyčerpání nevojenských prostředků řešení 

mezinárodních sporů a který je veden v minimální možné míře, jež zajišťuje 

splnění účelu intervence. V krajním případě – a jako výjimku – je možné 

připustit i zásah bez výslovného mandátu Rady bezpečnosti, pokud tento 

orgán OS0 není schopen o případu, který nesnese odkladu, efektivně 

rozhodnout. Jistě je relevantní připomínka odpůrců stanovování definic 

humanitární intervence, že může docházet ke sporům ohledně splnění 

daných kritérií v konkrétním případě, nicméně pravdou také je, že případná 

kodifikace takové definice by zamezila zneužití humanitární intervence pro 

jiné než čistě humanitární účely. Jak podotýká ICISS ve své zprávě, je 

otázkou, co je větší újmou mezinárodnímu právu – zda jeho porušení tím, že 

dojde k ozbrojenému zásahu bez mandátu Rady bezpečnosti, nebo jeho 

poškození tím, že dojde k masovému porušování základních lidských práv 

za netečného přihlížení mezinárodního společenství.74 

 

 

2. Faktory ovlivňující úspěšnost intervence 

 

V této kapitole se zaměřím na vymezení konceptů, které mají zásadní 

vliv na úspěšnost konkrétní intervence. Jejich úloha je nezastupitelná 

vzhledem k výzkumné otázce, kterou jsem si položil na začátku této práce. 

Faktorů, které mají ve větší či menší míře vliv na iniciaci, průběh a výsledek  

humanitární intervence, je celá řada. Mezi  ty, které silně ovlivňují iniciační 
                                                 
73 Další kritéria hodnocení humanitární intervence, v zásadě podobná těm již prezentovaným, lze najít v článcích  
Anne J. Sembové: The New Practice of UN-Authorized Interventions: A Slippery Slope of Forcible 
Interference?, Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 4, 2000, s. 470; nebo Jonathana I. Charneye: Anticipatory 
Humanitarian Intervention in Kosovo, The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 4, 1999, s. 838 – 
839. Zajímavý je rovněž projev tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira z 22. dubna 1999 v Chicagu, kde 
uvedl pět podmínek intervence (http://www.fco.gov.uk/news/speechtext.asp?2316). 
74 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 55. 
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fázi patří např. vnitřní situace v cílovém státě, strategický význam, který 

intervenující aktéři tomuto státu přikládají, míra konsenzu mezi zasahujícími 

členy mezinárodního společenství, nebo vliv sdělovacích prostředků. Průběh 

intervence silně ovlivňuje koherence přístupu, jaký zasahující aktéři zvolili 

vůči cílovému státu, nebo podpora veřejného mínění a vliv zájmových 

skupin ve státech, které se na intervenci podílejí. Pro výsledek zásahu je pak 

dozajista mimořádně důležité, jaký podíl vydávají intervenující státy ze 

svého rozpočtu na obranu. Aniž bych chtěl snižovat význam kteréhokoli ze 

zmíněných faktorů, jsem přesvědčen o tom, že ne všechny z výše zmíněných 

faktorů jsou relevantní pro zodpovězení výzkumné otázky této práce. 

Bylo by samozřejmě možné podrobně zkoumat objem finančních 

prostředků, které státy, které se intervence účastní, vynakládají ze svých 

rozpočtů na výzbroj a výstroj svých vojenských složek. Nicméně vzhledem 

k tomu, že v obou zkoumaných případech najdeme na straně intervenujících 

nejvyspělejší státy světa, nebylo by to pro zodpovězení výzkumné otázky 

z názvu této práce přínosem.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje rozhodování o provedení 

intervence a spolurozhoduje o jejím úspěchu, je vliv sdělovacích prostředků. 

Na začátku 90. let 20. století se mluvilo o značném vlivu, který mají média 

na rozhodování vrcholných státníků v oblasti zahraniční politiky a vznikl 

termín „efekt C00“ (C00 effect). Debaty o míře tohoto vlivu se naplno 

rozhořely v době války v Perském zálivu a poté i během zásahu v Somálsku. 

Mezi zastánce tvrzení o silném vlivu tohoto efektu patří např. George F. 

Kennan, Bernard C. Cohen, Michael Mandelbaum nebo Warren P. Strobel.75 

Nicméně, jak zdůrazňují jiní autoři (např. Piers Robinson, Jon Western, 

Steven Livingstone nebo John Riley),76 byl vliv médií v průběhu roku 1992, 

kdy se formoval postoj administrativy prezidenta Bushe k situaci 

v Somálsku, přeceňován. Jak přesvědčivě dokazují obsahovým rozborem 

                                                 
75 Kennan, G. F.: Somalia, through a glass darkly, In: New York Times, 30 September 1993; Cohen, B.: A View 
From the Academy, In: Bennet, W. L. – Paletz, D. L. (eds.): Taken by Storm, University of Chicago Press, 
Chicago 1994; Mandelbaum, M.: The reluctance to intervene, In: Foreign Policy, No. 95 (1994), s. 3-18; Strobel, 
W.: Late Breaking Foreign Policy, United States Institute of Peace Press, Washington, D. C. 1997. 
76 Robinson, P.: The CNN Effect: can the media drive foreign policy?, Review of International Studies, Vol. 25, 
No. 2 (1999), s. 301-309; Western, J.: Sources of Humanitarian Intervention, International Security, Vol. 26, No. 
4 (2002), s. 112-142; Livingstone, S. – Riley, J.: Television pictures in multilateral policy decision making, 
conference paper, British International Studies Conference, Manchester 21-23 December 1999. 
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zpravodajství77 několika amerických deníků a stanice CBS, média rozhodně 

nebyla silou, která by USA vehnala do vojenské operace a spíše zpočátku 

poslušně následovala kurz, který nastolila exekutiva v čele s Georgem 

Bushem. 

Významným faktorem ovlivňujícím zahraniční politiku státu je 

bezpochyby také vliv veřejného mínění a zájmových skupin. To ovšem platí 

nejen pro rozhodování o ozbrojené intervenci z humanitárních důvodů, ale 

prakticky o všech politických rozhodnutích. Jeví se mi proto pro účely této 

práce jako vhodnější zkoumat vliv veřejného mínění s ohledem na každý 

dílčí faktor zmíněný výše a nikoli jako samostatný koncept. 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl vymezit pro účely této 

práce následujících pět faktorů, jejichž vliv na úspěšnost konkrétní 

intervence budu zkoumat. Každý z nich totiž významným způsobem 

ovlivňuje to, zda zkoumané případy intervencí dosáhly cílů, které si 

stanovily na svém počátku. Nelze je však chápat izolovaně, protože 

dohromady tvoří ucelený a provázaný komplex, který jako celek rozhoduje 

o úspěchu či neúspěchu intervence. Pro účely této práce je nicméně možné 

rozdělit je na faktory týkající se převážně zasahujících států a na faktory 

týkající se převážně cílového státu. Do první skupiny lze zařadit míru 

konsenzu  mezi členy mezinárodního společenství, způsob provedení zásahu 

a koherenci zvoleného přístupu. Do skupiny druhé patří strategický (či 

geopolitický) význam cílového státu, resp. regionu,  a dále vnitřní situace 

v cílovém státě. 

Nejprve se blíže podívejme na míru konsenzu  mezi členy 

mezinárodního společenství. Takto lze označit shodu mezi členy 

mezinárodního společenství ohledně posouzení situace v cílovém státě, její 

vyhodnocení jako hrozbu světovému míru a mezinárodní bezpečnosti a 

v neposlední řadě také shodu na způsobu řešení. V našem případě se jedná o 

shodu na tom, že je nezbytné použít ozbrojenou sílu za účelem zastavení 

humanitární katastrofy v cílovém státě. Jako nejprůkaznější důkaz pro 

posouzení míry konsenzu v konkrétním případě se nabízí hlasování zástupců 

členů mezinárodního společenství v Radě bezpečnosti, neboť tento orgán 

                                                 
77 Robinson, P.: Operation Restore Hope and the Illusion of a News Media Driven Intervention, Political Studies, 
Vol. 49 (2001), s. 941-956; Western, J.: cit. d.; Livingstone, S. – Riley, J.: cit. d. 
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má podle Charty OSN v zásadě monopol na rozhodování o použití síly 

v mezinárodních vztazích (již dříve zmíněnou výjimkou je individuální či 

kolektivní sebeobrana). V tom případě pak stojí na jedné straně přijetí 

rezoluce Rady bezpečnosti, která danou situaci označuje jako hrozbu 

světovému míru a mezinárodní bezpečnosti a vyzývá členy mezinárodního 

společenství, aby přijaly veškeré dostupné prostředky k předejití nebo 

zastavení takového protiprávního chování. Na druhé straně potom stojí 

nepřijetí takové rezoluce nebo dokonce přijetí rezoluce, která odsuzuje 

jednání členů mezinárodního společenství, které danou situaci v jiném státě 

jako hrozbu světovému míru a mezinárodní bezpečnosti prohlásily a použily 

proti němu ozbrojenou sílu. V prvém případě půjde o maximální míru 

konsenzu, ve druhém o nulovou míru konsenzu s danou intervencí. Zdrojem 

informací o míře takového konsenzu ve zkoumaných případech 

mezinárodních zásahů budou pochopitelně rezoluce Rady bezpečnosti, 

případně tiskové zprávy Rady bezpečnosti o výsledcích hlasování o 

nepřijatých návrzích. Oba tyto druhy dokumentů lze najít na oficiálních 

internetových stránkách Organizace spojených národů.78 Dalším pramenem 

budou vyjádření diplomatů a politiků uveřejněné ve sdělovacích 

prostředcích nebo odborné literatuře. 

Dalším faktorem je způsob provedení konkrétního zásahu. Tento 

koncept zahrnuje jednak vojensko-technickou sílu členů mezinárodního 

společenství, kteří se intervence účastní, jednak charakter jejího provedení. 

Při zkoumání toho, zda daný zásah dosáhl stanovených cílů je otázka 

prostředků, které k jeho realizaci byly použity, zcela zásadní. Zkoumané 

zásahy tedy budou analyzovány z hlediska počtu nasazených vojáků, zda šlo 

o lehce nebo těžce vyzbrojené jednotky, zkoumán bude i proces 

rozmísťování jednotek a charakter jednotek s ohledem na získaný mandát. 

Zohledněna tedy nebude jen kvantita, ale také kvalitativní stránka dané 

intervence. Potřebné údaje budu čerpat z oficiálních internetových stránek 

                                                 
78 Viz seznam přijatých rezolucí Rady bezpečnosti na http://www.un.org/documents/scres.htm (27. 4. 2009) nebo 
např. tiskovou zprávu o nepřijatém ruském návrhu ze dne 26. března 1999 na 
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990326.sc6659.html (27. 4. 2009). 
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mezinárodních organizací 79 , mezinárodních nevládních organizací 80  a 

odborné literatury. 

Třetím faktorem je koherence zvoleného přístupu. Budu tedy 

zkoumat, zda cíle a charakter intervence stanovené na počátku byly měněny 

v průběhu zásahu samotného či nikoli. Tento faktor úzce souvisí s oběma již 

dříve zmíněnými – je determinován souhlasným postojem intervenujících 

během zásahu a zároveň zásadní měrou ovlivňuje způsob použití zvolených 

prostředků, resp. je jejich účinností zpětně ovlivňován. Koherence  přístupu 

intervenujících je ovlivňována charakterem počátečního konsenzu (zda se 

jednalo o jednomyslné rozhodnutí nebo rozhodnutí s přesvědčivou podporou 

či se jednalo o těsné vítězství zastánců zásahu) a také správným posouzením 

situace v cílovém státě. Tento koncept může nabývat řady hodnot. Na jedné 

straně stojí absolutní koherence, kdy zasahující aktéři striktně sledují cíl 

stanovený na počátku a zachovávají charakter intervence až do okamžiku 

ukončení operací. Na druhé straně lze identifikovat nulovou koherenci, když 

jsou cíle zásahu průběžně měněny a charakter intervence je nakonec zcela 

odlišný od charakteru stanoveného na počátku. Vedle toho samozřejmě 

existuje značné množství případů nacházejících se mezi těmito dvěma 

krajními body. Zdrojem informací budou i v tomto případě oficiální 

internetové stránky mezinárodních organizací, mezinárodních nevládních 

organizací a odborná literatura. 

Co se týká strategického či geopolitického významu cílového státu 

(resp. regionu), jedná se o význam, který danému prostoru přikládají 

dlouhodobé strategické koncepce jednotlivých států či mezinárodních 

organizací. V případě, že takový dokument neexistuje, lze dovodit takový 

význam z konkrétních kroků diplomacie či dokonce ozbrojených složek 

daného státu či mezinárodní organizace v minulosti. Státy nebo mezinárodní 

organizace tímto způsobem jasně vyjadřují své zahraničněpolitické priority. 

Dávají najevo, které regiony jsou podle nich hodny zájmu, a vyjadřují vůli 

podílet se na utváření budoucího uspořádání v dané oblasti. De facto se tak 

                                                 
79 Viz stránky Severoatlantické aliance pro detailní přehled o operacích v Kosovu, 
http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm (24. 4. 2009) nebo stránky Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě pro zprávu „Kosovo/Kosova As Seen, As Told“, 
http://www.osce.org/publications/odihr/1999/11/17755_508_en.pdf  (24. 4. 2009) 
80 Viz např. stránky organizace Human Rights Watch pro jejich zprávu „Under Orders: War Crimes in Kosovo“, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/kosovo/undword.htm (24. 4. 2009). 
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hlásí k určité odpovědnosti za situaci v daném regionu či konkrétním státě. 

Tento koncept silně ovlivňuje motivaci členů mezinárodního společenství 

zasáhnout v určité oblasti, a zpravidla tedy utváří rozhodnutí intervenujících 

ohledně vyhodnocení situace v cílovém státě. Použití ozbrojené síly 

vyžaduje od zasahujících členů mezinárodního společenství značné náklady 

po stránce materiálního zabezpečení a především v citlivé oblasti lidských 

zdrojů. Je proto pochopitelné, že pečlivě zvažují, kam své jednotky vyšlou a 

v jakém objemu. Počet takových států či regionů je proto omezený, nicméně 

vzhledem k dynamice mezinárodních vztahů se konkrétní státy či oblasti 

mohou měnit. Zdrojem informací o tomto konceptu budou oficiální 

prohlášení vlád států nebo mezinárodních organizací na jejich internetových 

stránkách nebo v odborné literatuře. 

Faktor vnitřní situace v cílovém státě označuje v prvé řadě příčiny, 

které způsobily humanitární situaci, která se stala důvodem zásahu. Jedná se 

tedy např. o hladomor způsobený v důsledku občanské války nebo etnické 

čistky. Dále se jedná o podmínky, které panují v cílové zemi v okamžiku 

zásahu. Tyto pak mohou úspěšnosti intervence napomoci (pokud se jedná o 

více méně přehlednou situaci dvou soupeřících stran, jako v případě Kosova) 

nebo ji naopak brzdit (pokud jde o nepřehledný mnohostranný konflikt, jako 

v případě Somálska). Tento koncept je úzce svázán s motivací členů 

mezinárodního společenství zasáhnout v cílovém státě. Rozhodnutí o zásahu 

je zásadní měrou formováno vyhodnocením vnitřní situace v cílovém státě a 

vnitřní situace na konci zásahu je pak de facto hlavním měřítkem úspěšnosti 

celé intervence. Zdrojem informací v tomto případě budou zprávy 

mezinárodních nevládních organizací a odborná literatura. 

 

 

3. Intervence v Somálsku 

 

Bezprostřední příčinou humanitární situace, která vedla k zásahu 

mezinárodních sil v Somálsku, byl hladomor způsobený vleklou občanskou 

válkou, která sužovala tuto africkou zemi od pádu režimu autoritativního 

vládce Mohammeda Siada Barreho v roce 1991. Nicméně kořeny této 

situace lze vystupovat hlouběji v minulosti. Když roku 1960 získalo 
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Somálsko svoji nezávislost, tři z pěti oblastí Afrického rohu, které obývají 

somálská etnika, zůstaly mimo tento nový státní útvar. Jednalo se o území 

v Džibutsku, Etiopii a Keni. 81  Somálci tedy nikdy nepřestali usilovat o 

připojení i těchto území, což se projevilo v determinaci zahraniční politiky 

Somálska vůči sousedním státům pro následující desetiletí. Projevem této 

determinace byla podpora povstalců na zmíněných územích, cílená politická 

propaganda a zejména série ozbrojených konfliktů, kterou Somálsko vedlo 

proti Etiopii. Roku 1978 bylo ale definitivně poraženo. Tato prohra měla 

dva významné důsledky. Jednak země pocítila vlnu uprchlíků z etiopského 

území, odkud se stáhla poražená somálská armáda. Dále propuklo povstání 

kmenů na severu a severovýchodě země. To byla jen malá předehra 

rozsáhlého konfliktu mezi jednotlivými somálskými klany, která zemi 

čekala později.  

Somálské kmeny totiž nikdy ve své historii nevytvořily jednotný stát 

do doby, než došlo v roce 1960 ke spojení britského Somalilandu a území 

spravovaného po druhé světové válce Itálií. A to přesto, že z hlediska 

jazykového a do značné míry i kulturního se vyznačují oproti řadě jiných 

afrických zemí neobvyklou homogenitou. Nicméně pro obyvatele Somálska 

platí, že se primárně identifikují se svým kmenem (či jinou entitou 

dynastického původu,  menší než je kmen) a až sekundárně s něčím, co 

bychom mohli nazvat moderním státním národem v evropském slova 

smyslu.82 Potom jistě nepřekvapí nesnáze, se kterými musela potýkat mladá 

parlamentní demokracie po vzniku nezávislosti. Napětí a nevraživost mezi 

jednotlivými kmeny ji oslabily natolik, že se stala snadnou kořistí 

vojenského velitele Mohammeda Siada Barreho během státního převratu 

v roce 1969. Tento diktátor sice proklamoval nahrazení odvěkého soupeření 

mezi kmeny jednotou v duchu marxismu –leninismu specificky somálského 

střihu, ale v zásadě se jen jednalo o maskování nadvlády příslušníků jeho 

kmene Darod nad ostatními. 83  Nicméně po již zmíněném neúspěšném 

                                                 
81 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
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pokusu připojit etiopské území obydlené somálskými kmeny zformovala se 

opozice proti diktátorovi i v jeho vlastním kmenu. Tyto skupiny se spojily 

s příslušníky kmene Isaaq a za tiché podpory etiopské vlády organizovaly 

guerillovou válku proti režimu Siada Barreho v somálském vnitrozemí. 

Kromě toho stále doutnal latentní odboj na severu a severovýchodě země. 

Když si navíc uvědomíme, že pořádek v zemi udržoval Barre především 

pomocí uplácení lokálních kmenových vůdců a jejich popouzení proti jiným 

klanům a kmenům (v duchu pravidla rozděl a panuj), pochopíme, že bylo 

jen otázkou času, kdy v zemi propukne nekontrolované násilí všech proti 

všem. 

Pokusy armády pacifikovat odboj na severu a severovýchodě země 

se pochopitelně odrazily na tamní ekonomice – území využívané jako 

pastviny bylo zničeno a tradiční export dobytka prakticky znemožněn. 

Nicméně i úrodné regiony na jihu země, kde se tradičně pěstovaly 

banánovníky, ekonomicky upadaly. Podle autorů Lewise a Mayalla dílem 

pro nekompetentnost zemědělců, dílem kvůli korupci. 84  Celkový obraz 

situace dokresluje rozklad státní správy, která přestala prakticky fungovat 

kvůli katastrofálně nízkým platům, které zůstaly od vzniku nezávislého státu 

prakticky beze změn. 85  To jsou jedny z hlavních příčin toho, proč se 

Somálsko ocitlo na počátku devadesátých let 20. století prakticky ve stavu 

bez efektivní vlády, ve stavu chaosu a občanské války, která způsobila 

hladomor a připravila o život tisíce obyvatel. 

Sjednoceným opozičním silám se sice podařilo v lednu 1991 sesadit 

diktátora Barreho a vyhnat ho i s částí armády ze země, nicméně poté se už 

nedokázaly dohodnout na společné správě země. Tradiční nesvornost byla 

nyní ještě zesílena zkušenostmi s hegemonií jednoho z kmenů. O pád 

Barreho režimu se totiž vojensky rozhodující měrou zasadily jednotky 

kmene Hawiye vedené generálem Aididem. Právě mezi ním a Ali Mahdim 

vypukly spory o moc v hlavním městě Mogadišo, potažmo nad celou zemí. 

Během jara a léta 1991 se konalo několik shromáždění zástupců somálských 

kmenů a klanových uskupení, jejichž výsledkem bylo zvolení Aliho 
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Mahdiho prozatímním prezidentem a Mohammeda Faraha Aidida předsedou 

Spojeného somálského kongresu (United Somali Congress), tedy předsedou 

prozatímního parlamentu. Dne 5. července se oba nejvyšší představitelé 

dohodli na rozdělení jmenovacích pravomocí tak, že Ali Mahdi sestaví 

prozatímní vládu a Aidid sestaví novou armádu. Nicméně již 3. října Aidid 

odvolal svoje uznání prozatímní vlády Ali Mahdiho a 17. listopadu propukla 

mezi oběma tábory naplno válka.86  

Boje se z hlavního města následně rozšířily na jih země. Skutečnost, 

že po pádu Barreho vlády se do rukou povstalců dostal i početný arzenál 

někdejší somálské armády, který během studené války dodaly Spojené státy 

americké a zaplatily převážně spřátelené státy Arabského poloostrova, jen 

přilila oleje do ohně. Další zbraně se do země dostaly po rozsáhlé 

demobilizaci etiopské armády a prostřednictvím nelegálního obchodu přes 

keňsko-somálskou hranici. Tradiční soupeření mezi somálskými kmeny 

dostalo nyní děsivý doplněk – moderní zbraně, které rozpoutaly krveprolití, 

které země ještě nezažila. Největší boje se odehrávaly v hlavním městě a 

jeho bezprostředním okolí mezi jednotkami Aidida a Ali Mahdiho. Tyto 

ozbrojené střety si od listopadu 1991 do března 1992 vyžádaly mezi 30 000 

až 50 000 civilních obětí.87 Smutnou pravdou, která dobře ilustruje, co již 

bylo zmíněno o nejednotě somálských kmenů, je fakt, že Aidid i Ali Mahdi 

patří je stejnému kmenu (ovšem k odlišným klanovým uskupením v jeho 

rámci). 

Jako osudový okamžik lze označit rozšíření bojů na jih Somálska, 

protože zde došlo k devastaci úrodných oblastí, které tradičně tvořily 

obilnici celé země. Nešlo jen o devastaci orné půdy v důsledku bojových 

operací, ale také o terorizování a zabíjení obyvatel, kteří tuto půdu 

obdělávali. Jako důsledek sucha a několikaměsíční okupace území 

s úrodnou půdou (která začala již za dob odboje proti Barremu) se dostavil 

nedostatek potravin a v zemi vypukl hladomor, který podle odhadů OSN 
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způsobil smrt 300 000 lidí a dalších 700 000 vyhnal z jejich domovů 

zejména do Keni a Etiopie.88 

Oproti tomu situace na severu země byla překvapivě méně 

dramatická. Místní kmeny se rozhodly řešit vzájemné spory na mírových 

konferencích starších, což přineslo celé oblasti nakonec mír. V červnu 1993 

se sněm starších dokonce shodl na nové vládě a zvolil i nového prezidenta. 

Fakticky se tak tato oblast pod názvem Republika Somaliland oddělila od 

zbytku Somálska zmítaného občanskou válkou. 

V březnu 1992 uzavřeli Aidid a Ali Mahdi příměří, což umožnilo 

dodávky humanitární pomoci do válkou a hladomorem nejpostiženějších 

oblastí jižního Somálska. Nicméně distribuce pomoci byla neustále 

ohrožována přepadáním skupinami ozbrojenců, které kontrolovaly některé 

přístavy a významné komunikační cesty v zemi. Kromě toho každý kmen 

anebo jeho jiná menší podobná skupina vybírala od humanitárních 

organizací poplatek za průjezd územím, které ovládala. Další poplatky 

vybíraly skupiny ozbrojenců za poskytnutí ozbrojeného doprovodu pro 

konvoje s humanitární pomoci.89 

První reakcí OSN na eskalující situaci v Somálsku bylo vyslání 

zástupce generálního tajemníka OSN pro politické otázky, Jamese Jonaha 

koncem prosince 1991 do Mogadiša, aby prozkoumal možnosti smíru mezi 

znepřátelenými stranami. Ten se vrátil do New Yorku přesvědčený o 

potřebě peacekeepingové mise, která by zabránila pokračujícímu 

krveprolití.90 Další reakcí bylo přijetí rezoluce Rady bezpečnosti číslo 733 

(ze dne 23. ledna 1992), kde Rada vyjádřila své hluboké znepokojení situací 

v Somálsku po pádu centrální vlády, vyzvala znesvářené strany k příměří, 

vyhlásila všeobecné embargo na dovoz zbraní a vojenského materiálu do 

Somálska a vyzvala generálního tajemníka OSN, aby se ve spolupráci se 

zástupci Ligy arabských států a Organizace africké jednoty pokusil přimět 
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bojující strany k příměří. 91  Poté, co Rada bezpečnosti obdržela zprávu 

generálního tajemníka OSN o mezinárodním úsilí ukončit konflikt 

v Somálsku, přijala další rezoluci (číslo 746 ze dne 17. března 1992). Zde 

výslovně uvedla, že pokračování stále se zhoršující situace v Somálsku je 

hrozbou pro světový mír a mezinárodní bezpečnost. 92  Další reakcí 

mezinárodního společenství bylo  schválení rezoluce Rady bezpečnosti číslo 

751 (ze dne 24. dubna 1992). Na jejím základě bylo do země vysláno 

celkem 50 pozorovatelů, kteří měli dohlédnout na dodržování příměří 

v Mogadišu. Tato mise byla nazvána UN Operation in Somalia (UNOSOM).  

Krátce na to jmenoval generální tajemník OSN svým zvláštním 

zmocněncem pro Somálsko Mohammeda Sahnouna. Tento alžírský 

diplomat se energicky chopil svého úkolu a brzy si získal důvěru 

kmenových vůdců, humanitárních organizací i vlád států světa. Jeho 

primárním úkolem bylo zlepšení distribuce humanitární pomoci, což 

znamenalo především zlepšit ochranu konvojů před napadením. K tomu 

ovšem scházely na místě potřebné kapacity OSN. Již 27. července 1992 

proto Rada bezpečnosti rezolucí číslo 767 schválila vyslání dalších 450 

mužů, tentokrát šlo již o vojenskou misi charakteru peacekeepingu. Ani tyto 

jednotky se neukázaly jako dostatečné, a proto Rada bezpečnosti rozhodla 

na základě srpnové zprávy Mohammeda Sahnouna o vyslání dalších 3 000 

vojáků pro zajištění ochrany humanitárních konvojů. Stalo se tak rezolucí 

číslo 775 ze dne 28. srpna 1992. Proces rozmístění těchto jednotek byl však 

zdlouhavý a první vojáci zaujali své pozice na letišti v Mogadišu až 

v listopadu 1992. Na vině jsou jistě tehdejší byrokratické mechanismy OSN, 

stejně jako obdobné překážky na straně států, které projevily politickou vůli 

podílet se na vyslání zmíněných jednotek. Jak ale připomínají Lewis 

s Mayallem, OSN především neměla s podobnou intervencí prakticky žádné 

zkušenosti: „… neexistovaly jednoduše žádné precedenty ohledně vyslání 

sil OSN na humanitární, spíše než peacekeepingovou, misi v situaci, když 

neexistuje žádná vláda, se kterou lze vést jednání, a když praktické 
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92 Rezoluce číslo 746 ze dne 17. března 1992, 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/05/IMG/NR001105.pdf?OpenElement (8. 5. 2009) 



 40 

rozhodování vždy spočívá v tom, zda si ty, kteří ovládají dané území, 

usmiřovat nebo vůči nim použít sílu.“93  

Navíc ve vojensky nejsilnější zemi světového společenství, v USA, 

dlouhou dobu přetrvávala značná zdrženlivost vůči přímému vojenskému 

zapojení do situace na místě vzhledem k blížícím se prezidentským volbám. 

V srpnu 1992 se proto administrativa prezidenta Bushe omezila na zřízení 

leteckého mostu, který během šesti měsíců svého provozu dopravil 

z Mombasy do Mogadiša humanitární pomoc (zejména potraviny a léky) 

v objemu 45 000 tun.94 Ke změně postoje došlo až v listopadu, kdy generál 

Colin Powell oznámil připravenost USA poskytnout potřebné vojenské 

jednotky pro společnou akci za splnění tří podmínek – účelem jednotek bude 

ochrana humanitárních konvojů, územní působnost bude omezena pouze na 

nejpostiženější místa země (tj. města Mogadišo, Berbera, Baidoa a jejich 

bezprostřední okolí) a celá mise skončí před inaugurací nového amerického 

prezidenta v lednu 1993, případně co nejdříve po ní. Za těchto podmínek 

nabídly Spojené státy pro společnou akci dostatečný počet svých jednotek, 

přičemž americké odhady předpokládaly přítomnost zhruba 30 000 mužů.95 

S výše zmíněným souvisí i skutečnost, že v případě intervence v Somálsku 

nevyslaly USA do cílové země dostatečný civilní personál, který by pomohl 

s rekonstrukcí státní správy, ani příslušníky vojenské policie, kteří by 

pomohli s výcvikem místních policejních složek. Zatímco při intervenci 

v Panamě v roce 1989 vyslaly Spojené státy do země 1 000 civilních 

odborníků, v případě Somálska se jednalo o 7 až 30 osob. Výcvik somálské 

policie pak USA nechaly zcela na předácích místních kmenů.96 Oba tyto 

kroky byly zdůvodněny omezeným časovým trváním mise. 

Poté, co byla zajištěna podpora nejsilnější světové velmoci, 

přistoupili členové mezinárodního společenství ke schválení připravované 

mise formou rezoluce Rady bezpečnosti číslo 794 (ze dne 3. prosince 1992). 

Americké jednotky neměly podléhat jednotnému velení sil OSN (spolu s 
                                                 
93 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 109. 
94 Clarke, W.: Failed Visions and Uncertain Mandates  in Somalia, In: Clarke, W. – Herbst, J. (eds.): Learning 
From Somalia: The lessons of armed humanitarian intervention, Westview, Boulder 1997, s. 8. 
95 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 111. 
96 Clarke, W.: Failed Visions and Uncertain Mandates  in Somalia, In: Clarke, W. – Herbst, J. (eds.): Learning 
From Somalia: The lessons of armed humanitarian intervention, Westview, Boulder 1997, s. 9. 



 41 

jednotkami UNOSOM, které již byly na místě), ale vytvořily vlastní misi 

UNITAF (Unified Task Force). Kromě USA do ní své jednotky do začátku 

února 1993 vyslaly i další státy: Kanada, Francie, Belgie, Itálie, Austrálie, 

Egypt, Pákistán, Norsko, Saudská Arábie, Mauretánie, Nigérie, Keňa, 

Argentina, Německo, Švédsko, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Maroko, 

Turecko, Zimbabwe, Tunisko, Botswana, Alžírsko, Malajsie, Irsko, Indie, 

Uganda, Řecko, Namíbie, Indonésie, Jordánsko, Zambie, Nový Zéland a 

Jižní Korea. Počet vojáků byl začátkem února 1993 celkem 33 656 s tím, že 

USA poskytly 28 100 mužů.97 Velitelem operace Restore Hope, jak byla 

intervence americkým vojenským velením nazvána, byl zkušený diplomat 

Robert Oakley. Nedlouho před tím došlo ke změně v osobě zvláštního 

zmocněnce generálního tajemníka OSN pro Somálsko – po rezignaci 

Mohammeda Sahnouna se jím stal irácký diplomat Ismat Kittani. Přestože 

OSN ústy svého generálního tajemníka i jiných představitelů opakovaně 

žádala velení UNITAF o rozšíření mandátu jejích jednotek na odzbrojení 

soupeřících klanů a ozbrojených skupin, aby mohl začít proces mírového 

vyjednávání o budoucnosti země, americké velení neustále zdůrazňovalo 

omezený časový rámec intervence a rozšíření mandátu soustavně odmítalo, 

patrně z obav před zabřednutím do vleklého vnitřního konfliktu jako ve 

Vietnamu.98 Jak ale připomíná John Drysdale, úkoly, které chtěl Boutros-

Ghálí, aby jednotky UNITAF v rámci mezinárodní intervence plnily 

(odzbrojení válčících stran, výcvik místní policie a odminování), by 

skutečně vyžadovaly mnohem delší časový horizont, než který vymezilo 

velení americké armády.99 

V souvislosti s tím, jak do Somálska směřovaly mezinárodni 

ozbrojené jednotky a intervence nabyla konkrétních obrysů, stala se aktuální 

otázka, jak postupovat při jednání s předáky klanů a místních ozbrojených 

skupin. Zatímco např. Středisko pro Africký roh univerzity v Uppsale 

(Department of Peace and Conflict Research) doporučovalo představitelům 
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OSN jednat především s tradičními předáky (staršími) jednotlivých kmenů, 

a podpořit tak jejich váhu v somálské společnosti (proces obnovy zdola), 

zástupci OSN v Mogadišu se po rezignaci Mohammeda Sahnouna zaměřili 

na předáky ozbrojených skupin, tedy nově vzniklých elit, jako byli generál 

Aidid nebo Ali Mahdi (tedy spíše proces obnovy shora).100 Na první pohled 

se zdálo, že tato taktika vychází. Konvoje s humanitární pomocí v pořádku 

zásobovaly oblasti nejvíce postižené válkou a hladomorem a ozbrojených 

střetů mezi jednotlivými kmenovými a klanovými skupinami viditelně ubylo. 

Jak ale hořce poznamenávají Lewis s Mayallem, bylo tomu tak proto, že 

velitelé ozbrojených skupin věděli, že pobyt amerických jednotek nebude 

trvat dlouho. Dodávají: „Když zjistily, že je to neodvratné, pokusily se obě 

strany [tábory Aidida i Ali Mahdiho] využít přítomnosti nově příchozích 

jednotek ve svůj prospěch v co možná největší míře.“101  

Relativního klidu zbraní se rozhodl využít i generální tajemník OSN 

Boutrus-Ghálí, který začátkem ledna 1993 navštívil Somálsko a podařilo se 

mu uspořádat mírovou konferenci v Addis Abebě, kde se předáci 

znepřátelených skupin shodli na příměří, odzbrojení a národním usmíření. 

Konkrétní podmínky příměří, stejně jako ustavení nezávislé odzbrojovací 

komise, měla nicméně stanovit až další konference v březnu 1993. Ta se 

konala opět v hlavním městě Etiopie a došlo na ní k několika významným 

událostem. Státy mezinárodního společenství na ní přislíbily Somálsku 

pomoc v hodnotě 142 milionů amerických dolarů. Předáci znepřátelených 

skupin se na oplátku shodli na celkovém odzbrojení, na které by měly 

dohlédnout jednotky UNITAF a UNOSOM, zdůraznili nutnost dodržování 

příměří uzavřeného v lednu a dohodli se na vytvoření dvouleté přechodné 

vlády složené ze zástupců 18 somálských regionů. Stinnou stránkou 

konference byl předčasný odjezd delegace ze severovýchodní části 

Somálska (o jejímž praktickém osamostatnění již byla zmínka dříve), která 

protestovala proti tomu, aby tato vláda byla přechodnou správkyní somálské 

                                                 
100 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 113. 
101 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 113. 



 43 

suverenity, jak stálo v závěrečné smlouvě uzavřené 27. března 1993 v Addis 

Abebě.102 

Zástupci USA i OSN takový výsledek přivítali s úlevou, protože na 

začátek května bylo plánováno ukončení činnosti jednotek UNITAF a 

převzetí jejich úkolů jednotkami UNOSOM II. K tomu skutečně došlo 4. 

května 1993. Americké jednotky se tedy začaly stahovat, nicméně 

generálnímu tajemníkovi OSN i ostatním čelným představitelům OSN bylo 

jasné, že bez soustavné podpory USA nemůže být úspěch intervence 

v Somálsku zaručen. Proto byl velitelem jednotek UNOSOM II jmenován 

Levik Bir, turecký generál, který měl vynikající vztahy s americkým 

armádním velením z dob svého působení ve strukturách NATO. Zároveň 

generální tajemník OSN jmenoval svým zvláštním zmocněncem pro 

Somálsko amerického admirála Howeho, který v minulosti působil jako 

poradce prezidenta Bushe.  

Vyslání jednotek UNOSOM II upravila rezoluce Rady bezpečnosti 

číslo 814 (ze dne 26. března 1993). Na jejím základě bylo vysláno 20 000 

vojáků mnohonárodnostních sil, dále 8 000 osob pro zajištění logistické 

podpory a 3 000 civilních expertů. Jak podotýká John Drysdale k charakteru 

této mise: „Tato rezoluce rozšířila okruh úkolů z oblasti vynucení míru 

z ochrany dodávek humanitární pomoci na ´konsolidaci, rozšíření a podporu 

bezpečného prostředí po celém Somálsku´.“103 Kromě toho Spojené státy 

přislíbily v případě potřeby poskytnout síly rychlé reakce. K tomu je nutné 

připomenout, že OSN byla zásadním způsobem závislá na přepravních 

kapacitách USA, aby mohla jednotky UNOSOM II do Somálska dopravit. 

Na jedné straně lze tedy vidět kontinuitu v americkém zapojení do snah 

mezinárodního společenství stabilizovat situaci v Somálsku a přispět jejímu 

zlepšení, na straně druhé ovšem nelze přehlížet skutečnost, že toto zapojení 

v sobě skrývalo případné spory ohledně velení jednotlivým operacím, 
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protože jednotky USA nepodléhaly společnému velení jednotek UNOSOM 

II.104 

V létě roku 1993 se pak odehrály události, které natrvalo 

poznamenaly zásah mezinárodních sil v Somálsku a stály u zrodu toho, co 

někteří autoři nazývají „somálským syndromem.“105 Jsou zároveň důkazem, 

že dlouhodobé řešení konfliktu v Somálsku vyžaduje víc než jen distribuci 

humanitární pomoci a dotlačení soupeřících ozbrojenců k jednacímu stolu. 

Dokazují, že zanedbáno bylo především odzbrojení místních jednotek, 

kontrola dodávek zbraní z okolních zemí a podpora těch složek somálské 

společnosti, které dávají přednost jednání před vojenskými střety (klasicky 

starší jednotlivých kmenů a klanových uskupení). Dne 5. července 1993 

došlo k útoku ozbrojenců (údajně podléhajících velení  generála Aidida) na 

neozbrojené pákistánské příslušníky sil UNOSOM, přičemž dvacet čtyři 

z nich bylo zabito.106 Reakce mezinárodního společenství byla rychlá a  plná 

vzteku – admirál Howe prohlásil generála Aidida za psance a na jeho 

dopadení vypsal odměnu 20 000 amerických dolarů, jednotky OSN a 

speciální jednotky USA podnikaly za použití těžké bojové techniky razantní 

vojenské zásahy proti Aididovým jednotkám, které si vyžádaly řadu obětí 

mezi civilisty a k dopadení hledaného generála stejně nepřispěly, a konečně 

Rada bezpečnosti odsoudila v rezoluci číslo 837 (ze dne 6. července 1993) 

den starý útok a udělila generálnímu tajemníku OSN mandát použít veškeré 

potřebné prostředky k dopadení, souzení a potrestání těch osob, které se na 

zmíněném útoku podílely. 107  Tímto způsobem byl generál Aidid a další 

vojenští velitelé somálských ozbrojených skupin prohlášeni za válečné 

zločince. To vše bez toho, aniž byl incident vyšetřen nezávislými 

vyšetřovateli. K ustavení vyšetřovací komise došlo až v souvislosti s dalším 

útokem na síly OSN na základě rezoluce číslo 885 (ze dne 16. listopadu 

1993). Již předtím však generální tajemník OSN požádal o posudek 
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profesora Toma Farera z American University ve Washingtonu, právníka a 

bývalého poradce somálské policie v šedesátých letech 20. století. Jeho 

zpráva byla zveřejněna 12. srpna 1993 a prohlašuje přepadení pákistánských 

příslušníků sil OSN za záměrné a pečlivě připravované ze strany generála 

Aidida.108  

Razance, s jakou mezinárodní síly proti Aididovi zasáhly, však jeho 

pozici naopak posílila. V somálských médiích byl prezentován jako národní 

hrdina, který vzdoruje ozbrojeným silám světového imperialismu. Další 

vojenské úspěchy jeho pozici dále posilovaly. Dne 3. října se jeho 

jednotkám podařilo sestřelit tři americké helikoptéry, způsobit výrazné 

ztráty na lidských životech (zabito bylo 18 amerických vojáků a okolo 200 

Somálců) a zajmout amerického pilota. Symbolem triumfu guerillových 

skupin nad americkou armádou se stal videozáznam mrtvého amerického 

pilota vlečeného ulicemi Mogadiša, které byly lemovány  Somálci 

s posměchem ve tvářích. 109  V souvislosti s tím začala stále větší část 

amerického veřejného mínění volat po stažení jednotek. Prezident Clinton 

nakonec 7. října oznámil, že veškeré jednotky americké armády se ze 

Somálska stáhnou do 31. března 1994. Zároveň však Clintonovi záleželo na 

tom, aby Američané odešli ze Somálska pokud možno se ctí. Proto došlo ke 

krátkodobému posílení jednotek armády v Somálsku – vysláno bylo 1 700 

vojáků a 104 kusů vojenské techniky. 110  Zároveň jmenoval velitelem 

amerických jednotek opět Roberta Oakleye. Jeho prvním úkolem bylo 

vyjednání propuštění zajatého amerického pilota Michaela Durranta. Než se 

ale mohl v této záležitosti setkat s generálem Aididem, musela být přijata 

rezoluce číslo 878 (ze dne 18. listopadu 1993), která odvolala prohlášení 

Aidida za válečného zločince.111 
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Na konci roku 1993 oznámily i vlády dalších zemí přípravu na 

stažení svých jednotek ze Somálska  na začátku následujícího roku (jednalo 

se konkrétně o Belgii, Francii a Itálii). Tyto zprávy vedly k vyostření situace 

mezi oběma nejvýznamnějšími soupeři o moc – Aididem a Ali Mahdim. 

V jejich vzájemných střetech šlo o to, kdo bude hrát hlavní roli v zemi poté, 

co ji opustí zahraniční jednotky. 

V souvislosti s tím, jak se blížil termín stažení amerických a dalších 

zahraničních jednotek, stupňovaly se pochopitelně také snahy západních 

diplomatů o dosažení mírové dohody mezi znesvářenými kmeny, kterou by 

bylo možné použít jako důkaz úspěchu uskutečněné intervence. Série 

diplomatických jednání v Addis Abebě, Káhiře a Nairobi nakonec 

vyvrcholila podepsáním dohody mezi Aididem a Ali Mahdim v březnu 1994. 

Signatáři této smlouvy znovu vyjádřili nutnost celkového odzbrojení, jako 

podmínky trvalého míru, a zavázali se do tří týdnů vytvořit pravidla 

hlasování na celonárodní konferenci, která se měla uskutečnit 15. května 

1994 a měla zvolit přechodnou vládu.112 Pozitivní výsledek předvídala ve 

své rezoluci číslo 897 (ze dne 4. února 1994) Rada bezpečnosti a 

v souvislosti s tím snížila počet mezinárodních sil na 22 000 osob. Patrně 

tím chtěla i motivovat účastníky mírových jednání k větší ochotě k dosažení 

dohody. Nicméně jak ukázaly další měsíce, byly představy vrcholných 

světových diplomatů příliš optimistické. V otázce odzbrojení k žádnému 

pokroku nedošlo, ohledně jednání o nové vládě se situace prakticky rovněž 

nezměnila, protože žádná ze stran nehodlala slevit ze svých požadavků, a 

k jediné změně došlo v tom ohledu, že se jednotlivé skupiny začaly více 

vyzbrojovat s ohledem na nejistou budoucnost země.113 

Tváří v tvář narůstajícímu napětí, minimálnímu pokroku v procesu 

národního usmíření, nedodržovanému zbrojnímu embargu a s vědomím, že 

jednotky OSN na místě jsou tvořeny převážně kontingenty méně 

rozvinutých zemí světa, se Rada bezpečnosti rozhodla oznámit v září 1994, 

že operace v Somálsku budou ukončeny co nejdříve to bude možné.  Datum 

definitivního stažení jednotek UNOSOM II pak stanovila rezoluce číslo  954 
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(ze dne 4. listopadu 1994) na 31. března 1995. V souvislosti s tím jednotky 

OSN zahájily kontrolovaný ústup z pozici ve vnitrozemí, aby se soustředily 

v přístavu v Mogadišo a připravily se na návrat. Ovšem toto stahování 

jednotek OSN z vnitrozemí bylo provázeno nárůstem násilí mezi příslušníky 

znepřátelených klanových uskupení v oblastech, které jednotky UNOSOM 

II opouštěly. 114  Nicméně samotná evakuace jednotek OSN proběhla 

disciplinovaně a podle stanoveného harmonogramu začátkem března roku 

1995.115 

Jak jsme viděli, na potřebě zásahu v hladomorem a občanskou 

válkou zmítaném Somálsku se mezinárodní společenství shodlo 

v maximální možné míře. Odrazilo se to v celé řadě rezolucí Rady 

bezpečnosti. Důležité jsou především dvě z nich. Rezoluce číslo 746 (ze dne 

17. března 1992) prohlásila stále se zhoršující situaci v Somálsku za hrozbu 

mezinárodnímu míru a bezpečnosti. Rezoluce číslo 751 (ze dne 24. dubna 

1992) pak dala vzniknout jednotkám UNOSOM, které měly dohlížet na 

uzavřené příměří v somálském hlavním městě. Obě tyto rezoluce byly 

přijaty jednomyslně, což dokládá mimořádný konsenzus mezi členy 

mezinárodního společenství ohledně posouzení situace v Somálsku.  

Jak je patrné z přijatých rezolucí (číslo 733 a 746), byly nejprve 

vyčerpány možnosti urovnání sporu formou konzultací mezi znepřátelenými 

stranami konfliktu a reprezentanty OSN, Ligy arabských států a Organizace 

africké jednoty. Když tato jednání nevedla k ukončení bojů a i přes uzavřené 

příměří se situace stále zhoršovala, rozhodla Rada bezpečnosti o vyslání 

pozorovatelské mise s tím, že co nejdříve to bude možné, budou ji 

následovat další vojenské jednotky, které budou zajišťovat bezpečnost 

distribuce humanitární pomoci na místě.116 Vrcholný reprezentativní orgán 

mezinárodního společenství se tedy v případě Somálska jednomyslně shodl 

na tom, že situace bezvládí, občanské války a šířícího se hladomoru je 

hrozbou mezinárodního míru a bezpečnosti. Dále tento orgán rozhodl (opět 

jednohlasně), že pokud se situace za pomoci mezinárodní diplomacie 
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nelepší, je třeba vojensky zasáhnout a za pomoci ozbrojených složek zajistit 

dodržování příměří a zajistit bezpečnou distribuci humanitární pomoci mezi 

obyvatelstvo, které je decimováno válečnými operacemi a hladomorem. 

Ačkoli je samozřejmě možné se ptát, zda nebylo možné rozhodnout o 

vyslání vojenských jednotek dříve, ve větším množství a se silnějším 

mandátem, je třeba dodat, že z pohledu procedur vyžadovaných Chartou 

OSN reagovali reprezentanti mezinárodního společenství ukázkovým 

způsobem. Dokázali se přesvědčivým způsobem dohodnout na posouzení 

situace v jednom ze států a po vyčerpání diplomacie přikročili k vyslání 

vojenské mise, která měla napomoci k zastavení humanitární katastrofy. 

Široký konsenzus je dokladem rozšiřování pojmu „ohrožení světového míru 

a mezinárodní bezpečnosti,“ jak bylo zmíněno v první kapitole této práce. 

Co se týká způsobu provedení intervence, viděli jsme, že objem 

vojenské techniky a počty vyslaných vojáků, stejně jako jejich úkoly se 

v průběhu intervence měnily. Nejprve bylo do Somálska vysláno jen 50 

pozorovatelů, kteří měli pouze dohlížet na dodržování příměří. Jejich 

vyslání upravovala rezoluce Rady bezpečnosti číslo 751 (ze dne 24. dubna 

1992). Přepadání konvojů s humanitární pomocí pochopitelně nemohli 

účinně zabránit, a tak Rada bezpečnosti vyslala na základě rezoluce číslo 

767 (ze dne 27. července 1992) na místo tentokrát již ozbrojenou vojenskou 

misi, nicméně pouze v počtu 450 osob. Na základě zpráv od zvláštního 

zmocněnce generálního tajemníka OSN, Mohammeda Sahnouna, proto bylo 

později vysláno dalších 3 000 vojáků pro zajištění ochrany humanitárních 

konvojů. Stalo se tak rezolucí Rady bezpečnosti číslo 775 ze dne 28. srpna 

1992. V září byl celkový počet jednotek navýšen na 4 219 vojáků.117 OSN 

tedy zpočátku vyslala do země 4 219 vojáků a 50 pozorovatelů převážně pro 

zajištění bezpečnosti distribuce humanitární pomoci. Tyto jednotky dostaly 

název UNOSOM. V další fázi, která začala 4. května 1993, vyslala Rada 

bezpečnosti do Somálska celkem 20 000 vojáků mnohonárodnostních sil, 

dále 8 000 osob pro zajištění logistické podpory a 3 000 civilních expertů. 

Toto rozhodnutí bylo autorizováno rezolucí číslo 814 (ze dne 26. března 

1993). Jak již bylo uvedeno výše, působnost jednotek UNOSOM II byla 
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širší a kromě ochrany humanitárních konvojů zahrnovala i konsolidaci a 

podporu bezpečnosti v celé zemi.118 Bylo již také zmíněno, že na základě 

rezoluce číslo 897 (ze dne 4. února 1994) došlo ke snížení počtu příslušníků 

mise UNOSOM II na 22 000 osob. Stažení jednotek UNOSOM II proběhlo 

pak podle již zmíněné rezoluce číslo  954 (1994). 

Kromě toho se pro vyslání jednotek pod vlastním velením rozhodly 

Spojené státy americké, k nimž se přidaly i další země světa a vytvořily 

jednotky s názvem UNITAF. Jejich vyslání bylo legitimováno rezolucí 

Rady bezpečnosti číslo 794 (ze dne 3. prosince 1992). I jejich rozmísťování 

na místě probíhalo postupně, až na počátku února 1993 byl celkový počet 

vojáků 33 656 s tím, že USA poskytly 28 100 osob. I jejich mandát spočíval 

především v zajištění bezpečné distribuce humanitární pomoci do 

nejpostiženějších oblastí. Jádrem amerických jednotek, které tvořili většinu 

celé mise, byli příslušníci elitních jednotek sil rychlé reakce (jednotky Delta, 

Rangers a 10. horská divize) a dále příslušníci námořní pěchoty a 

speciálních sil námořnictva (tzv. jednotky Navy SEAL), kteří nebyli 

připravováni na dlouhotrvající boje, což odpovídalo pojetí mise americkým 

armádním velením, které počítalo pouze s několikaměsíčním trváním mise.  

Jak bylo již uvedeno výše, americké velení se důsledně bránilo 

převzetí jiných úkolů než ostrahy a doprovodu humanitárních konvojů. 

Ostatně počty amerických civilních expertů, kteří se operace Restore Hope 

v Somálsku účastnili, jsou dosti výmluvné (jejich počet se pohyboval 

v průběhu amerického působení mezi 7 až 30).119   Navíc to nebylo ani 

vzhledem k omezenému časovému rámci možné. Výcvik somálské policie 

by si vyžádal rozhodně více měsíců, než kolik hodlali Američané Somálsku 

věnovat. Co se týká odminování území v Somalilandu, které po velení 

UNITAF žádal generální tajemník Boutros-Ghálí, tak Walter Clarke uvádí 

dokonce odhad dvaceti let pro splnění takového úkolu.120 Jedinou změnou 

v početním stavu amerických jednotek bylo jejich navýšení o 1 700 vojáků a 
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104 kusů vojenské techniky. Zároveň s tím došlo 7. října 1993 k výměně 

vrchního velitele jednotek.121 Americké jednotky byly staženy k 31. březnu 

1994, nicméně USA přislíbily jednotkám UNOSOM II, které převzaly úkoly 

jednotek UNITAF, v případě potřeby pomoc ve formě zásahu sil rychlé 

reakce a nadále také poskytovaly jednotkám OSN potřebné přepravní 

kapacity. 

Co se týká charakteru výzbroje, tak především americké jednotky 

byly vybaveny špičkovou lehkou i těžkou vojenskou technikou, která měla 

mimo jiné zastrašit potencionální útočníky.122 Z toho vyplývá, že vzhledem 

k vymezeným úkolům bylo použito dostatečných prostředků. Jinou otázkou 

je, zda v některých případech nebyla tato značná materiální převaha použita 

v nepřiměřené míře. Patrně nejdiskutovanější jsou vojenské akce podniknuté 

za účelem dopadení generála Aidida během léta roku 1993, které způsobily 

značné civilní ztráty na lidských životech. Jak připomíná Ramesh Thakur, 

mezinárodní vyšetřovací komise, která byla OSN ustavena k vyšetření již 

zmíněného útoku na příslušníky jednotek UNOSOM I z července 1993 a 

následných operací amerických jednotek, kritizovala americké velení za 

samostatné vojenské akce, které svou razancí překračovaly meze tradičního 

peacekeeping.123 Pro revizi amerického postupu v Somálsku se vyslovily i 

některé státy (např. Itálie, Vatikán nebo Irsko) a Organizace africké 

jednoty. 124  Při zmíněných operacích byla totiž použita těžká vojenská 

technika včetně obrněných transportérů, tanků a bojových helikoptér. Tím se 

dostáváme k charakteru použité vojenské techniky. Vedle pozemních sil 

došlo v Somálsku k použití také bojových helikoptér a průzkumných 

letounů, nicméně k rozsáhlejšímu použití vzdušných sil (např. 

bombardovacích nebo stíhacích letadel) nedošlo. Byly však využity 

výsadkové jednotky. Co se týká námořních sil, byly nasazeni jednak 

příslušníci námořní pěchoty a příslušníci  speciálních sil SEAL, kteří jsou 
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cvičeni pro obojživelné operace. Jednak byly námořní síly využity k účelům 

dopravy potřebné techniky (vozidel, tanků, helikoptér) a osob do cílového 

státu. 

Pokud jde o proces rozmísťování jednotek na místo určení, bylo již 

zmíněno, že jednotky UNOSOM I se rozmísťovaly pozvolna a v několika – 

časově výrazně oddělených – fázích. V dubnu 1992 nejprve vyslání 50 

neozbrojených pozorovatelů, poté v červenci vyslání 450 již ozbrojených 

příslušníků mezinárodních sil a v srpnu 1992 vyslání dalších 3 000 vojáků, 

konečně v září byl celkový počet jednotek navýšen na 4 219 vojáků a 50 

pozorovatelů.125 Navíc docházelo ke značným prodlevám mezi rozhodnutím 

o vyslání a samotným rozmístěním. Například první pozorovatelé dorazili 

do Somálska až 5. července 1992. 126  V případě srpnového vyslání 

mezinárodních ozbrojených sil, byly jejich příslušníci schopni plnit své 

úkoly na letišti v Mogadišu až ve druhém listopadovém týdnu. 127  Tyto 

jednotky byly původně omezeny pouze na hlavní město a jeho bezprostřední 

okolí. Později (v červenci 1992) byl však jejich mandát rozšířen i na další 

čtyři operační zóny na území Somálska. Jednotky UNITAF byly oproti tomu 

dopraveny a rozmístěny vcelku rychle. Jejich vyslání bylo schváleno dne 3. 

prosince 1992 a první jednotky se v Mogadišu vylodily již 9. prosince 

1992. 128  Nicméně tyto jednotky se omezily na zajišťování bezpečnosti 

v Mogadišu a ochraně humanitárních konvojů, bez výraznějších snah o 

stabilizaci celé země, ačkoli materiální vybavení pro to měly. Co se týká 

jednotek UNOSOM II, tak jejich vyslání bylo autorizováno rezolucí Rady 

bezpečnosti číslo 814 ze dne 26. března 1993 a své úkoly začaly plnit 4. 

května 1993. Zde je však nutno dodat, že se jednalo o formální převzetí 

zodpovědnosti na somálském území od jednotek UNITAF, a proto období 

mezi autorizací a začátkem plnění vlastních úkolů bylo vyplněno 

koordinovaným stahováním jednotek UNITAF a rozmísťováním jednotek 

UNOSOM II. 
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Co se týká mandátu jednotek UNOSOM I, na základě již zmíněné 

rezoluce číslo 751 (1992) se jednalo o peacekeeping, protože cílem byl 

dohled nad dodržováním příměří v Mogadišu, zajištění bezpečné distribuce 

humanitární pomoci a asistence stranám konfliktu v procesu národního 

usmíření.129 Mandát jednotek UNITAF byl na základě rezoluce číslo 794 

(1992) vymezen jako použití všech nezbytných prostředků pro zajištění 

bezpečného výkonu humanitárních operací v Somálsku.130 Tento poměrně 

široký záběr však jednotky samotné omezily většinou pouze na ochranu 

humanitárních konvojů. 131  Mandát jednotek UNOSOM II byl definován 

rezolucí číslo 814 (1993) a byl širší než u jednotek UNOSOM I. Nyní totiž 

měly jednotky OSN zajistit bezpečné prostředí po celém Somálsku.132 Pro 

dosažení tohoto cíle nyní měly svolení použít v případě potřeby i 

donucovací opatření.133 Oproti UNOSOM I se nyní jednalo o peacemaking 

či peace-enforcement, protože jednotky UNOSOM II mohly použít 

ozbrojenou sílu k vynucení míru. Pro úplnost je třeba dodat, že oprávnění 

použít ozbrojenou sílu bylo jednotkám odebráno rezolucí číslo 897 

(1994).134  

Obecně byly jednotky UNOSOM II koncipovány jako vojenská síla, 

která měla dokončit úkoly, jež začaly plnit jednotky UNITAF, tedy 

obnovení míru, stability a veřejného pořádku v Somálsku. 135  Je však 

otázkou, zda tyto cíle nebyly vzhledem k personálnímu i materiálnímu 

vybavení jednotek UNOSOM II příliš ambiciózní. Ramesh Thakur například 

podotýká, že mnohem hůře vybavené jednotky OSN si předsevzaly splnit 

náročnější úkoly než jednotky americké armády a že tyto úkoly (nation-

building) jsou obtížné i za mírových podmínek, natož pak za neutuchající 
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občanské války, která panovala v té době v Somálsku.136 Ostatně zmíněný 

autor celkově oponuje myšlence vynucení míru jednotkami OSN. Podle něj 

by OSN měla při vysílání svých jednotek setrvat pouze u peacekeepingu a 

snažit se být neutrální třetí stranou v probíhajícím konfliktu. Extenzivní 

používání ozbrojené síly podle něj podkopává důvěryhodnost OSN jako 

univerzální organizace, která dohlíží na dodržování míru. Pokud se jednotky 

s jejím mandátem zapojí do bojů v cílové zemi, nutně přestanou být 

nestranné. OSN tak riskuje obvinění z neoimperiálních zásahů do poměrů 

zemí třetího světa, které ovšem tvoří většinu členů mezinárodního 

společenství. 137  Na druhou strnu je zajímavé připomenout stanovisko 

Waltera Clarka, který tvrdí, že jakákoli vojenská intervence (i peacekeeping) 

má politické důsledky v dané zemi a důsledně neutrální při tom zůstat nelze. 

Mezinárodní společenství by se tedy nemělo skrývat za roušku neutrality a 

za každou cenu se úzkostlivě snažit o nestrannost (což je podle něj 

nemožné), ale mělo by respektovat politickou dynamiku cílového státu a 

podporovat posilování občanské společnosti.138 

Nyní se zaměřme na koherenci přístupu, který členové 

mezinárodního společenství zvolili jako odpověď na situaci v Somálsku. Na 

počátku intervence byly jako hlavní úkoly stanoveny dodržování příměří a 

ochrana konvojů s humanitární pomocí. Tomu odpovídal i mandát udělený 

jednotkám UNOSOM I. Nicméně v souvislosti s tím, jak se situace 

v Somálsku zhoršovala, bylo patrné, že bude potřeba mnohem 

komplexnějšího přístupu. To se částečně odrazilo již v rezoluci číslo 767 (ze 

dne 24. července 1992), která vytvořila čtyři operační zóny na území 

Somálska, a mandát jednotek byl tak rozšířen i mimo hlavní město. Již dříve 

bylo uvedeno, že během příprav vyslání jednotek UNITAF generální 

tajemník OSN naléhal na velení americké armády, aby rozšířilo okruh svých 

úkolů o asistenci při odzbrojení, odminování území na severu země nebo 

asistenci při výcviku policejních složek. Jak již bylo zmíněno, americké 

velení se takovému rozšíření bránilo a trvalo na omezeném mandátu 
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jednotek. K rozšíření mandátu zahraničních sil v Somálsku tedy došlo až po 

nahrazení jednotek UNITAF jednotkami UNOSOM II. Jejich mandát 

zahrnoval i použití ozbrojené síly pro zajištění bezpečného výkonu 

humanitárních operací, jak bylo uvedeno výše. 

Jak je tedy patrné, charakter intervence se v jejím průběhu proměnil 

z peacekeepingu na peacemaking. Hlavním důvodem byla zhoršující se 

situace v cílovém státě. Uzavřené příměří nebylo dodržováno, konvoje 

s humanitární pomocí byly přepadány místními ozbrojenci a civilní 

obyvatelstvo stále více trpělo probíhajícím ozbrojeným konfliktem a šířícím 

se hladomorem. Členové mezinárodního společenství pochopili, že je třeba 

rozšířit okruh úkolů, které musí mezinárodní jednotky plnit. Ukázalo se, že 

soustředit se jen na dodávky humanitární pomoci a zajištění jejich 

bezpečnosti je pouze krátkodobým řešením katastrofální situace obyvatel 

Somálska. Proto byly jako cíle jednotek UNOSOM II stanoveny obnovení 

míru, stability a veřejného pořádku v Somálsku. 

Proměna charakteru intervence se pochopitelně odrazila v počtu 

jednotek vyslaných do cílové země. Zatímco UNOSOM I měl při 

maximálním početním stavu 4 219 vojáků a 50 pozorovatelů, 139  stav 

jednotek UNITAF se pohyboval okolo 33 000 vojáků a maximálně 30 

civilních expertů140 a jednotky UNOSOM II byly vyslány v počtu 20 000 

vojáků, 8 000 osob pro zajištění logistické podpory a 3 000 civilních 

expertů.141 

Ne příliš velká koherence přístupu se projevila také změnami 

v osobách zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN a vrchního 

velitele jednotek OSN, tedy nejvyšších reprezentantů mezinárodního 

společenství v cílovém státě. Zatímco Mohammed Sahnoun odešel z funkce 

na vlastní žádost, jmenování generála Bira bylo záměrnou politickou 

změnou ve velení jednotek OSN. Lewis s Mayallem k tomu podotýkají, že 

zatímco Mohammed Sahnoun i Robert Oakley patřili mezi výborné znalce 
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somálských poměrů, o jejich nástupcích (Ismatu Kittanim a Leviku Birovi) 

to bohužel neplatí.142 

Koherenci přístupu zvoleného členy mezinárodního společenství 

demonstruje také  konsenzus ohledně vedení bojových operací. Jak 

připomíná Ramesh Thakur, některé země nesly s nelibostí razanci, s jakou 

prováděly americké jednotky operace ve snaze dopadnout generála 

Aidida.143 Je pochopitelné, že snáze se najde společný konsenzus ohledně 

distribuce humanitární pomoci než ohledně vyslání jednotek, které budou 

moci používat ozbrojenou sílu na území cizího státu. Spory ohledně použití 

síly v rámci humanitárních operací však nakonec vyřešila rezoluce Rady 

bezpečnosti číslo 814 (1993), která jednotkám UNOSOM II přiznala právo 

použít v případě potřeby i ozbrojenou sílu. 

Pokud jde o strategický (či geopolitický) význam, Somálsko na 

počátku devadesátých let 20. století rozhodně nepatřilo mezi prioritní oblasti 

zájmu světových velmocí. Nicméně v minulosti se v oblasti Afrického rohu 

angažovaly Velká Británie, Itálie a během studené války také Sovětský svaz. 

Velká Británie ovládala jako součást svého koloniálního panství sever 

dnešního území Somálska, zatímco pod italskou správou byly oblasti na 

východě, při pobřeží Indického oceánu. Jak již bylo zmíněno na začátku této 

kapitoly, roku 1960 se obě oblasti spojily a nový útvar se stal nezávislým 

státem. Pro zmíněné státy mělo somálské území cenu především vzhledem 

k námořním trasám, které kolem Afrického rohu vedou. Zejména pro 

Velkou Británii bylo důležité kontrolovat trasu z Indie přes Arabské moře 

okolo somálských břehů do Rudého moře a dál směrem k Suezskému 

průplavu. Během studené války se také Afrika stala prostorem, kde spolu 

soupeřily dva mocenské bloky. Po převratu generála Barreho se země 

přihlásila k marxismu-leninismu, nicméně Sovětský svaz se v Africkém 

rohu nakonec rozhodl podporovat Etiopii (proti které vedlo Somálsko 

několik ozbrojených konfliktů o pohraniční území, kde žily somálské 

kmeny). Somálsko se tak logicky dostalo do tábora spojenců Spojených 
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států. USA dodávaly do Somálska zbraně a Barreho režim finančně 

podporovaly, aby vyvážily vliv Sovětského svazu v regionu.144  

V souvislosti rozpadem Sovětského svazu a koncem studené války 

pak tato potřeba vyvažování odpadla a vzhledem k tomu, že spory Barreho 

s opozicí v průběhu roku 1991 a vnitropolitická krize, která následovala, 

nepředstavovaly podle Bushovy administrativy hrozbu ani regionální ani 

mezinárodní bezpečnosti, převažoval mezi vrcholnými politiky USA názor, 

že celou situaci by si měli vyřešit Somálci sami.145 To je patrně důvod, proč 

se Spojené státy zdráhaly zpočátku v Somálsku zasáhnout. Členové 

Bushovy administrativy i velení americké armády prohlašovali ještě 

v průběhu roku 1992, že ozbrojená intervence v Somálsku není v národním 

zájmu USA.146  

Nabízí se tedy otázka, proč nakonec velení americké armády i 

prezident Bush změnili svůj postoj. Podle Jona Westerna je třeba hledat 

příčiny jednak v tlaku některých členů administrativy na George Bushe a 

jednak ve výsledku prezidentských voleb. 147  Western uvádí, že část 

administrativy byla přesvědčena o tom, že USA jako světová supervelmoc 

by měla svoji moc využít ve prospěch těch obyvatel Země, kteří strádají ve 

svých státech z důvodů občanských nebo etnických válek, kterých v té době 

po celém světě probíhala celá řada. Tito členové Bushovy administrativy 

(nazývá je liberálními humanitarianisty) pak podle Westerna stupňovali 

v průběhu roku 1992 svůj tlak na prezidenta, aby USA vojensky zasáhly 

v Bosně a v Somálsku. Navíc Bill Clinton, který Bushe porazil 

v podzimních prezidentských volbách, ve své kampani často upozorňoval na 

nezájem, jaký Bush přikládá humanitární situaci v Bosně. Poté, co Bush 

prohrál volby, obával se podle Westerna, že nová administrativa rozhodne o 

zásahu v Bosně. Rozhodl se tedy čelit tlaku liberálních humanitarianistů tím, 

že vyhlásí ochotu zasáhnout v Somálsku. Po poradě s generálem Colinem 

Powellem totiž usoudil, že intervence v Somálsku bude z vojenského 
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hlediska jednodušší než zásah v Bosně. 148  Svou roli hrálo jistě i to, že 

George Bush určitě nechtěl v posledních měsících svého úřadu vrhnout stín 

na – jinak úspěšné – angažmá v zahraniční politice (konec studené války, 

sjednocení Německa nebo vítězství ve válce v Perském zálivu) tím, že by 

ignoroval zprávy o šířícím se hladomoru, eskalující občanské válce a 

statisících uprchlíků v Africkém rohu. 

Z hlediska vnitřní situace v cílovém státě se musela jakákoli 

zahraniční intervence potýkat v případě Somálska se značnými problémy. 

V zemi nefungovaly orgány státní správy, uzavřené dohody mezi předáky 

ozbrojených skupin se nedodržovaly, tradiční atomizace somálské 

společnosti do kmenových uskupení a klanových struktur se nyní opět 

projevila v plné síle a stará nepřátelství znovu vypluly na povrch. K tomu je 

nutné připočíst kvetoucí přeshraniční obchod se zbraněmi a fakt, že po pádu 

centrální vlády padl do rukou opozičních sil rozsáhlý arzenál někdejší 

somálské armády. S výjimkou severních oblastí země se Somálsko propadlo 

do společenského a především válečného chaosu, kde proti sobě stály 

tradičně soupeřící skupiny nyní vyzbrojené moderními zbraněmi, které si 

vybíraly svou krvavou daň v měřítku do té doby nebývalém. Válečné 

operace, které začaly již odbojem proti někdejšímu diktátorovi Barremu, 

zničily tradiční obilnářské oblasti na jihu země a zapříčinily hladomor. 

Statisíce obyvatel zemřely, statisíce uprchly ze svých domovů. 

Za tohoto stavu dorazily do Somálska první konvoje s humanitární 

pomocí a následně i první jednotky UNOSOM. Není proto divu, že konvoje 

i jednotky samotné se stávaly snadným terčem místních ozbrojenců. 

Nepřehledný vnitrostátní konflikt byl také patrně hlavním důvodem, proč se 

USA tak bránily rozšířit mandát jednotek UNITAF nad rámec ochrany 

humanitárních konvojů. V zemi, kde neexistuje centrální vláda a soupeří 

spolu různě velké skupiny ozbrojenců, je těžké hledat partnera pro dialog o 

budoucnosti země. Nemluvě o případném získání souhlasu reprezentanta 

cílového státu s rozmístěním zahraničních jednotek. Je prakticky nemožné 

zůstat v takovém konfliktu nestranným pozorovatelem. Stačí pak jeden 

vyprovokovaný incident a nepřiměřená reakce zasahujících jednotek pak 
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vyvolá v obyvatelích cílového státu pocit, že se jedná o okupační síly, které 

místo míru přinášejí jen násilí a sledují své cizí zájmy. Přesně to se stalo 

v případě Somálska. Jedná se však o obecný problém, se kterým se musí 

potýkat každý aktér, který intervenuje v zemi zmítané nepřehlednou 

občanskou válkou. 

Receptem se tedy zdá být omezení vojenských operací na ochranu 

konvojů s humanitární pomocí a současně rozsáhlá pomoc rekonstrukci 

složek veřejné moci v cílovém státě. Je potřeba zajistit výcvik místní policie 

a armády, aby občané cílového státu mohli sami zajišťovat pořádek na svém 

území. Zároveň je nezbytné podpořit celonárodní dialog o budoucím 

uspořádání země, tedy pomoci s organizací celostátních konferencí 

představitelů společenských elit a zajistit bezpečný průběh takových akcí. 

Jak ukázal případ Somalilandu, jsou předáci klanových uskupení schopni 

dialogu a dokáží se dohodnout na vytvoření vlastní vlády. Na zbytku území 

Somálska k podobným pokusům sice také došlo, zástupci OSN se však 

primárně zaměřili na vyjednávání s předáky největších ozbrojených skupin 

jako byli Aidid a Ali Mahdi. 

Na základě dříve uvedeného je patrné, že o úspěchu intervence 

v Somálsku lze s ohledem na stanovené cíle hovořit jen velmi obtížně. Ve 

smyslu minimalistických cílů, které si vytyčily jednotky UNITAF, resp. 

velení americké armády, lze o určitém úspěchu uvažovat. Došlo k zastavení 

hladomoru a humanitární pomoc se relativně bezpečně dostala do 

nejpostiženějších oblastí Somálska. Nicméně operace těchto jednotek měly i 

stinné stránky. Značné kontroverze vyvolaly například počty civilních obětí 

způsobené během pátrání po generálu Aidida. Ve smyslu maximalistických 

cílů, které byly stanoveny jednotkám UNOSOM II o úspěchu již lze hovořit 

stěží. K odzbrojení znepřátelených klanových skupin nikdy ve větším 

měřítku nedošlo a zbrojní embargo nebylo dodržováno. Jednotky UNOSOM 

II plnily uspokojivě úkoly ochrany humanitárních konvojů, nicméně 

zajištění bezpečnosti v celé zemi bylo již nad jejich síly. Je to ostatně 

pochopitelné, vezmeme-li v úvahu jejich personální a materiální vybavení. 

Po jejich stažení se dané oblasti propadly opět do víru občanské války, 

přestože byly uzavřeny mírové dohody. 
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Jak podotýká Ramesh Thakur, občanskou válku v Somálsku nebylo 

možné vyřešit rychlou vojenskou akcí, ale spíše podporou dlouhodobého 

procesu národního usmíření. Dodává, že stabilitu a bezpečnost přinese 

hledání kompromisu a nikoli donucovací opatření zvenčí nebo dokonce 

pronásledování jednoho z kmenových vůdců. 149  V souvislosti s tím je 

zajímavé zmínit, že podle Clarka byly rezoluce Rady bezpečnosti, které 

upravovaly působení jak jednotek UNOSOM tak jednotek UNITAF, 

připraveny ve Washingtonu (pod dohledem prezidenta Bushe) a v New 

Yorku (v sídle OSN) byly bez větších změn již jen schvalovány.150 To by 

znamenalo mnohem širší odpovědnost USA za intervenci v Somálsku a 

nikoli jen za působení jednotek UNITAF. 

Walter Clarke připomíná, že hlavní chybou mezinárodního 

společenství byla absence uceleného plánu rekonstrukce Somálska, který by 

definoval  politické cíle a vojenské prostředky k jejich dosažení.151 Takový 

plán by poskytl zahraničním jednotkám dostatečně silný mandát na 

dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo být v zemi vytvořeno stabilní a 

bezpečné prostředí pro život jejích obyvatel. Je však otázkou, zda byl takový 

postup v dané době realizovatelný a zda se nejedná jen o ideální případ. 

Další chybou byla centralizace, kterou s sebou intervenující jednotky 

přinesly. Velitelství humanitárních operací bylo v hlavním městě a potřebný 

personál, který byl vybírán z místních obyvatel (poradci, pomocné síly), se 

logicky rekrutoval pouze z jednoho klanového uskupení žijícího tamtéž 

(klan Habar Gaddir, ke kterému patří také Aidid) a informace, které se pak 

dostávaly k zahraničním jednotkám, stěží mohly být objektivní. Zároveň se 

lidé, kteří takto pronikly do struktur zahraničních jednotek, dostali také 

k určitým informacím, které mohly být využity příslušníky tohoto kmene.152 

Lewis s Mayallem připomínají, že zatímco první zástupci 

mezinárodního společenství na místě (Sahnoun a Oakley) vyjednávali 

s reprezentanty jednotlivých klanových skupin přímo, jejich nástupci ve 
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funkcích zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN a vrchního 

velitele mezinárodních jednotek využívali především služeb prostředníků a 

poradců, což somálskými předáky vyvolávalo podezření.153 

Jako neefektivní se ve zpětném ohledu jeví pořádání řady mírových 

konferencí (např. v Addis Abebě nebo Nairobi), kterých se však účastnili jen 

vybraní předáci ozbrojených skupin. Pro národní usmíření by patrně lépe 

posloužilo několik setkání celonárodního charakteru někde na území 

Somálska tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce zástupců jednotlivých 

kmenů a klanových skupin. Dohody uzavřené mezi prominentními předáky 

ozbrojenců totiž stejně přestaly být zanedlouho dodržovány. Částečně proto, 

že je sami signatáři porušovali, částečně proto, že tyto osoby neměly takový 

vliv, jak prohlašovaly.154 

Co je však zarážející, jsou údaje o celkových výdajích významných 

členů mezinárodního společenství na zásah v Somálsku a jejich porovnání 

s odhady, jakou část toho zabírají prostředky určené přímo somálské 

ekonomice nebo jako humanitární pomoc obyvatelům postižených oblastí. 

Lewis s Mayallem uvádějí, že z celkového objemu výdajů USA do konce 

roku 1993 (1,6 milionu amerických dolarů) směřovala do somálské 

ekonomiky pouze 4% této částky. 155  Jan Eliasson, zástupce generálního 

tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, v roce 1993 kritizoval OSN za 

to, že za vojenskou část svých operací v Somálsku utratila desetkrát více než 

za humanitární pomoc.156  

Lewis s Mayallem poznamenávají, že mezinárodní zásah v Somálsku 

prospěl v krátkodobém horizontu obyvatelům oblastí postižených 

hladomorem, který se podařilo zastavit, dále přinesl prospěch obyvatelům 

Mogadiša, kteří poskytovaly zahraničním jednotkám různé služby, 

profitovaly z něj také vlády států, které do mezinárodních jednotek vyslaly 
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své vojáky (1 000 amerických dolarů za osobu), a firmy poskytující 

dopravní a jiné služby jednotkám směřujícím do Somálska.157 

Ve světle výše uvedeného, lze podle mého názoru považovat první 

část hypotézy této práce, která se týká intervence v Somálsku, za ověřenou. 

Cíle, které byly na začátku postulovány, byly splněny pouze v minimální 

míře. 

 

 

4. Zásah v Jugoslávii 

 

Vzdušné útoky vojenských sil NATO na srbské cíle v Kosovu a ve 

vlastním Srbsku měly zastavit organizované násilí proti albánskému 

obyvatelstvu a přimět prezidenta Slobodana Miloševiće k přijetí podmínek, 

které mu byly předloženy během předcházejících diplomatických jednání. 

Nicméně spornou oblastí se Kosovo nestalo náhle po konci studené války, 

protože etnický konflikt zde doutnal prakticky od středověku. Tradičně se 

spory o Kosovo vztahují k porážce Srbů od Osmanských Turků roku 1389, 

po které následoval zábor srbského území a staletí turecké nadvlády. 

Přestože se jedná o událost vzdálenou přes 600 let, v srbské společnosti je 

stále živá, čehož dovedně využil ve své nacionalistické rétorice 

v osmdesátých a devadesátých letech 20. století i Slobodan Milošević.  

Srbům se Kosovo podařilo získat zpět až po první balkánské válce. 

Po první světové válce se stalo součástí Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců, pozdější Jugoslávie. Kosovští Albánci proti tomu protestovali a 

zahájili partyzánskou válku proti Srbům, která trvala až do roku 1924.158 

V letech 1941 – 1944 byla dokonce vytvořena tzv. Velká Albánie, která 

kromě současného území Albánie zahrnovala také Kosovo a západní oblasti 

dnešní Makedonie. Po skončení druhé světové války se Kosovo stalo opět 

součástí Jugoslávie, proti čemuž kosovští Albánci opět protestovali a 36 000 

z nich bylo při potlačení povstání zabito.159 V roce 1958 byla ke Kosovu 

připojena ryze srbská území, zatímco tři okresy s albánskou většinou byly 
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ponechány mimo Kosovo ve snaze omezit převahu albánského 

obyvatelstva. 160  Roku 1974 získalo Kosovo status fakticky rovnocenný 

ostatním svazovým republikám, nicméně s tímto stavem nebyli spokojeni 

ani Srbové, kteří v tom spatřovali oslabování politického vlivu Srbska, ani 

Albáncům, kteří požadovali status svazové republiky, za což opakovaně 

demonstrovali v letech 1968 a 1981.161 

Roku 1986 byl přijat zákon, který zakazoval kosovským Albáncům 

kupovat nemovitosti od Srbů a Černohorců a o rok později byl zahájen 

Jugoslávský program opatření a aktivit k zastavení vysídlování slovanské 

populace z Kosova, který spočíval ve zvýhodňováni Srbů při obsazování 

pracovních míst, přidělování bytů nebo v oblasti platového ohodnocení.162 

Počátkem roku 1989 propukly v Kosovu protesty Albánců proti výše 

zmíněným diskriminačním opatřením přijatých z iniciativy čerstvě 

zvoleného předsedy Srbské komunistické strany Slobodana Miloševiće. 

V únoru byl v Kosovu vyhlášen výjimečný stav a koncem března byla 

omezena jeho autonomie. Srbské ozbrojené složky také tvrdě potlačovaly 

protesty kosovských Albánců a do konce roku 1989 jich při takových akcích 

přišlo o život celkem 83 a stovky jich byly raněny.163  

Dne 26. července 1990 byla autonomie Kosova zrušena úplně. 

Následně byl rozpuštěn kosovský parlament, bylo zakázáno vydávání 

albánského deníku Relindja, používání albánštiny ve školách bylo omezeno 

a docházelo k masovému propouštění Albánců ze zaměstnání.164 Poslanci 

rozpuštěného parlamentu reagovali zářijovým prohlášením Kosova sedmou 

svazovou republikou Jugoslávie. Pouhé tři týdny nato byla přijata nová 

srbská ústava, kde oblast Kosova nepožívala žádné míry autonomie a byla 

pouze součástí administrativní jednotky Kosovo a Metohija.165 V reakci na 

to prohlásili členové rozpuštěného parlamentu dne 19. října 1991 Kosovo 

nezávislým státem. 166  V květnu 1992 se pak konaly prezidentské a 

parlamentní volby, které však srbská menšina v Kosovu bojkotovala. 
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Zvítězil v nich Demokratický svaz Kosova a jeho předák, Ibrahim Rugova, 

se stal kosovským prezidentem. 167  Srbsko žádný z kroků vedoucích ke 

kosovské nezávislosti neuznalo a celou oblast vojensky obsadilo. Srbové 

ovládli celou veřejnou správu (zejména policii a soudnictví). Albánci 

v reakci na to vybudovali paralelní síť škol i státních institucí. Jak podotýká 

Vladimír Baar, Srbové a Albánci žili v Kosovu vedle sebe s minimem 

vzájemných kontaktů.168 Zpráva Nezávislé mezinárodní komise pro Kosovo 

dokonce hovoří o společnosti podobné režimu apartheidu.169 

Ke změně poměrů došlo ve druhé polovině devadesátých let 20. 

století. Na jedné straně došlo k radikalizaci části kosovských Albánců, kteří 

se začali organizovat v Kosovské osvobozenecké armádě (Kosovo 

Liberation Army, KLA). Začali podnikáním teroristických útoků proti 

srbským úřadům a jednotkám a postupně se transformovali do politické síly, 

která reprezentovala část kosovských Albánců, kteří nebyli spokojeni 

s nenásilnou politikou Ibrahima Rugovy. Tím, že se jim podařilo 

vyprovokovat srbské jednotky k často velmi brutálním odvetným zásahům, 

upozornili na latentní kosovský konflikt mezinárodní společenství. Na straně 

druhé je zde právě nárůst represe ze strany jugoslávských složek. Milošević 

se pravděpodobně domníval, že poté, co se stal jedním z garantů Daytonské 

mírové smlouvy o Bosně a Hercegovině, budou státy západní Evropy a USA 

tolerovat jeho tvrdý postup proti rebelujícím kosovským Albáncům. 170 

Tento pocit nebyl zcela neopodstatněný. V prosinci 1992 pohrozil prezident 

Bush, že pokud dojde v Kosovu ke konfliktu vyprovokovanému srbskými 

jednotkami, budou Spojené státy připraveny vojensky zasáhnout nejen 

v Kosovu i vlastním Srbsku a podobnou výhrůžku adresoval Slobodanu 

Miloševićovi v únoru 1993 také nový americký prezident Clinton.171 Pak ale 

došlo k uzavření Daytonské mírové dohody a americký vyslanec Gelbard 

                                                 
167 Baar, V.: Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus?, Tilia, Šenov u Ostravy 2001, s. 220. 
168 Baar, V.: Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus?, Tilia, Šenov u Ostravy 2001, s. 220. 
169 Viz zprávu Independent International Commission on Kosovo, „The Kosovo Report“, 
http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm  (17. 4. 2009) 
170 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 119. 
171 Caplan, R.: International Diplomacy and the Cisis in Kosovo, In: International Affairs, Vol. 74, No. 4. (1998), 
s. 753. 
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v únoru 1998 ocenil konstruktivní přístup prezidenta Miloševiće a naopak 

kritizoval násilí páchané KLA a prohlásil ji za teroristickou organizaci.172  

Povzbuzen těmito signály rozhodl se Milošević na jaře 1998 

k rozhodující ofenzívě, jejímž cílem bylo podle Baara vyhnat většinu 

Albánců do sousedních zemí, zejména Albánie, a kosovské území dosídlit 

Srby. Současně s vojenskými akcemi docházelo k ničení archivů a 

dokumentů vyháněných osob, aby jim byl znemožněn návrat.173 Nezávislá 

mezinárodní komise pro Kosovo (Independent International Commission on 

Kosovo, IICK) uvádí, že během této ofenzívy bylo usmrceno okolo 1 000 

kosovských Albánců a zhruba 400 000 osob bylo vyhnáno ze svých 

domovů.174 Situace v Kosovu tedy vypadala tak, že příslušníci KLA páchali 

teroristické útoky na kosovské Srby a jugoslávské ozbrojené složky pod 

rouškou potlačování terorismu vyháněly kosovské Albánce z jejich domovů 

nebo je dokonce zabíjely.175 Statisíce uprchlíků směřovaly do okolních zemí  

(zejména Albánie, Černé Hory a Makedonie), ale také do zemí západní 

Evropy. Jiní zůstali v provizorních táborech bez dostatečného materiálního 

zázemí na území Kosova. 

Mezinárodní společenství bylo pobouřeno mírou násilí, jaké se 

v Kosovu rozhořelo. Dne 9. března 1998 se sešla tzv. kontaktní skupina 

složená ze zástupců Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Ruska a USA, 

která pohrozila Jugoslávii sankcemi, pokud nedojde ke stažení jejích 

ozbrojených složek z Kosova a zahájení bezpodmínečného dialogu 

s kosovskými Albánci. 176  K tomu však nedošlo a jugoslávské jednotky 

opakovaně podnikaly stále nové vojenské akce na kosovském území. 

Kontaktní skupina na to během svých následujících zasedání 

„reagovala“ opakovaným odkladem uložení ekonomických sankcí 

s poukazem na určité jugoslávské vstřícné kroky.177  

                                                 
172 Caplan, R.: International Diplomacy and the Cisis in Kosovo, In: International Affairs, Vol. 74, No. 4. (1998), 
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173 Baar, V.: Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus?, Tilia, Šenov u Ostravy 2001, s.  222. 
174 Viz zprávu Independent International Commission on Kosovo, „The Kosovo Report“, 
http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm  (17. 4. 2009), s. 1. 
175 Morris, N.: Humanitarian Intervention in the Balkans, In: Welsh, J. M. (ed.): Humanitarian Intervention and 
International Relations, Oxford University Press, New York 2004, s. 110. 
176 Caplan, R.: International Diplomacy and the Cisis in Kosovo, In: International Affairs, Vol. 74, No. 4. (1998), 
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Rozhodnější postoj zaujala Rada bezpečnosti, která v reakci na násilí 

v Kosovu přijala nejprve rezoluci číslo 1160 (ze dne 31. března 1998), kde 

zdůraznila, že jediným možným řešením kosovského konfliktu jsou 

politická jednání a nikoli ozbrojené akce. Dále uvalila embargo na dodávky 

zbraní a vojenského materiálu na území Jugoslávie. Zároveň potvrdila 

územní integritu Jugoslávie a pro Kosovo navrhovala značnou míru 

autonomie.178 V souvislosti s tím, jak se situace zhoršovala179, přijala Rada 

bezpečnosti rezoluci číslo 1199 (ze dne 23. září 1998), která odsoudila 

násilnosti, jichž se dopustily obě strany sporu a vyzvala je ke složení zbraní 

a zahájení vážně míněného dialogu. V opačném případě se obávala 

humanitární katastrofy, kterou označila za hrozbu míru a bezpečnosti 

v regionu. Rada bezpečnosti navíc vyzvala – jednajíc v rámci kapitoly VII 

Charty OSN – prezidenta Miloševiće k tomu, aby okamžitě zastavil veškeré 

vojenské akce, které dopadají na civilní obyvatelstvo a aby stáhl jednotky, 

které tyto operace provádějí. Dále jej vyzvala, aby umožnil nezávislou 

kontrolu situace v Kosovu monitorovací misi Evropských společenství a 

ostatním misím, akreditovaným u jugoslávské vlády. Byl také vyzván, aby 

po dohodě s Vysokým zmocněncem OSN pro uprchlíky a zástupci Výboru 

Mezinárodního červeného kříže umožnil návrat uprchlíků a vnitřně 

vysídlených osob do jejich domovů. Rada bezpečnosti rovněž požadovala, 

aby byl stanoven jasný harmonogram jednání mezi zástupci jugoslávské 

vlády a kosovských Albánců ohledně budoucího uspořádání Kosova. 

Albánské straně pak bylo zdůrazněno, že veškeré požadavky lze prosazovat 

pouze mírovými prostředky.180 

Situací se začalo zabývat také NATO a první reakcí bylo vojenské 

cvičení vzdušných sil NATO nad územím Albánie a Makedonie, poblíž 

jugoslávských hranic, které proběhlo 16. června 1998. 181  Šlo o jasnou 

ukázku síly, která měla odstrašit Slobodana Miloševiće od dalších represí 

                                                 
178 Viz text rezoluce číslo 1160 (1998), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/090/23/PDF/N9809023.pdf?OpenElement (17. 4. 2009) 
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vůči kosovským Albáncům. Když se však situace i nadále zhoršovala, došlo 

dne 13. října 1998 k vydání aktivačních rozkazů pro vzdušné útoky 

společných sil, s cílem přimět jugoslávského prezidenta ke stažení 

ozbrojených sil z Kosova a zahájit mírové rozhovory s kosovskými 

Albánci.182 Generální tajemník NATO, Javier Solana, krátce poté na tiskové 

konferenci v Bruselu prohlásil, že tlak NATO přispěl k pokroku při řešení 

konfliktu v Kosovu a že je nutné jej zachovat. Navíc dodal, že již za 

současné situace, popsané v rezoluci číslo 1199 (1998), může NATO 

legitimně přistoupit k hrozbě silou, případně i ozbrojenou sílu použít. Jak ale 

doplnil, stále věří v možnosti diplomatického řešení, a proto byla poskytnuta 

jugoslávské straně lhůta 96 hodin, aby měla možnost učinit vstřícné 

kroky.183 

Tváří v tvář tomuto tlaku, přistoupila 15. října 1998 Jugoslávie 

prostřednictvím náčelníka  generálního štábu na návrh generála Wesleyho 

Clarka, vrchního velitele sil NATO v Evropě, ohledně procesu stahování 

jugoslávských sil z Kosova a souhlasila se vznikem vzdušné monitorovací 

mise NATO. Následující den byla uzavřena smlouva mezi jugoslávským 

ministrem zahraničí a úřadujícím předsedou OBSE, která upravovala 

působení komise OBSE (Kosovo Verification Mission), která měla 

dohlédnout na postup stahování jugoslávských jednotek z Kosova.184  

Tento krok ocenila v rezoluci 1203 (ze dne 24. října 1998) Rada 

bezpečnosti, zároveň v tomto dokumentu vyjádřila hluboké znepokojení nad 

stávající situací v Kosovu a humanitární krizí, která hrozí, pokud nebude 

spor urychleně řešen mírovými prostředky. V souvislosti s tím vyzvala obě 

strany sporu k jednání, spolupráci s mezinárodním společenstvím a plnému 

uplatňování dříve přijatých rezolucí číslo 1160 (1998) a 1199 (1998). 

Jugoslávské straně připomněla její odpovědnost za bezpečí členů komise 

OBSE na jugoslávském území s tím, že v případě potřeby může dojít 

k nezbytným akcím ve spolupráci OBSE a jiných organizací, aby tyto cíle 

                                                 
182 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“, http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s 7. 
183 Viz záznam z tiskové konference ze dne 13. října 1998, http://www.nato.int/docu/speech/1998/s981013b.htm  
(12. 5. 2009). 
184 Chesterman, S.: Passing the Baton, In: Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention 
and International Law, Oxford University Press, New York 2001, s. 209. 
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byly splněny. Albánské straně opět zdůraznila, že veškeré požadavky lze 

uplatňovat pouze nenásilnými prostředky.185 

Zmíněná rezoluce 1203 (1998) má pro následnou intervenci zásadní 

význam. Jako argument jsou totiž její ustanovení používána jak příznivci tak 

odpůrci použití ozbrojené síly proti Jugoslávii. Zástupci Číny a Ruska, kteří 

se při hlasování o výsledném textu zdrželi, následně prohlásili, že přijatý 

dokument neopravňuje žádného člena mezinárodního společenství k použití 

ozbrojené síly vůči Jugoslávii.186 Oproti tomu zástupce USA interpretoval 

stejný text s vyjádřením, že státy NATO mají i nadále mandát použít 

ozbrojenou sílu ve smyslu prohlášení (resp. aktivačních rozkazů) ze dne 13. 

října 1998.187 Zmíněná rezoluce si tedy zaslouží bližší analýzu.  

Je pravdou, že v preambuli se uvádí, že státy mají dodržovat 

svrchovanost a územní integritu Jugoslávie a že primární zodpovědnost za 

zachování mezinárodního míru a bezpečnosti náleží Radě bezpečnosti.188 

Zároveň ale je v preambuli rezoluce výslovně zmíněno, že ustanovení 

rezoluce 1160 (1998) jsou porušována a že neřešení situace v Kosovu 

představuje hrozbu míru a bezpečnosti v regionu. V článku 3 je pak 

jugoslávská strana vyzývána k plnému uplatňování dříve přijatých rezolucí 

1160 (1998) a 1199 (1998) a v článku 9 se hovoří o možnosti nezbytných 

akcí za spolupráce OBSE a jiné organizace při zajištění bezpečnosti členů 

komise OBSE, která bude působit na území Kosova a bude dohlížet na 

proces stahování jugoslávských vojsk. 189  Většina ustanovení zmíněné 

rezoluce se pak věnuje kritické humanitární situaci, která působí utrpení 

civilnímu obyvatelstvu, a vyzývá obě strany k zahájení dialogu. Lze tedy 

dovodit, že hlavním cílem zmiňované rezoluce i (obsahově podobných) 

rezolucí číslo 1160 (1998) a 1199 (1998) bylo odvrácení humanitární 
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katastrofy, která představovala podle mínění vrcholného orgánu 

mezinárodního společenství hrozbu míru a bezpečnosti v regionu. Zároveň 

je ale nutné dodat, že případná akce na zachování regionálního míru a 

bezpečnosti (v souvislosti s tím, že nejsou prováděna ustanovení 

schválených rezolucí Rady bezpečnosti) byla vysloveně vázána na souhlas 

Rady bezpečnosti. 

Co se týká provedení jednotlivých ustanovení rezoluce 1203 (1998), 

NATO zahájilo monitorovací lety nad Kosovem, OBSE vyslala na místo 

ověřovací komisi a pro případ její nutné evakuace byly v Makedonii 

rozmístěny pozemní jednotky NATO.190 Zároveň je však nutné připomenout, 

že území, která vyklidily jugoslávské jednotky, byla obsazena příslušníky 

KLA.191 

Nezávislá mezinárodní komise pro Kosovo (IICK) ve své zprávě 

shrnuje některé společné body výše zmíněných rezolucí. Kromě již 

zmíněných jsou to dále zodpovědnost Jugoslávie za humanitární katastrofu 

v Kosovu, konstatování porušování lidských práv jako důsledek humanitární 

krize a prohlášení, že tato skutečnost není vnitřní záležitostí Jugoslávie.192 

Na podzim roku 1998 se však i nadále vedla diplomatická jednání ve 

snaze vyřešit krizi v Kosovu mírovými prostředky. Šlo především o jednání 

Richarda Holbrooka, zvláštního vyslance prezidenta USA, s jugoslávským 

prezidentem Miloševićem. Koncem ledna 1999 se pak tzv. kontaktní 

skupina shodla na mírovém plánu pro Kosovo a NATO schválilo zahájení 

vzdušných útoků, pokud to bude  nezbytné, aby přiměla jugoslávskou stranu 

k přijetí zmíněného návrhu.193 Společný tlak NATO a tzv. kontaktní skupiny 

přiměl v únoru 1998 zástupce jugoslávské vlády i kosovských Albánců, aby 

se sešli u jednacího stolu. První jednání probíhala od 6. do 23. února ve 

francouzském zámku Rambouillet, druhá série následovala mezi 15. a 19. 

březnem v Paříži Oba pokusy skončily krachem, protože předložený návrh 

                                                 
190 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 122. 
191 Morris, N.: Humanitarian Intervention in the Balkans, In: Welsh, J. M. (ed.): Humanitarian Intervention and 
International Relations, Oxford University Press, New York 2004, s. 114. 
192 Viz zprávu Independent International Commission on Kosovo, „The Kosovo Report“, 
http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm  (17. 4. 2009), s. 49. 
193 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 123. 



 69 

nakonec podpořili pouze zástupci kosovských Albánců.194 OBSE následně 

stáhla z Kosova svoji ověřovací komisi, která již nebyla schopna plnit své 

úkoly. Hned 20. března totiž zahájily jugoslávské složky další mohutnou 

ofenzívu. 195  Vzhledem k tomu, že opět docházelo k násilí na civilistech, 

splnilo velení NATO své hrozby a nařídilo dne 24. března 1999 zahájit dříve 

avizované letecké útoky. 

Vojenská akce NATO (pod názvem Operation Allied Force) byla 

vyhlášena bez toho, aniž by byla o autorizaci použití vojenské síly byla 

požádána Rada bezpečnosti. Hlavním důvodem se zdá být 

nepravděpodobnost schválení rezoluce, která by ozbrojený zásah 

schvalovala. Jak bylo uvedeno již dříve, Čína i Rusko se zdržely hlasování u 

předcházejících rezolucí věnovaných Kosovu a jasně deklarovaly, že tyto 

přijaté dokumenty neopravňují žádného z členů mezinárodního společenství 

k použití ozbrojené síly vůči Jugoslávii. Jejich motivace pro lpění na 

absolutní garanci státní suverenity je zřejmá. Oba zmíněné státy se obávaly 

vzniku nebezpečného precedentu, který by mohl ohrozit jejich vlastní 

územní integritu (případy Tibetu a Čečenska jsou obecně známy). Stejně tak 

je zřejmá motivace  rozhodnutí NATO vojensky zasáhnout. Pokud by své 

předchozí hrozby nesplnilo, vážně by ohrozilo svoji důvěryhodnost. Navíc, 

možnosti diplomacie se zdály být vyčerpány. 

Důvody, které státy NATO vedly k ozbrojenému zásahu, bylo jednak 

jugoslávské odmítnutí návrhů předložených během jednání v Rambouillet a 

jednak pokračující represe proti albánským obyvatelům Kosova. Podmínky, 

za nichž bylo velení NATO ochotno vojenské útoky zastavit byly 

následující: ověřitelné zastavení vojenských operací a okamžité zastavení 

násilí, stažení všech ozbrojených složek z Kosova, souhlas s rozmístěním 

mezinárodních vojenských sil v Kosovu, souhlas bezpodmínečným a 

bezpečným návratem uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do jejich 

domovů, prokázat ochotu k vypracování budoucí rámcové politické dohody 
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o Kosovu na základě návrhu z Rambouillet a v souladu s mezinárodním 

právem.196 

Přestože se na vzdušných útocích přímo podílelo celkem 14 

členských států NATO, největší váhu celé akce nesly Spojené státy 

americké. Jak uvádí Zdeněk Kříž, poskytly 61% všech bojových letadel a 

bezpilotních průzkumných letounů, americký personál tvořil 75% 

příslušníků ozbrojených sil během zásahu a americké letectvo uskutečnilo 

90% všech letů.197 Kromě USA se vojenských akcí přímo zúčastnily dále 

tyto členské státy NATO: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Německo, 

Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko a Velká 

Británie. 

Přestože se síly NATO dle slov generálního tajemníka NATO 

George Robertsona snažily pečlivě volit cíle svých zásahů198, nevyhnuly se 

kolaterálním škodám na civilním majetku a zejména životech civilistů. Cíli 

útoků byly především vojenské jednotky, vojenská technika, armádní 

velitelství, sklady munice, rafinérie, letiště, ale i mosty a dálnice. Bohužel 

byly spolu s příslušníky ozbrojených sil zasaženi i civilní obyvatelé Kosova. 

Odhady o počtech civilních obětí se liší – oficiální jugoslávské údaje hovoří 

o 2 000 obětí bez rozlišení na vojenské a civilní199 , organizace Human 

Rights Watch udává počet přibližně 500 osob, 200  stejně jako IICK, a 

organizace Amnesty International uvádí 400 až 600 obětí.201 

Samostatnou kapitolou je proces etnických čistek prováděných 

jugoslávskými jednotkami během intervence sil NATO. Nezávislá 

mezinárodní komise pro Kosovo (IICK) ve své zprávě uvádí, že usmrceno 

bylo okolo 10 000 osob, 863 000 osob muselo uprchnout mimo Kosova a 

                                                 
196 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“, http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s 11. 
197 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 125. 
198 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“, http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s 15. 
199 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 126. 
200 Zpráva organizace Human Rights Watch „Under Orders: War Crimes in Kosovo“, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/kosovo/undword2a.html (17. 4. 2009) 
201 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 126. 
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zhruba 590 000 osob se stalo vnitřně vysídlenými na kosovském území.202 

Zpráva IICK dále uvádí, že koordinace aktivit jugoslávské armády, policie a 

paramilitárních složek během provádění etnických čistek, stejně jako 

logistická opatření těchto složek s ohledem na deportaci kosovských 

Albánců, prozrazují systémový přístup z jugoslávské strany a vysokou 

úroveň organizace. Mezi časté praktiky při vyhánění kosovských Albánců 

patřily podle zmíněné zprávy znásilňování, mučení, ozbrojená přepadení 

nebo vydírání. 

Letecké útoky na Jugoslávii (zasaženy byly cíle nejen v Kosovu, ale 

i na území Srbska) trvaly 78 dní a zastaveny až poté, co byla dne 9. června 

1999 podepsána vojensko-technická dohoda mezi generálporučíkem 

Michaelem Jacksonem za NATO a generálplukovníkem Svetozarem 

Marjanovićem jménem jugoslávské armády a generálporučíkem Obradem 

Stevanovićem  za jugoslávskou a srbskou vládu.203 Na základě této dohody 

začalo stahování jugoslávských jednotek z Kosova. 10. června tedy vyzval 

generální tajemník NATO Javier Solana generála Wesley Clarka, aby 

pozastavil letecké útoky proti Jugoslávii. Již 3. června souhlasila 

jugoslávská vláda s návrhem předloženým finským prezidentem Ahtisaarim 

a ruským vyslancem Viktorem Černomyrdinem, který v zásadě odpovídal 

podmínkám stanoveným na počátku intervence státy NATO. 

V ten samý den, kdy došlo k zastavení leteckých útoků, tedy 10. 

června 1999, přijala Rada bezpečnosti rezoluci číslo 1240, ve které 

odsoudila násilí proti civilistům na území Kosova, uvítala uzavřené dohody 

a vyzvala jugoslávskou vládu k jejich rychlé implementaci. Dále prohlásila, 

že situace v Kosovu stále představuje hrozbu mezinárodnímu míru a 

bezpečnosti, vyzvala k dodržování jugoslávské suverenity a územní integrity 

a zároveň k přiznání rozsáhlé autonomie Kosovu. Rada bezpečnosti také 

autorizovala rozmístění vojenských i civilních jednotek států a 

mezinárodních organizací v dostatečném počtu a s potřebným vybavením 

pro plnění jejich úkolů na území Kosova tak, jak ukládají uzavřené dohody. 

Definovala rovněž úkoly těchto jednotek: dohled na stažení jugoslávských 

                                                 
202 Viz zprávu Independent International Commission on Kosovo, „The Kosovo Report“, 
http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm  (17. 4. 2009) 
203 http://www.nato.int/kosovo/history.htm#B (14. 5. 2009) 
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složek a dohled nad dodržováním klidu zbraní, dále odzbrojení KLA a 

ostatních ozbrojených skupin v Kosovu, zajištění bezpečného prostředí pro 

návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do jejich domovů, zajištění 

veřejného pořádku. Civilní jednotky pak měly např. vykonávat funkci 

dočasné administrativní správy Kosova, napomáhat k ustavení 

samosprávných demokratických institucí Kosova, včetně organizace voleb 

do nich, asistovat při návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do jejich 

domovů, nebo dohlížet na dodržování lidských práv a veřejného pořádku. 

Mandát mezinárodních jednotek na území Kosova byl stanoven na 1 rok 

s tím, že mohou zůstat i déle, dokud Rada bezpečnosti nerozhodne o jejich 

stažení. Vyzvala také ke koordinované distribuci humanitární pomoci a 

komplexnímu řešení problémů celého postiženého regionu.204 

Následovalo tedy koordinované stahování jugoslávských jednotek a 

zároveň rozmísťování mezinárodních ozbrojených sil nazvaných KFOR 

(Kosovo Force). V závěsu za nimi začaly své úkoly stanovené ve výše 

zmíněné rezoluci 1244 (1999) i civilní jednotky nazvané UNMIK (United 

Nations Interim Administration Mission in Kosovo). Společně začaly 

pomáhat obyvatelům Kosova s rekonstrukcí poničené země – ve své zprávě 

uvádí Lord Robertson, že během roku od rozmístění pomohly mezinárodní 

jednotky s opravou domů, škol, silnic, mostů, železnic, elektráren, 

odminovaly rozsáhlá území a asistovaly při distribuci humanitární 

pomoci.205 Podílely se také na zajištění míru a veřejného pořádku Kosovu. 

S odchodem jugoslávských složek totiž opustily Kosovo i desetitisíce Srbů, 

kteří se obávali represí ze strany Albánců. K řadě útoků – i přes snahu sil 

KFOR – došlo. V Kosovu byly zaznamenány jak útoky příslušníků KLA 

proti Srbům, tak i proti Albáncům, kteří byli obviňováni ze spolupráce 

s nimi. Docházelo k zastrašování, vyhánění z domovů, vyhrožování, 

vypalování obydlí, ničení kostelů ortodoxní církve, ale bohužel i k únosům, 

znásilňování a vraždám. Krátce po stažení jugoslávských jednotek uprchlo 

                                                 
204 Rezoluce číslo 1244 (1999), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement (14. 5. 2009) 
205 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“ -  http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s. 17 
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z Kosova do Srbska a Černé Hory na 150 000 až 210 000 osob.206 Jednotky 

KFOR se proto věnovaly také odzbrojení KLA a ve spolupráci s jednotkami 

UNMIK i jejich opětovnému začlenění do společnosti. 

Jak bylo zmíněno již dříve, o konsenzu mezi členy světového 

společenství ohledně zásahu v Jugoslávii nelze mluvit. Panoval konsenzus 

ohledně toho, že situace Kosovu představuje hrozbu regionální bezpečnosti, 

že je nezbytné zastavit probíhající násilí a že dříve přijaté rezoluce Rady 

bezpečnosti nejsou dodržovány v plném rozsahu. Panoval také soulad v tom, 

že je třeba zachovat územní integritu Jugoslávie a Kosovu má být přiznána 

rozsáhlá autonomie. Rada bezpečnosti jako orgán, který jako jediný může 

z pověření všech členů mezinárodního společenství rozhodnout o použití 

síly v mezinárodních vztazích, se však již nedokázala shodnout na způsobu 

dosažení cílů, které vyhlásila, tedy zastavení násilí v Kosovu. Mezi členy 

Rady bezpečnosti, kteří disponují právem veta při přijímání rezolucí, 

panovaly zásadní rozpory. Zatímco USA, Velká Británie a Francie v zájmu 

zastavení násilí a  zachování důvěryhodnosti NATO prosazovaly použití síly 

proti jugoslávským jednotkám, Rusko a Čína z obav před vytvořením 

precedentu zasahování do vnitřních záležitostí států opakovaně použití síly 

odmítaly. Někteří autoři považují tuto neshodu za selhání Rady bezpečnosti, 

což podle nich tváří v tvář humanitární katastrofě zakládá oprávnění členům 

mezinárodního společenství zasáhnout a zabránit porušení mezinárodní 

bezpečnosti místo paralyzované Rady bezpečnosti.207 

Rada bezpečnosti se zabývala zahájením leteckých útoků států 

NATO proti Jugoslávii na mimořádném zasedání hned v den, kdy byly 

zahájeny, tedy 24. března 1999. Rusko, Čína, Bělorusko a Indie prohlásily 

zmíněné použití síly za porušení Charty OSN.208 Na druhé straně řada členů 

akci podpořila. USA, Kanada a Francie uvedly, že Jugoslávie nedodržovala 

dříve přijaté rezoluce Rady bezpečnosti a některá jejich ustanovení přímo 

                                                 
206 Blíže viz zprávu Human Rights Watch „Under Orders: War Crimes in Kosovo“, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/kosovo/undword2a.html (17. 4. 2009) 
207 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 123. 
208 Záznam ze zasedání Rady bezpečnosti S/PV.3937 citován v: Chesterman, S.: Passing the Baton, In: 
Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 211. 
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porušovala.209 Německo –  jako předsednická země EU – uvedlo, že členské 

státy EU mají morální povinnost zabránit humanitární katastrofě 

v Evropě.210 Nizozemí a Velká Británie dokonce uváděly právní legitimaci 

pro zásah zemí NATO – britský zástupce například uvedl, že diplomatické 

prostředky byly vyčerpány a že pro odvrácení humanitární katastrofy je 

v tomto případě jako výjimečný prostředek právně přípustná i ozbrojená 

intervence.211 

Dalším projevem míry konsenzu bylo hlasování o ruském návrhu 

rezoluce, kterým se Rada bezpečnosti zabývala na zasedání dne 26. března 

1999. Návrh si kladl za cíl zastavit vzdušné útoky proti Jugoslávii, byl však 

zamítnut v poměru 12 : 3.212 Pro návrh se vyslovili zástupci Ruska, Číny a 

Namíbie, proti hlasovalo jednak pět států, které byly členy NATO (USA, 

Velká Británie, Francie, Kanada a Nizozemí), a dále Argentina, Bahrajn, 

Brazílie, Gabon, Gambie, Malajsie a Slovinsko.213 Jako argumenty odpůrců 

návrhu byly uváděny nutnost zabránění humanitární katastrofě všemi 

dostupnými prostředky a také skutečnost, že jediný, kdo by z přijetí rezoluce 

profitoval, by byl Slobodan Milošević. 214  Jak je tedy patrné, Rada 

bezpečnosti na jedné straně nedokázala přijmout rezoluci opravňující použití 

ozbrojené síly vůči Jugoslávii, na druhé straně však takové použití odmítla 

odsoudit. Zásah států NATO byl tedy většinou členů Rady bezpečnosti 

tolerován. Vzhledem ke klasifikaci naznačené ve druhé kapitole této práce, 

se tedy nejednalo o absolutní souhlas, ale ani o naprosté odmítnutí. Případ 

intervence v Jugoslávii tedy leží tedy někde mezi zmíněnými krajními body. 

Co se týká způsobu provedení intervence, jednalo se v případě 

zásahu v Jugoslávii výlučně o vzdušné útoky vedené proti pozemním cílům 
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v Srbsku a Kosovu. Celkem bylo uskutečněno přes 38 000 letů, z čehož v 

10 484 případech bylo použito ozbrojené síly proti jugoslávským cílům.215 

Vojensky nejsilnější členské státy NATO od počátku vylučovaly nasazení 

pozemních jednotek, přestože se během intervence tato možnost zvažovala a 

Spojené státy rozmístily celkem 25 000 příslušníků pozemního vojska 

v Albánii a Makedonii pro případné použití k operacím na území Kosova.216 

Důvodem zmiňovaného odmítání vyslat do Kosova pozemní síly byla 

pravděpodobně snaha o co možná největší minimalizaci lidských ztrát mezi 

jednotkami NATO. V literatuře se také objevují obvinění, že ze stejného 

důvodu létala letadla NATO ve značných výškách, aby nebyla 

rozpoznatelná jugoslávskou protivzdušnou obranou, což však zároveň podle 

kritiků snižovalo přesnost zásahu a vyvolalo zbytečné kolaterální škody.217 

George Robertson, někdejší generální tajemník NATO, tomu oponuje 

s poukazem na špičkové vybavení letadel NATO, které umožňuje i při 

vysokých nadmořských výškách dosáhnout značné přesnosti zásahu. 

Dodává také, že v souvislosti s tím, jak byly zničeny prvky jugoslávské 

protivzdušné obrany, začala letadla NATO létat v nižších nadmořských 

výškách.218 Podle Nicholase Morrise však výlučné použití vzdušných sil a 

rezignace na rozmístění pozemních jednotek měly za následek snížení 

efektivity intervence, zvýšení pochyb ohledně přiměřenosti zásahu a 

prodloužení celé vojenské akce.219 

Nicméně i výběr cílů je podrobován kritice. Henry Shue polemizuje 

s legitimitou útoků na dopravní a energetickou infrastrukturu. Podle něj se 

jedná o cíle duálního charakteru, které slouží jak vojenským tak civilním 

účelům. Proti takovým by podle něj neměla být používána ozbrojená síla.220 

Tím, že jsou útoky zaměřeny kromě vojenských jednotek a vojenských 
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objektů také například na elektrárny, dochází podle něj k nepřijatelnému 

rozšiřování okruhu objektů, které mohou být v rámci bojových operací 

prohlášeny za cíl. Škody takto způsobené dopadají silně negativně na civilní 

obyvatelstvo – Shue výslovně uvádí například nedostatek elektrické energie 

pro uchovávání potravin nebo pro přístroje v nemocnicích.221 Také Christine 

M. Chinkinová kritizuje zásah NATO pro útrapy, které způsobil civilnímu 

obyvatelstvu, a způsob užití ozbrojené síly prohlašuje za nepřiměřený.222 

Carl Cavanagh Hodge podotýká, že prostředky použité státy NATO 

neodpovídají vysokým mravním ideálům, které vyhlásily jako motivaci 

svého zásahu.223 

Jak Nezávislá mezinárodní komise pro Kosovo, tak organizace 

Human Rights Watch kritizují jednotky NATO za používání clusterových 

bomb, které si vyžádaly desítky civilních obětí. Kritice čelily jednotky 

NATO i za používání munice s obsahem uranu a za úniky toxických látek 

při bombardování rafinérií a průmyslových objektů. 224  Obě organizace 

zároveň konstatují, že ze strany příslušníků sil NATO nedošlo ke spáchání 

válečných zločinů. Nicméně organizace Human Rights Watch tvrdí ve své 

zprávě, že jednotky NATO porušily mezinárodní humanitární právo, protože 

nedostatečným způsobem prověřovaly přítomnost civilních osob mezi 

mobilními cíly náletů, a způsobily tak neúměrné škody na lidských 

životech.225 

Mandát zasahujících jednotek již byl zmíněn při analýze míry 

konsenzu mezi členy mezinárodního společenství ohledně zásahu. Akce 

NATO nepožívala autorizace Rady bezpečnosti a byla v okamžiku svého 

zahájení – přísně vzato – v rozporu s platným mezinárodním právem, 

protože, jak bylo již zmíněno v první kapitole, obecné právo na humanitární 

intervenci neexistuje. Nicméně je nutno zohlednit i skutečnost, že zde 
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docházelo k masivnímu porušování lidských práv v cílové zemi, 

k nerespektování přijatých rezolucí Rady bezpečnosti a že Rada bezpečnosti 

nebyla schopna efektivní reakce pro splnění vlastních cílů. V souvislosti 

s tím, co bylo uvedeno v první kapitole této práce, lze hledat mandát 

jednotek zasahujících v rámci intervence NATO v Jugoslávii nejspíše 

v morální a etické rovině. 

Z pohledu koherence přístupu, který státy NATO zvolily, se 

intervence v Jugoslávii jeví jako velmi úspěšná. Cíle, které byly na počátku 

intervence stanoveny nebyly v průběhu zásahu měněny a bylo dosaženo 

jejich splnění. Navíc, požadavky, které formulovaly státy NATO na počátku, 

odrážely výzvy, které členové mezinárodního společenství adresovali 

Jugoslávii opakovaně od roku 1992, a zahrnovaly požadavky návrhu 

předloženého během jednání v Rambouillet. Zmíněné požadavky 

formulované při zahájení intervence pak byly obsaženy v návrhu, který 

zástupci jugoslávské vlády a jugoslávské armády přijali. 

Charakter zásahu se také nezměnil, po celou dobu trvání se jednalo o 

letecké útoky směřující důsledně k jedinému cíly. Mezi státy NATO, které 

se aktivně účastnily zásahu, nevyvstaly větší spory ohledně vedení operací. 

Přesto lze uvést např. požadavky Itálie a Řecka na omezení škod 

způsobených nálety nebo kategorické odmítání pozemní invaze ze strany 

Německa. 226  K jejím zastáncům lze naopak počítat především Velkou 

Británii, kde se tato možnost těšila podpoře veřejného mínění i sdělovacích 

prostředků. 227  Koherenci narušila také skutečnost, že některé operační 

informace byly vyhrazeny pouze americkým vojenským plánovačům.228 

Co se týká strategického (či geopolitického) významu Kosova, resp. 

Jugoslávie, je třeba chápat cílovou zemi v širším regionálním kontextu. 

Balkán patřil tradičně mezi neklidné regiony. Střetávaly se zde vlivy třech 

světových náboženství a v souvislosti s tím i zájmy řady velmocí (Osmanská 

říše, Rusko, Rakousko – Uhersko). Během druhé světové války se zde 

angažovaly Německo, Itálie, Velká Británie i Rusko. Za studené války byl 

                                                 
226 Byman, D. L. – Waxman, M. C.: Kosovo and the Great Air Power Debate, In: International Security, Vol. 24, 
No. 4 (2000), s. 34. 
227 Hodge, C. C.: Casual War: NATO´s Intervention in Kosovo, In: Ethics & International Affairs, Volume 14 
(2000), s. 49. 
228 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 127. 
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Balkán součástí hranice mezi Západem a Východem. Zatímco Řecko patřilo 

do tábora spojenců USA a integrovalo se do Evropských společenství, 

Bulharsko s Rumunskem patřily mezi satelity Sovětského svazu a 

Jugoslávie se snažila o udržení nezávislého postavení mezi jednotlivými 

bloky a stala se iniciátorem Hnutí nezúčastněných států. Albánie pak byla 

sice zpočátku součástí východního bloku, ale v šedesátých letech se 

jednostranně izolovala a orientovala na Čínu. 

Pozornost věnovaná Balkánskému poloostrovu členy mezinárodního 

společenství ještě zesílila v souvislosti s rozpadem Jugoslávie. Již předtím 

však patřil Balkán mezi prioritní oblasti vojensky nejsilnějšího člena 

mezinárodního společenství – USA.229 Ale i ostatní státy světa již v případě 

Kosova hodlaly zabránit katastrofám, které se odehrály v Bosně a 

Hercegovině. I proto tentokrát hodlali být členové mezinárodního 

společenství důraznější a zastavit systematické porušování lidských práv. 

Mimo jiné jistě i proto, aby dokázali svoji akceschopnost a důvěryhodnost, 

které utrpěly nečinností při genocidě ve Rwandě a válečných masakrech 

v Bosně. Jak podotýká Carl Cavanagh Hodge, státy NATO sdílely 

přesvědčení, že porušování základních lidských práv představuje nestabilitu 

a nestabilita, ať je jakkoliv daleko od hlavních center moci západní 

civilizace, představuje hrozbu její vlastní bezpečnosti.230 

Z hlediska vnitřní situace v cílovém státě nebyl problém Kosova 

příliš složitý. Problém byl již řadu let stejného charakteru, jak bylo 

naznačeno dříve. Existovala zde autonomní oblast, na jejímž území se 

nacházelo místo zásadního významu z pohledu srbské identity, nicméně 

byla v drtivé většině obydlena Albánci. Slobodan Milošević se k moci dostal 

mimo jiné také proto, že dokázal dovedně využívat nacionálních sentimentů 

srbského obyvatelstva. Nepřekvapí proto opatření, která inicioval a která 

měla jasně diskriminační charakter vůči kosovským Albáncům. Nejprve 

došlo ke zrušení kosovské autonomie a rozpuštění kosovského parlamentu, 

poté následovaly diskriminační kroky vůči jednotlivým příslušníkům 

albánského etnika – propouštění ze zaměstnání nebo zákaz nakupovat 

                                                 
229 Viz dříve uváděná prohlášení prezidentů Bushe a Clintona. 
230 Hodge, C. C.: Casual War: NATO´s Intervention in Kosovo, In: Ethics & International Affairs, Volume 14 
(2000), s. 43. 
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nemovitosti. Poté, co se podílel na urovnání konfliktu v Bosně a 

Hercegovině, získal Milošević pocit, že si tímto angažmá naklonil západní 

politiky natolik, že budou tolerovat jeho politiku tvrdé ruky v domácích 

záležitostech a bude moci definitivně vyřešit problém Kosova ve prospěch 

srbského národa. Zahájil tedy rozsáhlou ofenzívu, při které byli Albánci 

zabíjeni, zatýkáni nebo při nejmenším vyháněni ze svých domovů. 

Situaci v Kosovu nelze ovšem chápat černobíle, bez braní zřetele na 

teroristické aktivity ozbrojených skupin kosovských Albánců. Jejich útoky 

totiž směřovaly nejen proti jugoslávským ozbrojeným složkám, ale také 

proti srbské menšině, která v Kosovu žila. Samostatnou kapitolou pak jsou 

odvetné akce, které podnikali Albánci po stažení jugoslávských složek 

z Kosova. 

Situace v Kosovu se dá každopádně charakterizovat jako relativně 

přehledný konflikt mezi dvěma etniky. Předmětem konfliktu bylo území, 

které v minulosti obývala obě etnika s tím, že jedno z nich časem převládlo. 

Zatímco jedno etnikum využívalo k boji složek pravidelné armády, druhé 

etnikum používalo teroristické metody boje. Během tohoto konfliktu 

docházelo k systematickému porušování základních lidských práv 

z jugoslávské, resp. srbské, strany. I proto se mezinárodní společenství 

postavilo na stranu kosovských Albánců, jejichž práva byla hrubě 

porušována. Přičemž ovšem vždy neopomnělo odsoudit násilné metody 

prosazování svých zájmů, které skupiny kosovských Albánců používaly. 

Během konfliktu bylo možné identifikovat aktivity jednotlivých stran a 

přičítat jim odpovědnost za jednotlivé kroky, které učinily. Bylo tedy 

poměrně snadné celou situaci vyhodnotit a tomu přizpůsobit cíle a charakter 

intervence. 

 Zvláštní pozornosti si zasluhuje fakt, že mezinárodní společenství se 

v případě Kosova neomezilo pouze na vlastní zásah, ale mělo ucelenou 

koncepci rekonstrukce země za účasti jak vojenských tak civilních složek.231 

Je třeba ocenit, že problém Kosova byl chápán v regionálním kontextu a 

                                                 
231 Viz rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1244 (1999), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement (14. 5. 2009) a 
zejména zprávu generálního tajemníka OSN číslo S/1999/672 ze dne 12. června 1999, 
http://www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-Closure4.htm, stránky University of the West of England (15. 5. 
2009) 
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pomoci se dostalo i okolním zemím. Přestože na počátku se Rada 

bezpečnosti ukázala jako neschopná řešit problém, který sama označila za 

hrozbu regionální bezpečnosti, na konci intervence projevila Rada 

bezpečnosti schopnost systémového přístupu při rekonstrukci poničené 

země a při snahách vytvořit demokratické a stabilní prostředí pro soužití 

obou etnik. 

Co se naopak zásahu sil NATO nejčastěji vytýká, je jednak jednání 

bez souhlasu Rady bezpečnosti a jednak značné škody dopadající na civilní 

obyvatelstvo. K prvnímu uvedenému bodu lze namítnout morální 

odůvodnění celé akce s poukazem na systematické a hrubé porušování 

základních lidských práv a neakceschopnost Rady bezpečnosti, jejíž 

předchozí rezoluce navíc nebyly Jugoslávií dodržovány. Ruth 

Wedgewoodová k tomu dále připomíná dva jiné případy humanitárních 

intervencí, a sice zásahy mezinárodních sil pod mandátem ECOWAS 

(Economic Community of West African States) v Libérii a Sieře Leone. 

Podobně jako v Kosovu, i v těchto případech nedala Rada bezpečnosti 

k použití síly předem souhlas.232 Nezávislá mezinárodní komise pro Kosovo 

pak ve své zprávě uvádí, že intervence států NATO byla nezákonná, ale 

legitimní.233 

Co se týká druhé výhrady, je oponování těžší. Je pravda, že došlo 

k řadě kolaterálních škod a že cíleně likvidovaná infrastruktura sloužila 

kromě vojenských i civilním účelům. Je však otázkou, nakolik šlo objem 

kolaterálních škod snížit a případně o kolik procent. Námitka ohledně ničení 

infrastruktury patří do roviny vojenské taktiky a debat, zda je možné dospět 

k vítězství i při nezasažení této kategorie cílů. 

Intervence v Jugoslávii je v několika ohledech výjimečná. Jednak šlo 

o zásah bez předchozí autorizace Radou bezpečnosti, jednak šlo o válečný 

konflikt vedený jedním z protivníků pouze leteckými silami. Dalším 

specifikem je, že jednou ze stran konfliktu byla mezinárodní organizace. Co 

se týká často zmiňovaného vítězství dosaženého pouze za použití leteckých 

sil, je zajímavé připomenout stanovisko Daniela L. Bymana a Metthewa C. 

                                                 
232 Wedgewood, R.: NATO´s Campaign in Yugoslavia, In: The American Journal of International Law, Vol. 93, 
No. 4 (1999), s. 832. 
233 Viz zprávu Independent International Commission on Kosovo, „The Kosovo Report“, 
http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm  (17. 4. 2009) 
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Waxmana.234 Podotýkají, že na rozhodnutí Slobodana Miloševiće přistoupit 

na podmínky západních diplomatů, měly kromě leteckých úderů vliv i další 

faktory. Výslovně uvádějí hrozbu pozemní invaze, absenci výrazné podpory 

ze strany Ruska a neutuchající aktivitu KLA. Zmiňují také obavy prezidenta 

Miloševiće ze ztráty podpory veřejného mínění a případného povstání 

v Černé Hoře jako výrazů nespokojenosti s válečnými útrapami, které na 

civilisty dopadají a kterým jejich centrální vláda nedokáže čelit. 

Když porovnáme cíle, které si zasahující strana na počátku vytyčila, 

s dosaženými výsledky, musíme ve světle výše uvedeného konstatovat, že 

intervence v Kosovu byla úspěšná. Jugoslávská strana nakonec přistoupila 

na návrh, který obsahoval podmínky stanovené NATO na počátku zásahu. 

Jugoslávské ozbrojené jednotky byly z Kosova staženy a na místě byly 

naopak rozmístěny mezinárodní civilní i vojenské jednotky s mandátem 

Rady bezpečnosti. Přesto je dozajista relevantní otázka, kterou pokládají 

Byman s Waxmanem, a sice, zda lze za úspěch považovat zastavení represí 

a systematického porušování lidských práv po dvou a půl měsících. 235 

Hodge s poukazem na zintenzivnění etnických čistek během zásahu 

zahraničních sil dokonce prohlašuje, že Severoatlantická aliance selhala při 

ochraně životů lidí, které si předsevzala chránit.236 

Intervence NATO v Jugoslávii nicméně dosáhla svých vytyčených 

cílů a byla v tomto ohledu úspěšná. Proto lze podle mého názoru prohlásit i 

druhou část hypotézy z úvodu této práce, která se týká zásahu v Jugoslávii, 

za ověřenou. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Byman, D. L. – Waxman, M. C.: Kosovo and the Great Air Power Debate, In: International Security, Vol. 24, 
No. 4 (2000), str. 5-38. 
235 Byman, D. L. – Waxman, M. C.: Kosovo and the Great Air Power Debate, In: International Security, Vol. 24, 
No. 4 (2000), s. 16. 
236 Hodge, C. C.: Casual War: NATO´s Intervention in Kosovo, In: Ethics & International Affairs, Volume 14 
(2000), s. 53. 
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5. Byly zásahy mezinárodních sil v Somálsku a Jugoslávii 

úspěšnými humanitárními intervencemi? 

 

Abych mohl odpovědět na výzkumnou otázku formulovanou na 

začátku práce, porovnám v této kapitole oba zkoumané případy zásahů 

mezinárodních sil s definicí humanitární intervence, kterou jsem vymezil 

v první kapitole. Poté, co zjistím, zda – případně do jaké míry – dané 

případy odpovídají této definici, zhodnotím roli jednotlivých faktorů, které 

měly vliv na úspěšnost daných zásahů. 

Na základě definice podané v první kapitole lze vymezit čtyři kritéria 

pro hodnocení daných případů jako humanitárních intervencí. Musí se 

jednat o kolektivní ozbrojený zásah, který musí směřovat k zastaveni nebo 

odvrácení hrubého porušování základních lidských práv v masovém měřítku, 

dále musí být neúspěšně vyčerpány nevojenské prostředky urovnání sporu a 

celý zásah nesmí přinést větší škodu, než, kterou odvrací.237 Jako výjimečná 

možnost byla zmíněna intervence bez výslovného souhlasu Rady 

bezpečnosti, a to pouze v případě, že tento orgán není schopen efektivně 

řešit problém, který nesnese odkladu.238 

Na základě předchozích dvou kapitol, kde byly intervence 

v Somálsku a Jugoslávii blíže prozkoumány, lze uvést, že oba případy plně 

odpovídají prvnímu kritériu. V Somálsku došlo k zásahu mnohonárodních 

ozbrojených sil UNITAF a UNOSOM, které byly tvořeny příslušníky více 

než třiceti států světa. Přestože největší část těchto jednotek poskytly 

Spojené státy, lze podle mého názoru považovat zmíněnou intervenci za 

kolektivní zásah. I vzhledem k tomu, že na potřebě zásahu v Somálsku se 

jednomyslně shodla Rada bezpečnosti a udělila zmíněným jednotkám silný 

mandát.239 Intervence v Somálsku tedy měla širokou podporu mezi členy 

mezinárodního společenství a rozhodně nešlo o jednostrannou akci USA. 

                                                 
237 Viz dříve zmíněné charakteristiky humanitární intervence podle zprávy ICISS, The Responsibility To Protect: 
Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development 
Research Centre, Ottawa 2001, s. 32 – 50; nebo podle Simona Chestermana, cit. d., s. 228. 
238 The Responsibility To Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
International Development Research Centre, Ottawa 2001, s. 53. 
239 Viz dříve citované rezoluce Rady bezpečnosti číslo 751 (1992), 767 (1992), 775 (1992), 794 (1992) a 814 
(1993). 
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V případě zásahu v Jugoslávii se jednalo společné letecké údery 

členských států NATO. Také během této intervence nesly hlavní břemeno 

vojenských operací Spojené státy, nicméně na celé akci se přímo podílelo 

dalších třináct členských států Severoatlantické aliance. 240  Opět se tedy 

jednalo o kolektivní vojenský zásah. Navíc, další státy se následně zapojily 

do obnovy poničeného území Kosova prostřednictvím jednotek KFOR a 

UNIMIK, které byly rozmístěny bezprostředně po ukončení vojenských 

operací NATO.241 

Co se týká druhého kritéria, lze opět prohlásit, že oba případy 

podmínky vymezené definice splňují. V Somálsku se mezinárodní jednotky 

pokusily zastavit humanitární katastrofu, která měla své příčiny 

v hladomoru a pokračující občanské válce. V zemi navíc nefungovaly 

orgány státní správy. Statisíce obyvatel zemřely a další statisíce uprchly ze 

svých domovů. O hrubém porušování základních lidských práv v masovém 

měřítku lze v případě tak rozsáhlé humanitární katastrofy hovořit plným 

právem. Porušení celé řady ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv 

nebo Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, je zde zcela 

evidentní. Za všechny lze zmínit právo na život, svobodu a osobní 

bezpečnost, zákaz mučení a nelidského zacházení nebo právo na ochranu 

vnitrostátních orgánů před porušováním základních lidských práv.242 

V Kosovu se mezinárodní jednotky snažily zastavit etnické čistky, 

které systematicky prováděly jugoslávské ozbrojené složky. Tomuto 

rozsáhlému porušování základních lidských práv prostřednictvím ozbrojené 

síly předcházela celá řada diskriminačních opatření administrativního 

charakteru, která byla namířená opět proti etniku kosovských Albánců. Také 

v tomto případě tedy docházelo k hrubému porušování základních lidských 

práv. Šlo navíc o práva garantovaná celou řadou dokumentů, jejichž smluvní 

stranou byla Jugoslávie. Kromě již zmíněných základních lidských práv zde 

do popředí vystupuje především mezinárodně uznávaný zákaz 

diskriminace.243 

                                                 
240 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 125. 
241 Příručka NATO, Office of Information and Press, Brussels 2001, s. 126 -128. 
242 Viz články 3, 5 a 8 Všeobecné deklarace lidských práv, Informační centrum OSN v Praze, Praha 2005. 
243 Viz např. články 1, 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv, Informační centrum OSN v Praze, Praha 2005. 
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Při zkoumání zmíněných případů z hlediska vyčerpání nevojenských 

prostředků řešení sporů jsou patrné rozdílné podmínky daných intervencí. 

Somálsko bylo zmítáno občanskou válkou mezi různými klanovými 

uskupeními a paralyzováno nefunkčností státních institucí. Pro zástupce 

mezinárodního společenství bylo tedy obtížné hledat na somálské straně 

partnera nebo partnery pro dialog. Vzájemné averze a nepřátelství 

somálských klanových skupin jsou navíc natolik zakořeněné, že nemohly 

být překonány během několika setkání předáků nejsilnějších ozbrojených 

skupin.244 Především však situace v Somálsku vyžadovala okamžitou reakci 

pro zastavení umírání statisíců lidí. V případě Somálska je tedy otázka 

vyčerpání všech dostupných prostředků pro mírové řešení sporu poněkud 

zavádějící, protože zde už válečný konflikt probíhal a s ohledem na 

rozsáhlou humanitární katastrofu se jako efektivní řešení jevil rovnou 

ozbrojený zásah. Diplomacie by v takovém případě strádání obyvatel cílové 

země vyřešila patrně jen stěží. V případě Somálska je však smutnou pravdou, 

že ani použití síly nepřineslo dlouhodobé řešení. 

V případě etnického konfliktu v Kosovu byla situace možnostem 

diplomacie příznivější. Byly zde strany sporu, se kterými mohli zástupci 

mezinárodního společenství jednat a snažit se najít přijatelný kompromis. 

Bohužel však ne vždy nacházely tyto snahy u obou znepřátelených stran 

odezvu vzhledem k jejich neústupnosti. V předchozích kapitolách byly 

uvedeny snahy mezinárodního společenství o dosažení dohody mezi 

jugoslávskou stranou a kosovskými Albánci, stejně jako krach zmíněných 

mírových jednání a porušování dílčích dosažených dohod. 245  U tohoto 

kritéria – více než u ostatních – platí, že vždy může být uděláno více a 

prokazování příčin neúspěchu je předmětem nejrůznějších kontroverzí. 

Proto i v případě zásahu v Jugoslávii tvrdí zástupci NATO, že možnosti 

diplomacie byly vyčerpány246, zatímco kritici této intervence prohlašují, že 

                                                 
244 K tomu viz blíže Thakur, R.: From Peacekeeping to Peace Enforcement: The UN Operation in Somalia, In: 
The Journal of Modern African Studies, Vol. 32, No. 3 (1994), s. 403. 
245 Chesterman, S.: Passing the Baton, In: Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention 
and International Law, Oxford University Press, New York 2001, s. 209; a Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické 
aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 124. 
246 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“, http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s. 9. 
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na poli diplomacie mohlo být uděláno více.247 Podle mého názoru lze ale 

uzavřít, že v případě intervence v Jugoslávii se nejednalo o svévolný útok 

proti suverenitě jednoho z členů mezinárodního společenství. Samotnému 

zásahu předcházela diplomatická jednání – ať už bilaterálního charakteru 

(ve formátu Holbrook – Milošević) nebo vícestranné povahy (jednání 

v Rambouillet a v Paříži). 248  Tyto diplomatické snahy přinesly pouze 

omezené výsledky a k zastavení hrubého porušování lidských práv 

nepřispěly. Proto lze vyčerpání nevojenských prostředků pro řešení sporu 

před použitím síly ze strany Severoatlantické aliance považovat za splnění 

podmínky vymezené výše. 

Další podmínkou bylo vedení vojenských operací v minimální 

možné míře, která ještě zaručuje splnění cíle intervence, tedy aby 

obyvatelstvo cílové země bylo zasaženo co možná nejméně a zásah 

nezpůsobil více škody než užitku. V případě Somálska je hodnocení 

komplikováno tím, že cíle a charakter intervence se v průběhu měnily. Co se 

týká jednotek UNOSOM I, které měly dohlížet na dodržování příměří, lze 

konstatovat, že podmínka přiměřeného zásahu do poměrů v cílovém státě 

byla splněna. Už jen proto, že jejich první  příslušníci nebyli ozbrojeni. Také 

jednotky UNITAF zpočátku tuto zásadu dodržovaly v maximální možné 

míře a omezily se pouze na ochranu konvojů s humanitární pomocí. Již však 

bylo uvedeno, že rozsáhlé použití ozbrojené síly během akcí prováděných za 

účelem dopadení generála Aidida vyvolává značné pochybnosti o 

dodržování zásady proporcionality. Jednotky UNOSOM II, které měly 

silnější mandát než UNOSOM I, se pak extenzivnímu použití ozbrojené síly 

vyhnuly a vzhledem k cílům, které si stanovily měly v jejím používání spíše 

rezervy. Lze tedy uzavřít, že podmínka přiměřeného použití ozbrojené síly 

byla v případě intervence v Somálsku dodržena jen částečně. 

V případě zásahu v Jugoslávii se o přiměřeném použití ozbrojené 

síly rozvinula široká diskuze. Zapojili se do ní nejen politici a diplomaté 

dotčených států, ale také mezinárodní organizace, a to jak mezivládní tak 

nevládní. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, nebyla shledána 

                                                 
247 Např. Noam Chomsky citovaný v: Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní 
bezpečnostní prostředí, Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 127. 
248 Kříž, Z.: Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Masarykova 
univerzita, Brno 2006, s. 124. 
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pochybení příslušníků sil NATO, která by bylo možné charakterizovat jako 

válečné zločiny. Nicméně objem kolaterálních škod je často kritizován a 

organizace Human Rights Watch dokonce spatřuje v některých bojových 

akcích porušení mezinárodního humanitárního práva. 249  Lze tedy 

konstatovat, že i v případě zásahu NATO v Jugoslávii, došlo ke splnění 

podmínky přiměřeného použití ozbrojené síly jen v částečné míře. 

Již v první kapitole byl jako výjimečný případ humanitární 

intervence uveden zásah bez autorizace Rady bezpečnosti, pokud to 

vyžaduje bezodkladné řešení problému, který Rada bezpečnosti není 

schopna řešit. Vzhledem k tomu, že intervence v Somálsku byla prováděna 

v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 250 , je toto hledisko relevantní 

pouze v případě zásahu v Jugoslávii. Zde skutečně došlo k použití ozbrojené 

síly bez souhlasu Rady bezpečnosti. V předchozích kapitolách bylo uvedeno, 

že rezoluce Rady bezpečnosti, které se týkaly situace v Kosovu, nebyly 

dodržovány a neřešení situace bylo prohlášeno za ohrožení regionální 

bezpečnosti. 251  Zároveň bylo demonstrováno, že Rada bezpečnosti byla 

paralyzována v důsledku hlubokých rozporů mezi jejími stálými členy, kteří 

disponují právem veta při rozhodování. Zmíněný orgán OSN tedy prohlásil 

nutnost zastavení etnických čistek v Kosovu, ale zároveň nedokázal 

k tomuto cíly přijmout efektivní opatření. Současně v Kosovu pokračovalo 

hrubé porušování základních lidských práv v masovém měřítku. Za této 

situace se k použití ozbrojené síly odhodlala skupina členských států NATO 

vedená USA. Ve světle dříve uvedeného lze podle mého názoru tvrdit, že 

zásah Severoatlantické aliance odpovídá výše zmíněnému případu 

humanitární intervence za výjimečných okolností. 

Lze tedy shrnout, že oba případy splňují pojmové znaky definice 

humanitární intervence vymezené v první kapitole této práce. První dvě 

kritéria splnily beze zbytku, třetí podmínku splnil jen jeden z nich a 

poslednímu kritériu vyhověly oba zásahy částečně. Oba zásahy lze označit 

za příklady humanitární intervence. 

                                                 
249 Viz zprávu Human Rights Watch „Under Orders: War Crimes in Kosovo“, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/kosovo/undword2a.html (17. 4. 2009) 
250 Viz dříve citované rezoluce Rady bezpečnosti číslo 751 (1992), 767 (1992), 775 (1992), 794 (1992) a 814 
(1993). 
251 Výslovně uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1203 (1998), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/21/PDF/N9832121.pdf?OpenElement   (17. 4. 2009). 
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Nyní se zaměřím na zkoumání role jednotlivých faktorů, které 

značnou měrou ovlivňovaly iniciaci, průběh a výsledek daných zásahů. Ve 

druhé kapitole byly vymezeny jako relevantní následující koncepty: míra 

konsenzu mezi členy mezinárodního společenství, dále způsob provedení 

intervence, koherence zvoleného přístupu, geostrategický význam cílového 

státu a vnitřní situace v cílovém státě. 

Z hlediska míry konsenzu mezi členy mezinárodního společenství 

měla intervence v Somálsku velmi dobré předpoklady pro to, aby uspěla. 

Silný mandát od Rady bezpečnosti byl zárukou, že akce nebude 

zpochybňována. Na první pohled to byla vynikající výchozí pozice proto, 

aby zasahující jednotky dosáhly cílů, které si na počátku vytyčily. Při 

bližším prozkoumání okolností ohledně vyslání mezinárodních sil do 

Somálska však situace tak optimisticky nevypadala. Jak bylo uvedeno ve 

třetí kapitole, od počátku bylo jasné, že bez amerického zapojení nemá 

zásah mezinárodních sil dobré vyhlídky na úspěch. Spojené státy pak účast 

na společné akci přislíbily, avšak zároveň ji předem jasně omezily. A to jak 

časově, tak co do úkolů, které budou jednotky pod velením USA plnit.252 

Byly již zmíněny rozdílné představy generálního tajemníka OSN a velení 

americké armády ohledně úkolů, které by měly mezinárodní jednotky 

v Somálsku vykonávat. Spojené státy se odmítly s poukazem na časově 

omezenou přítomnost v Somálsku podílet na odzbrojování jednotlivých 

klanových skupin, odminovat území na severu země nebo asistovat při 

výcviku somálské policie.253 

Faktor konsenzu totiž úzce souvisí s faktorem koherence přístupu, 

který členové mezinárodního společenství zvolí jako odpověď na 

humanitární krizi v cílovém státě. Zatímco shoda panovala ohledně toho, že 

je potřeba v Somálsku zasáhnout, podobně široký konsenzus však již 

nepanoval při změnách charakteru této intervence. Mezinárodní společenství 

se dokázalo shodnout na potřebě distribuce humanitární pomoci obyvatelům 

Somálska, stejně jako na tom, že bylo vhodné zprostředkovat dialog a 

dohlédnout na dodržování příměří. Proto se zpočátku dařilo cíle intervence 

                                                 
252 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 111. 
253 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 112. 
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plnit. Šíření hladomoru bylo zastaveno, intenzita bojů klesla a naopak došlo 

k několika setkáním klanových předáků. Když ale mělo dojít k rozšíření 

mandátu mezinárodních sil z pouhé ochrany konvojů s humanitární pomocí 

na zajištění bezpečnosti v celé zemi a napomáhání k procesu, který bývá 

označován jako nationbuilding, tak míra konsenzu výrazně klesla. Na 

vyslání jednotek s takovým mandátem se již nepodílely Spojené státy, 

přestože poskytly ostatním státům potřebnou logistickou podporu při 

přepravě jednotek do cílové země. 254  Stažení jednotek USA využily 

následně skupiny somálských ozbrojenců a intenzita bojů opět stoupla. Pro 

mezinárodní síly bez účasti vojensky nejsilnější mocnosti světa pak bylo 

velmi náročné splnit ambiciózní cíle, které si předsevzaly. Ke konci 

intervence se sice podařilo dojednat několik dohod mezi znepřátelenými 

klany, ale tyto smlouvy neměly dlouhý život a boje mezi znesvářenými 

stranami se brzy opět rozhořely. 255  Nebyl tedy splněn ani cíl zajištění 

bezpečnosti po celém Somálsku ani dokončen proces označovaný jako 

nationbuilding. 

Vysvětlení lze hledat ve vzájemném propojení faktorů, které 

ovlivňují úspěch konkrétní intervence. Rozhodnutí představitelů USA totiž 

jistě vycházelo i z toho, jaký geostrategický význam pro Spojené státy 

Somálsko představovalo. Zároveň toto rozhodnutí zásadním způsobem 

ovlivnilo způsob provádění zásahu i koherenci přístupu zasahujících států. 

Absence špičkově vybavených jednotek americké armády byla citelnou 

změnou v celkovém průběhu celé intervence. Jak již bylo také uvedeno, 

spolu s USA navíc stáhly své jednotky ze Somálska i další země (např. 

Francie nebo Itálie).256 

Jak vyplývá z výše uvedeného, konsenzus na počátku zásahu nemusí 

ještě zaručovat úspěšné ukončení celé intervence. Stejně důležitá je i 

zmiňovaná koherence zvoleného přístupu, tedy konsenzus i ohledně 

případných změn v cílech a charakteru intervence. Je pochopitelné, že tento 

druh konsenzu se bude hledat mnohem obtížněji. 

                                                 
254 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 116. 
255 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 120. 
256 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 119. 
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Z pohledu míry konsenzu měl zásah v Jugoslávii mnohem menší 

vyhlídky na úspěch. V tomto případě zcela chyběl mandát Rady bezpečnosti 

k použití ozbrojené síly. I když přihlédneme k výsledku hlasování o ruském 

návrhu rezoluce požadující zastavení leteckých útoků, kdy drtivá většina 

členů Rady bezpečnosti odmítla intervenci vedenou silami NATO 

odsoudit 257 , jeví se výchozí pozice tohoto zásahu mnohem horší než 

v případě Somálska. Přesto tato intervence – na rozdíl od zásahu v Somálsku 

– svých cílů dosáhla. Vysvětlení jistě leží částečně v rovině rozdílné povahy 

cílů, které si obě intervence vytyčily. Zatímco jednotky UNOSOM II si 

předsevzaly rozsáhlé úkoly ohledně bezpečnosti a budování státu 258 , 

Severoatlantická aliance si stanovila na počátku své akce mnohem 

střízlivější cíle.259 Svou roli hrálo jistě i trvání daných zásahů – zatímco 

intervence v Somálsku trvala tři roky, zásah v Jugoslávii dva a půl měsíce. 

Nicméně s ohledem na výzkumnou otázku této práce je důležité 

posoudit vliv ostatních faktorů. Je třeba totiž připomenout, že ostatní 

ukazatele nabývaly pro úspěšnost dané intervence mnohem příznivějších 

hodnot. Zatímco tedy míra konsenzu mezi členy mezinárodního společenství 

byla nízká, koherence zvoleného přístupu naopak velmi vysoká, vnitřní 

situace v cílovém státě byla relativně přehledná a geostrategický význam byl 

značný. Nedostatky v jednom z faktorů byly vyváženy příznivými 

hodnotami ve faktorech ostatních, což přispělo k úspěchu zásahu. 

Z pohledu způsobu provedení intervence měl zásah v Somálsku od 

počátku určité nedostatky. Jak bylo uvedeno dříve, proces dislokace 

jednotek probíhal pomalu a s časovými intervaly. První jednotky dokonce 

nebyly ozbrojeny, což snižovalo efektivitu výkonu jejich mandátu, a tedy i 

momentální úspěšnost intervence. Na druhé straně ani rozsáhlé použití 

ozbrojené síly v průběhu zásahu (během pronásledování generála Aidida) 

nebylo přínosem, protože podkopalo důvěru Somálců v zahraniční jednotky 

                                                 
257 Viz tiskovou zprávu o nepřijetí ruského návrhu ze dne 26. března 1999, 
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990326.sc6659.html (27. 4. 2009). 
258 Zvlášť výrazná je změna cílů s ohledem na vyslání jednotek UNOSOM II, viz blíže rezoluci číslo 814 (1993), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/226/18/IMG/N9322618.pdf?OpenElement (17. 4. 2009) 
259 Zpráva generálního tajemníka NATO „Kosovo One Year On“, http://www.nato.int/kosovo/repo2000/report-
en.pdf (17. 4. 2009), s 11. 
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a snížilo jejich oblibu v očích většiny obyvatel Somálska. 260  Citelným 

nedostatkem byla absence civilních expertů, kteří by pomáhali 

s rekonstrukcí země. 261  Negativní vliv měly rozhodně také proměny 

mandátu jednotek, které zásah prováděly, což ukazuje na úzké propojení 

faktoru koherence zvoleného přístupu a způsobu provedení intervence. 

Oproti tomu způsob provedení zásahu v Jugoslávii se vyznačoval 

vysokou koherencí. Ocenit je třeba také ucelenou koncepci rekonstrukce 

Kosova a vyslání civilní mise (UNMIK) hned v závěsu za vojenskými 

jednotkami (KFOR), stejně jako jejich vzájemnou spolupráci při obnově 

válkou zničené země. 262  Nicméně podobně jako v případě intervence 

v Somálsku byly zasahující státy kritizovány za nepřiměřené použití 

ozbrojené síly. Kritika také směřovala na využití výlučně leteckých sil, které 

se pohybovaly ve značných výškách.263 Ztráty mezi příslušníky ozbrojených 

složek intervenujících států se tak sice podařilo snížit na nulu, ale zvýšilo se 

tím riziko kolaterálních škod. 

Lze tedy shrnout, že faktor způsobu provedení zásahu je úzce spjat 

jednak s faktorem koherence zvoleného přístupu a jednak s motivací 

zasahujících aktérů (tedy mírou konsenzu mezi nimi ohledně provedení 

zásahu). Přestože v obou zkoumaných případech byly intervenující jednotky 

materiálně vybaveny velmi dobře, rozhodující se ukázal právě vliv 

koherence. Do Somálska bylo zpočátku vysláno málo vojenského personálu 

a v průběhu intervence počty vojáků kolísaly, což negativně ovlivnilo 

průběh zásahu. Došlo také ke změně  mandátu zasahujících jednotek. Oproti 

tomu v případě intervence v Jugoslávii byly veškeré materiální i personální 

zdroje napřeny k jednomu cíli a způsob provedení se neměnil, což zajisté 

přispělo k úspěchu celé akce. 

                                                 
260 Drysdale, J.: Foreign Military Intervention in Somalia: The Root Cause of the Shift from UN Peacekeeping to 
Peacemaking and Its Consequences, In: Clarke, W. – Herbst, J. (eds.): Learning From Somalia: The lessons of 
armed humanitarian intervention, Westview, Boulder 1997, s. 132. 
261 Clarke, W.: Failed Visions and Uncertain Mandates  in Somalia, In: Clarke, W. – Herbst, J. (eds.): Learning 
From Somalia: The lessons of armed humanitarian intervention, Westview, Boulder 1997, s. 9. 
262 Viz rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1244 (1999), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement (14. 5. 2009) a 
zejména zprávu generálního tajemníka OSN číslo S/1999/672 ze dne 12. června 1999, 
http://www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-Closure4.htm, stránky University of the West of England (15. 5. 
2009). 
263 Hodge, C. C.: Casual War: NATO´s Intervention in Kosovo, In: Ethics & International Affairs, Volume 14 
(2000), s. 48. 
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Jak již bylo naznačeno, koherence zvoleného přístupu hraje 

v případě řešení humanitární krize velmi významnou roli. Již dříve bylo 

popsáno, jak nízká míra koherence snižovala nadějné vyhlídky zásahu 

v Somálsku. Zatímco faktor konsenzu zde dosahoval relativně vysokých 

hodnot, výsledek celé intervence byl limitován mimo jiné také nižší 

koherencí. Měnily se cíle zásahu, jeho charakter, počty jednotek, i zástupci 

mezinárodního společenství v cílovém státě.  

Oproti tomu v případě intervence v Jugoslávii bylo demonstrováno, 

jak dokáže silná koherence vyvážit nedostatek konsenzu mezi členy 

mezinárodního společenství, resp. absenci autorizace Rady bezpečnosti. Cíle 

zásahu zůstaly stejné po celou dobu, podobně jako charakter zasahujících 

jednotek. 

Faktor koherence je úzce propojen jednak s mírou konsenzu a jednak 

se způsobem provedení vlastní intervence. Souvisí však rovněž s 

geostrategickým významem cílové země, protože míra koherence bude 

pravděpodobně vyšší v případě, že většina zasahujících aktérů (nebo aspoň 

ti vojensky nejsilnější) bude považovat cílový stát za prioritní oblast. Ve 

zkoumaných případech tato korelace platila. V případě Somálska byla 

hodnota faktoru geostrategického významu nízká, stejně jako hodnota 

koherence zvoleného přístupu. Naopak během intervence v Jugoslávii byla 

vysoká hodnota geostrategického významu i hodnota koherence. 

Z pohledu geostrategického (či geopolitického) významu je třeba 

připomenout, že obě země se v minulosti těšily značnému zájmu evropských 

velmocí jako důležité geopolitické body. Somálsko se nachází ve špičce tzv. 

Afrického rohu, kolem kterého vedou důležité námořní trasy. Zvlášť pro 

Velkou Británii bylo důležité kontrolovat trasu z Indie přes Arabské moře 

okolo somálských břehů do Rudého moře a dál směrem k Suezskému 

průplavu. Nicméně v souvislosti s rozpadem britského koloniálního panství, 

získaly Indie i Somálsko nezávislost a pozornost Velké Británie se 

přesunula do jiných oblastí. Během studené války se však v Africkém rohu 

angažovaly v rámci velmocenského soupeření USA a SSSR. USA 

podporovaly Somálsko a SSSR Etiopii. Poté, co studená válka skončila a 

rozpadl se Sovětský svaz, nastal také konec zmíněného angažmá USA 
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v Somálsku. Ani jiné státy neprojevily zájem výrazně se v této oblasti 

angažovat. 

Jak bylo uvedeno dříve, nepovažovala administrativa prezidenta 

Bushe konflikt v Somálsku na počátku devadesátých let za ohrožení 

regionální bezpečnosti a odmítala tam vyslat vojenské jednotky.264 Nicméně 

výsledek prezidentských voleb a soustředěný tlak některých členů 

administrativy nakonec přiměl velení armády i prezidenta Bushe 

k přehodnocení jejich postoje.265 USA tedy nakonec svolily k intervenci, ale 

za omezených podmínek. Vyslání amerických sil tedy bylo výrazem 

politického pragmatismu. Ostatně bylo ukázáno, že Bush s Powellem svolili 

k zásahu v Somálsku, aby se vyhnuli nasazení amerických vojáků 

v Bosně.266 Rozhodně se nejednalo o sledování geopolitických priorit. To 

následně ovlivnilo koherenci zvoleného přístupu, kdy jednotky byly vyslány 

jen na omezenou dobu a s omezeným mandátem. Cílem bylo patrně ukázat, 

že USA nebudou nečinně přihlížet humanitární katastrofě, zároveň se ale 

Spojené státy chtěly vyhnout dlouhodobému angažmá v občanské válce 

v zemi, která postrádá geostrategický význam z hlediska amerického 

národního zájmu. Poté, co bylo zastaveno šíření hladomoru a bezpečnostní 

situace se zlepšila, se americké jednotky (a s nimi i jednotky jiných států) 

stáhly a zajištění bezpečnosti v celé zemi a rekonstrukci Somálska 

přenechaly jednotkám OSN (UNOSOM II). 

Oproti tomu Balkán si dokázal postavení geopoliticky významného 

bodu podržet. Zájmu světových i evropských velmocí se těšil a těší – jako 

tradičně neklidná oblast na pomezí Evropy a Asie – od novověku až dodnes. 

To se odráželo ve vyjádřeních jak vrcholných představitelů USA, tak NATO 

nebo Ruska. Prezidenti USA adresovali v průběhu devadesátých let 

Slobodanu Miloševićovi několik varování ohledně porušování práv 

kosovských Albánců a své odhodlání zasáhnout v případě pokračování této 

kritické situace vyjádřili i čelní představitelé Severoatlantické aliance a 

jejích jednotlivých států. Také Rada bezpečnosti prohlásila situaci v Kosovu 

                                                 
264 U. S. Department of State Dispatch Supplement, September 1992, s. 14. Citováno podle: Western, J.: Sources 
of Humanitarian Intervention, In: International Security, Vol. 26, No. 4. (2002), s. 113. 
265 Western, J.: Sources of Humanitarian Intervention, In: International Security, Vol. 26, No. 4. (2002), s. 118. 
266 Western, J.: Sources of Humanitarian Intervention, In: International Security, Vol. 26, No. 4. (2002), s. 118. 
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za hrozbu regionální bezpečnosti.267  Nedokázala se však – s ohledem na 

postoj Ruska a Číny – již shodnout na efektivní reakci. 

Faktor geopolitického významu nabýval v případě Jugoslávie velmi 

vysokých hodnot, což nepochybně pozitivním způsobem ovlivnilo jak 

koherenci zvoleného přístupu, tak úspěch intervence samotné. Členské státy 

NATO, které se k zásahu odhodlaly, vytrvale sledovaly cíle na jejím 

počátku do okamžiku jejich dosažení.  

Jak je z výše uvedeného patrné, faktor geostrategického (či 

geopolitického) významu zásadním způsobem ovlivňuje jednak motivaci 

členů mezinárodního společenství zasáhnout (tedy i míru konsenzu ohledně 

zásahu) a jednak koherenci přístupu, který v reakci na situaci v cílovém státě 

tito aktéři přijmou. 

Vnitřní situace v cílovém státě významným způsobem ovlivňuje 

dosažení úspěchu při zásahu mezinárodních sil. Může k jeho dosažení 

napomoci a vhodně doplnit ostatní faktory, ale může i jejich působení 

významným způsobem limitovat. V případě Somálska byla nepřehledná 

situace občanské války zjevnou brzdou potřebného vývoje směrem 

k zajištění bezpečnosti obyvatel a rekonstrukce země, který byl zahájen 

zahraniční intervencí. Mezinárodní jednotky těžko hledaly reprezentativního 

partnera pro dialog, ale i soupeře, jehož porážka by zajistila zemi mír. Když 

pak byl jako hlavní protivník identifikován generál Aidid, používaly při 

pokusech o jeho dopadení ozbrojené síly v takové míře, že si proti sobě 

postavily většinu somálského obyvatelstva. Výsledkem zásahu v Somálsku 

pak sice bylo zastavení hladomoru, ale o zajištění bezpečnosti nebo 

rekonstrukci země a úspěšném procesu národního usmíření již mluvit nelze. 

Dohody mezi klanovými předáky, které byly pod tlakem zahraničních 

diplomatů uzavřeny, neměly dlouhého trvání a země se brzy propadla opět 

do víru a nekontrolovaného násilí.268 

V případě Kosova byla vnitřní situace mnohem přehlednější. Šlo o 

konflikt mezi dvěma etniky, z nichž základní lidská práva příslušníků 

jednoho z nich byla systematicky a hrubě porušována. Mezinárodní 

                                                 
267 Výslovně uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1203 (1998), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/21/PDF/N9832121.pdf?OpenElement   (17. 4. 2009). 
268 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 120. 
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společenství se v této situaci mohlo snadno zorientovat  a přijmout 

odpovídající kroky. Bylo možné identifikovat oběť i viníka a bylo možné 

zahájit pokusy o mírové urovnání. Když tyto snahy nevedly k zastavení 

etnických čistek, přistoupily někteří z členů mezinárodního společenství 

k použití síly. Právě jasná orientace v konfliktu pak přispěla ke značné 

koherenci přístupu, který tito aktéři vůči Jugoslávii přijali, což ve svém 

důsledku výrazně napomohlo k dosažení vytyčených cílů. Navíc je třeba 

ocenit komplexní přístup mezinárodního společenství, kdy vojenské 

jednotky byly následovány jednotkami civilními a společně zahájily 

rekonstrukci země.269 

Lze tedy konstatovat výrazné propojení faktorů vnitřní situace  a 

koherence zvoleného přístupu. Viděli jsme však, že vliv má vnitřní situace 

v cílovém státě i na způsob provedení intervence. Nepřehledná situace 

občanské války pravděpodobně přispěla ke zdrženlivému  postoji USA 

ohledně převzetí větší míry odpovědnosti v Somálsku a rozšíření mandátu 

jednotek UNITAF.270 

Po prozkoumání a zhodnocení rolí jednotlivých faktorů, které jsem 

vzhledem k výzkumné otázce této práce sledoval, se nyní zaměřím 

na zodpovězení otázky, zda byly zkoumané zásahy úspěšnými 

humanitárními intervencemi nebo nikoli a proč se tak stalo. Bylo prokázáno, 

že zásah v Somálsku splňuje pojmové znaky humanitární intervence tak, jak 

byly pro účel této práce stanoveny. Bylo dále demonstrováno, že tento zásah 

dosáhl svých stanovených cílů pouze ve velmi omezené míře a nelze jej tedy 

označit za úspěšnou humanitární intervenci. Viděli jsme také, že úspěšnosti 

napomáhal široký konsenzus mezi členy mezinárodního společenství. 

Nicméně další faktory měly v tomto případě převážně negativní vliv. 

Koherence zvoleného přístupu byla nízká, geopolitický význam Somálska 

byl pro většinu zasahujících států zanedbatelný a vnitřní situace byla velmi 

                                                 
269 Viz rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1244 (1999), 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement (14. 5. 2009) a 
zejména zprávu generálního tajemníka OSN číslo S/1999/672 ze dne 12. června 1999, 
http://www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-Closure4.htm, stránky University of the West of England (15. 5. 
2009). 
270 Lewis, I. – Mayall, J.: Somalia, In: Mayall, J. (ed.): The new interventionism 1991 – 1994: United Nations 
experience in Cambodia, former Yugoslavia and Somalia, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 111. 
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nepřehledná. Koherence zvoleného přístupu pak limitovala i způsob 

provedení zásahu. 

Příčiny neúspěchu lze tedy vidět především v neochotě USA 

přijmout větší díl odpovědnosti za situaci v Somálsku a v souvislosti s tím 

snaze omezit jednotky UNITAF jak co do časové působnosti, tak co do 

úkolů, kterým se měly věnovat. Je však otázkou, zda reakce USA na 

humanitární katastrofu v Somálsku mohla být při zohlednění dobového 

kontextu odlišná, zvlášť když si uvědomíme faktor geostrategického (či 

geopolitického) významu, který nabýval velmi nízkých hodnot. Situace 

v Somálsku každopádně vyžadovala dlouhodobé a systémové řešení, které 

by se neomezovalo pouze na vojenský zásah, ale bylo by doplněno 

působením civilních expertů. Toho si byli představitelé OSN dobře vědomi, 

nicméně přesvědčit o tom také americkou stranu se nepodařilo. 

Další příčinou je proměnlivý charakter zásahu v Somálsku. Měnící 

se počty vojáků i charakter, který jejich jednotky měly, značně limitovaly 

vyhlídky na úspěch celé akce. S tím souvisí proměnlivost cílů, jejichž 

dosažení si stanovily dosáhnout. Skutečnost, že představitelé USA předem 

deklarovali omezený časový mandát svých jednotek, měla jistě negativní 

vliv na efektivitu celé intervence. Jednotky UNOSOM II, které již 

postrádaly americkou účast, pak měly potíže splnit rozsáhlé úkoly, které si 

stanovily, a nakonec byly staženy bez výraznějších výsledků v tomto ohledu. 

Příčinu je nutné hledat i v nízkém strategickém významu Somálska 

pro zasahující státy. Je pravděpodobné, že pokud by členové mezinárodního 

společenství přikládali této zemi větší význam, vykazoval by jejich zásah 

patrně i větší koherenci, a zvýšily by se tak i šance na úspěch celé akce. 

Takový scénář by se mohl realizovat například, pokud by se na území 

Somálska našly významná naleziště ropy, což by okamžitě zvýšilo 

atraktivitu celé země. Na druhou stranu by to však zcela jistě přililo olej do 

ohně bojů mezi somálskými kmeny, které by takto získaly další předmět 

sporů. 

Podobně by bylo možné spekulovat i ohledně faktoru vnitřní situace 

v cílové zemi, resp. přehlednosti konfliktu. Nicméně, jak ukázala pozdější 

nečinnost mezinárodního společenství v případě genocidy ve Rwandě, je 
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otázkou, zda by intervence byla úspěšnější, kdyby byl počet válčících stran 

konfliktu nižší. 

Lze tedy uzavřít, že zásah v Somálsku jako příklad humanitární 

intervence neuspěl, protože vojensky nejsilnější velmoc světa se na zásahu 

byla ochotna podílet pouze v omezené míře a kapacity ostatních členů 

mezinárodního společenství jsou omezené. Dále proto, že zásah trpěl nízkou 

koherencí přístupu, který zasahující aktéři zvolili. Obojí výše zmíněné pak 

bylo podstatným způsobem ovlivněno jednak malým geopolitickým 

významem Afrického rohu pro členy mezinárodního společenství a jednak 

značnou nepřehledností vnitřní situace v Somálsku. 

Také v případě intervence v Jugoslávii došlo ke splnění pojmových 

znaků humanitární intervence, které byly vymezeny v první kapitole. Dále 

bylo uvedeno, že přes značné kontroverze, které provázelo použití ozbrojené 

síly bez mandátu Rady bezpečnosti, dosáhl nakonec zásah svých 

stanovených cílů, a lze jej tedy označit za úspěšnou humanitární intervenci. 

Příčiny lze hledat jednak v odhodlaném nasazení většiny členských 

států NATO. Na rozdíl od Somálska se v případě Kosova rozhodla vojensky 

nejsilnější světová velmoc – USA – angažovat v maximální míře. To souvisí 

s větším geostrategickým významem Balkánu pro americkou zahraniční 

politiku, ale nejen pro ni. Také členské státy EU projevily zájem podílet se 

na urovnání konfliktu ve svém nedalekém zahraničí. Konsenzus na půdě 

Rady bezpečnosti tedy sice scházel, ale mimo ni se na potřebě ozbrojeného 

zásahu shodla významná část členů mezinárodního společenství. 

Také koherence byla oproti intervenci v Somálsku mnohem vyšší. 

Cíle ani charakter intervence nebyly v průběhu zásahu měněny, což 

nepochybně přispělo k úspěchu celé akce. Severoatlantická aliance vytrvale 

sledovala původní cíle a nezměnila ani prostředky k jejich dosažení. Je 

pravděpodobné, že pokud by došlo například k nasazení pozemních sil, 

setkalo by se toto rozhodnutí s nesouhlasem některých členských států a 

soudržnost zasahujících států by byla vážně ohrožena. To by pravděpodobně 

zároveň povzbudilo odpor jugoslávských složek a snížilo vyhlídky zásahu 

NATO na úspěch. 

K úspěchu vojenské akce Severoatlantické aliance přispěla jistě také 

vnitřní situace v Kosovu, která byla mnohem přehlednější než v Somálsku. 
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Jak bylo uvedeno, státy NATO mohly poměrně snadno identifikovat viníka i 

oběť a přizpůsobit tomu charakter intervence. Je pravděpodobné, že pokud 

by se jednalo o mnohostranný konflikt mezi více etniky, mohl by spor 

přerůst ve vleklou občanskou válku podobně jako v Somálsku. To by 

pochopitelně dosažení stanovených cílů velmi ztížilo – například v rovině 

diplomatické s ohledem na větší počet názorů, které by musely být brány 

v potaz při sestavování kompromisního řešení ohledně připravované 

rekonstrukce země. 

Nelze však zapomenout ani na dobový kontext, ve kterém k zásahu 

v Jugoslávii došlo. Je totiž důležité připomenout, že tradiční spojenec 

Srbska – Rusko – sice na půdě Rady bezpečnosti proti možnosti použití síly 

vůči Jugoslávii (federace Srbska a nesrovnatelně menší Černé Hory) 

protestovalo a navrhlo přijetí rezoluce odsuzující zásah NATO 271 , ale 

později od konfrontačního tónu se západními spojenci ustoupilo. Bývalý 

ruský premiér Černomyrdin se dokonce stal členem vyjednávacího týmu, 

který Slobodanu Miloševićovi předložil návrh, obsahově téměř identický 

s podmínkami, jež stanovila Severoatlantická aliance na počátku svého 

zásahu.272 Je tedy patrné, že Rusko vyhodnotilo Jugoslávii, resp. Srbsko, 

jako spojence, kvůli kterému není ochotno riskovat větší konfrontaci se státy 

NATO. Je pravděpodobné, že pokud by Rusko kromě verbálních projevů 

nesouhlasu s připravovanou akcí NATO, podniklo i opatření vojenského 

charakteru (např. vydání aktivačních rozkazů vlastnímu vojenskému 

letectvu), bylo by mnohem obtížnější pro státy NATO shodnout se na řešení 

krize v Kosovu použitím ozbrojené síly. 

Lze tedy uzavřít, že zásah v Jugoslávii byl úspěšnou humanitární 

intervencí z následujících důvodů: geostrategický význam Balkánu byl 

značný, což přispělo k odhodlání členských států NATO použít ozbrojenou 

sílu i bez souhlasu Rady bezpečnosti. Rovněž míra koherence zvoleného 

přístupu byla vysoká a vnitřní situace v Kosovu relativně přehledná. 

                                                 
271 Záznam ze zasedání Rady bezpečnosti S/PV.3937 citován v: Chesterman, S.: Passing the Baton, In: 
Chesterman, S.: Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University 
Press, New York 2001, s. 211. Dále viz tiskovou zprávu o nepřijetí ruského návrhu ze dne 26. března 1999 na 
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990326.sc6659.html (27. 4. 2009). 
272 Byman, D. L. – Waxman, M. C.: Kosovo and the Great Air Power Debate, In: International Security, Vol. 24, 
No. 4 (2000), s. 36. 
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Jugoslávii se navíc nepodařilo získat výraznou podporu Ruska, která by 

mohla intervenující státy od zásahu odradit. 

 

 

Závěr 

 

Na předchozích stránkách jsem zkoumal zásahy mezinárodních sil 

v Somálsku a Jugoslávii, které bývají většinou označovány jako humanitární 

intervence. S pomocí definice, kterou jsem vymezil na základě odborné 

literatury z oborů mezinárodního práva veřejného a mezinárodních vztahů, 

jsem zjistil, že oba případy splňují požadavky, které současný odborný 

diskurz na ozbrojené zásahy ve jménu ochrany základních lidských práv 

klade. Oba případy lze tedy označit za humanitární intervenci. 

Dále jsem zkoumal úspěšnost daných zásahů. Jako relevantní faktory, 

které ovlivňují to, zda dané intervence dosáhnou svých stanovených cílů, 

jsem vymezil míru konsenzu mezi členy mezinárodního společenství 

ohledně potřeby zásahu, způsob provedení konkrétní intervence, koherenci 

zvoleného přístupu, geostrategický význam cílové země a vnitřní situaci 

v cílovém státě. Bylo prokázáno, že zmíněné faktory tvoří ucelený komplex 

a vzájemně se ovlivňují a doplňují. Nízká hodnota jednoho faktoru pak 

může tedy být do značné míry vyvážena vysokou hodnotou ostatních 

faktorů. 

Východiskem této práce byla hypotéza, že intervence v Somálsku 

byla neúspěšná, zatímco zásah v Kosovu se v zásadě zdařil. Na základě 

bližší analýzy zkoumaných případů s ohledem na výše zmíněné faktory se 

podařilo obě části hypotézy potvrdit. Bylo uvedeno, že přestože ohledně 

intervence v Somálsku panoval mezi členy mezinárodního společenství 

široký konsenzus, který v případě Kosova chyběl, ostatní faktory 

dosahovaly nízkých hodnot. Výrazným způsobem limitovala dosažení 

stanovených cílů nízká míra koherence přístupu, který byl pro jejich 

dosažení zvolen. Měnily se cíle intervence, mandát zasahujících jednotek i 

jejich počty. Také geostrategický význam Somálska nebyl pro většinu 

zasahujících států příliš vysoký. Ani vnitřní situace v cílovém státě neměla 

v tomto případě na dosažení stanovených cílů příznivý vliv. Nepřehledný 
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stav občanské války, kdy mezi sebou válčily ozbrojené skupiny několika 

klanů, výrazně snižovala šance zásahu na úspěch. Mezinárodní síly jen 

těžko hledaly nejen partnera pro dialog o budoucnosti země, ale i protivníka, 

jehož porážka by přinesla Somálsku mír. Značnou měrou se na úspěšnosti 

intervence v Somálsku podílela neochota USA výrazněji a dlouhodobě se 

v Somálsku angažovat. Dlouhodobě udržitelné řešení situace v této v zemi 

vyžaduje podle všeho systémový a dlouhodobý přístup, který by se 

neomezoval pouze na vojenský zásah, ale byl by doplněn i působením 

civilních expertů při obnově země. 

Oproti tomu intervenci v Jugoslávii provázely od počátku značné 

kontroverze a spory mezi členy mezinárodního společenství. Jak ovšem bylo 

uvedeno, nedostatek míry konsenzu byl kompenzován vysokými hodnotami 

ostatních faktorů. Ostatně o nedostatku konsenzu lze sice mluvit na půdě 

Rady bezpečnosti, ale mimo ni se na potřebě ozbrojeného zásahu shodla 

významná část členů mezinárodního společenství. Také koherence byla 

značně vysoká – cíle intervence ani charakter zasahujících jednotek se 

neměnily. Geostrategický význam Balkánu byl tradičně pro členy 

mezinárodního společenství vysoký. Rovněž přehledná situace v cílovém 

státě bezpochyby přispěla ke splnění cílů, které si zasahující aktéři 

předsevzali. Jednalo se o konflikt dvou etnik a mezinárodní společenství se 

mohlo snadno zorientovat, určit viníka i oběť a přizpůsobit tomu charakter 

intervence. Významný vliv na úspěšné vyznění zásahu v Jugoslávii měl 

postoj Ruska. Tento tradiční srbský spojenec sice zpočátku důrazně 

protestoval proti vojenské akci členských států NATO, ale nakonec se   

prostřednictvím svého vyslance zapojil do diplomatických jednání, na 

jejichž konci přijala jugoslávská strana v zásadě požadavky, které 

intervenující státy stanovily na počátku svého zásahu. Rusko tedy 

vyhodnotilo Jugoslávii jako spojence, kvůli kterému není ochotno riskovat 

vážnou roztržku s členskými státy NATO v čele s USA. V případě Kosova 

je dále nutné ocenit systémový přístup mezinárodního společenství k cílové 

zemi. Po vlastním vojenském zásahu totiž následovalo vyslání ozbrojených 

jednotek a civilních odborníků za účelem  rekonstrukce poničené země. 

Na základě výše uvedených závěrů, je podle mého názoru možné 

zodpovědět výzkumnou otázku této práce. Zatímco intervence v Somálsku 
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neuspěla, zásah v Kosovu lze v zásadě označit za úspěšnou humanitární 

intervenci. Paradoxně tedy neuspěl ten případ, který měl na první pohled 

nadějnější vyhlídky na úspěch. Příčinou jsou nízké hodnoty většiny faktorů 

ovlivňující iniciaci, průběh a výsledek zásahu. Jak jsme tedy viděli, vysoká 

míra konsenzu ohledně potřeby ozbrojené intervence nemusí ještě zajistit 

úspěch celého zásahu. Vzhledem ke vzájemnému propojení všech faktorů, 

které mají na úspěch intervence vliv, jsou stejně tak důležité míra koherence 

zvoleného přístupu, geostrategický význam cílové země (či regionu) a 

vnitřní situace v cílovém státě. Zásah v Somálsku neuspěl, protože 

dosahoval vysokých hodnot pouze u faktoru míry konsenzu ohledně potřeby 

provedení intervence. Oproti tomu během zásahu v Jugoslávii byly 

zaznamenány vysoké hodnoty u většiny zkoumaných faktorů – koherence, 

geostrategického významu i vnitřní situace v cílovém státu. 

 

 

Summary 

 

The intervention in Somalia and the air strike against Yugoslavia are 

both often referred to as examples of humanitarian intervention. I have 

shown that both cases correspond with the definition of humanitarian 

intervention grounded on the relevant literature from the realms of public 

international law and international relations. 

After that I focused on the success of these cases. First, I have 

defined five factors which influence the intervention to the extent, whether it 

achieves its aims or not. These factors were following: consensus among the 

members of the international community concerning the need of 

intervention, pursuit of the intervention, coherence of selected practice, 

geopolitical importance of the target state, internal situation in the target 

state. I have shown that the factors are closely bound together and constitute 

a functional complex. That means that the low value of one factor can be 

compensated by high values of the others. 

Then I have analysed the Somalia and Kosovo cases according to the 

factors mentioned above. After that I could make two conclusions 

concerning the success of those cases. The intervention in Somalia can not 
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be marked as a successful humanitarian intervention, because it did not 

achieve its aims. Although there was a broad consensus among the members 

of the international community concerning the need of intervention, there 

was a low value other factors. The coherence of selected practice was low, 

as well as geopolitical importance of Somalia. The internal situation 

characterised as inter-clan warfare with no central state institutions was also 

a limiting factor concerning the success of the intervention. Moreover, the 

United States were unwilling to participate for a longer term and with 

stronger mandate in Somalia. 

The Kosovo campaign was, on the contrary, an example of a 

successful humanitarian intervention. It lacked the authorisation for the use 

of force from the United Nations Security Council, so there was a low value 

of the consensus among the members of the international community. 

However, there were high values of other factors. The coherence of selected 

practice was very high, as well as the geopolitical importance of the Balkans. 

The internal situation was easy to analyse, so the members international 

community could define the offender and victim and could intervene in 

suitable manner. Moreover, Yugoslavia did not receive essential Russian 

support in the international arena, which could deter NATO member states 

from the strikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový rozsah vlastního textu práce je 32 557 slov, 198 898 znaků 

bez mezer/ 231 584 znaků včetně mezer. 
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 Koncept humanitární intervence se objevuje až v devadesátých letech 20. století, je 

ale zásadním způsobem spojen s trendy, které se v mezinárodních vztazích objevily již 

s koncem 2. světové války. Jedná se jednak o systém světové bezpečnosti garantovaný 

Organizací spojených národů (respektive její Radou bezpečnosti) a jednak o přiznání jistého 

katalogu práv všem jednotlivcům a garance těchto práv bez ohledu na vůli územního 

suveréna, kterému tito jednotlivci podléhají. A právě z určité protikladnosti zmíněných trendů 

(garance státní suverenity proti použití ozbrojené síly zvenčí a zároveň její oslabování 

vymahatelností univerzálně platných práv a svobod) pramení koncept humanitární 

intervence. Tento v jistém ohledu problematický původ je jedním z hlavních důvodů, proč se 

chci fenoménem humanitární intervence zabývat. 

 Jak bylo zmíněno výše, pojem humanitární intervence je relativně nový, a není tedy 

ještě příliš ukotven, tím méně jasně definován a vyjádřen způsobem, který by sdílela většina 

členů mezinárodního společenství. Přestože patrně nejintenzivnější debata o tomto konceptu 

proběhla ve vztahu k jugoslávskému Kosovu, domnívám se, že pro zkoumání různých 

aspektů specifik humanitární intervence, která spočívají v legalitě zásahu do – jinak prioritně 

chráněné – státní suverenity, pokud v masovém měřítku dochází k systematickému 

porušování již zmíněných univerzálně platných lidských práv a základních svobod 

uznávaných mezinárodním společenstvím, je vhodné zabývat se i zásahem v Somálsku. 

Tato akce stojí na počátku období, kdy členové mezinárodního společenství vyjádřili ochotu 

k rozšíření definičního okruhu toho, co lze považovat za ohrožení mezinárodní bezpečnosti. 

 Základní výzkumnou otázkou je, zda byly zmíněné intervence úspěšné. Při hledání 

odpovědi budu postupovat následujícím způsobem. V první části vymezím na základě 

odborné literatury vlastní pojem humanitární intervence, s nímž budu následně pracovat. 

V další části se zaměřím na analýzu zmíněných dvou intervencí. Prozkoumám jejich příčiny, 

průběh a výsledky a zasadím oba zásahy do kontextu mezinárodní politiky své doby. 

Následně provedu komparaci zmíněných  případů - zaměřím se na provedení daných 

intervencí, co do prostředků, jichž bylo užito, a také co do důvodů, jimiž bylo jejich použití 

vysvětlováno. Cílem následné analýzy takto získaných poznatků pak bude zjistit, zda  došlo 

ke splnění cílů, které si dané zásahy kladly. V závěrečné části se chci věnovat zhodnocení 

úspěšnosti daných intervencí s ohledem na definici vymezenou v části první. 

 Při zpracování budu vycházet z autentických dokumentů vztahujících se 

k projednávání obou zásahů na půdě orgánů Organizace spojených národů a ze 

souvisejících dokumentů zabývajících se použitím síly v mezinárodních vztazích. Dále využiji  

dostupnou odbornou literaturu z oborů mezinárodního práva veřejného a  mezinárodních 

vztahů a pochopitelně také internetové zdroje. Vzhledem k mému studijnímu pobytu na 

University of Reading hodlám využít i poznámky z literatury běžně v ČR nedostupné a také 

poznámky z předmětu War, Peace and International Ethics, který jsem absolvoval. 
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Úvod 

 

Stať 

 

1. Humanitární intervence ve světle současné odborné literatury 

(diskuse o oprávněnosti vojenské intervence pro humanitární účely; státní suverenita a 

princip neintervence; OSN a hrozby světovému míru a mezinárodní bezpečnosti – 

rozšiřování definičního okruhu; definice humanitární intervence) 

 

2. Intervence v Somálsku a bombardování Jugoslávie 

(komparativní analýza příčin, průběhu a výsledků obou zásahů v kontextu mezinárodní 

politiky své doby; rozdílné způsoby provedení, legalita a legitimita akcí samotných i  

použitých prostředků) 

 

3. Byly dané zásahy úspěšnými humanitárními intervencemi? 

(hodnocení úspěšnosti obou akcí porovnáním dosažených výsledků s původními cíly a 

s ohledem na dříve vymezenou definici) 
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