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ANOTACE 

Ozbrojené konflikty, které propukly po konci studené války na území bývalé 

Jugoslávie a Sovětského svazu, jsou součástí konceptu tzv. nových válek. Nové války se od 

těch starých údajně liší ve svých cílech, metodách vedení války a způsobu financování. 

Výsledky této práce však dokazují, ţe navzdory předpokládaným změnám v charakteru války 

dynamika konfliktů v postkomunistickém prostoru, kterou vymezují intenzita, rychlost 

eskalace a délka konfliktu, odpovídá předpokladům vycházejícím z klasického pojetí války 

podle Carla von Clausewitz. Podle teorie zaloţené na Clausewitzově díle lze podobu 

dynamiky konfliktu vnímat jako výslednici tří sil – skupinové nepřátelství, schopnost 

vybudovat a udrţet vojenskou organizaci a racionalita politického vedení. Skupinové 

nepřátelství působí jako hnací síla směřující ke krvavému vyhrocování konfliktu a naopak 

politické vedení, které si uvědomuje politické cíle války a její důsledky pro budoucí politický 

ţivot, by mělo spíše udrţovat násilí v mezích odpovídajících politickým účelům. Rychlé 

vybudování vojenské organizace je pak nutné pro rychlou eskalaci násilí na počátku války. 

Výslednice těchto tří sil, které v kaţdé válce nabývají jiného rozsahu a jiných poměrů, pak 

předurčuje průběh konfliktu, jenţ lze charakterizovat na modelu konfliktního cyklu. 

Teorie zabývající se dynamikou ozbrojených konfliktů v postkomunistickém prostoru 

je testována pomocí komparativní metody mlhavé mnoţiny a výsledky této analýzy jsou 

následně zevrubně zkoumány na třech jednopřípadových studiích. Na válce o slovinskou 

nezávislost lze demonstrovat působení politické racionality, povstání Albánců v Makedonii 

ukazuje způsoby získávání zdrojů nutných k vybudování vojenské organizace a separatistický 

konflikt v Podněstří je příkladem války s jen slabým skupinovým nepřátelstvím. 

 

ABSTRACT: 

Armed conflict that occurred after the end of the Cold War in the territory of former 

Yugoslavia and Soviet Union belong to the so cold phenomenon of new wars. New wars are 

said to differ from the old ones in its aims, methods of warfare, and in ways how they are 
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financed. In spite of these supposed changes in fundamental character of war, a conflict 

dynamics – defined by intensity, rapidity of escalation, and conflict duration – of armed 

conflicts in post-communist area corresponds with classic notion of war, as it was described 

by Carl von Clausewitz. According to the theory based on Clausewitz’s work conflict course 

can be seen as a resultant of three forces – group hostility, ability to build up and maintain 

military organisation, and rationality of political leadership. Group hostility works as driving 

power toward very escalated and long-lasting armed conflict and political leadership that 

realises aim of the war and its consequences for political relations in the aftermath works as a 

counterforce to hostility and therefore attempt to maintain intensity of violence within limits 

drawn by political aims. Without quick build up of a military organisation there cannot be 

supposed a rapid conflict escalation at the beginning of an armed conflict. The resultant of all 

the three forces, which reach in every particular conflict different sizes and different 

proportions, determine conflict course that can be described in a conflict cycle. 

The theory of armed conflict dynamics that is researched in this thesis is tested by 

comparative method of fuzzy set membership and demonstrated in detail in three case studies. 

The war on Slovene independence is a case where political rationality played a main role; the 

rebellion of Albanians in Macedonia showed ways, how military organisation can be raised, 

financed and supplied; and the separatist conflict in Transnistria represents armed conflict 

with weak group hostility. 
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ÚVOD 

„Tak tedy dělá politika z ţivlu války, který všechno přemáhá, pouhý nástroj; ze 

strašného bitevního meče, který se zvedá oběma rukama a vší silou, aby se jím udeřilo 

jednou a ne víckrát, dělá lehký poboční kord, z kterého se stává občas dokonce rapír a 

kterým střídavě provádí šermířské výpady, záludy a odrazy.“ (Clausewitz 1959, s.556) 

V Clausewitzově šermířské metafoře můţe průběh války nabýt podoby jednoho 

jediného smrtelného úderu těţkého meče, nebo jemného šermířského utkání s lehkým 

kordem. To, jestli válka bude rozhodnuta pomocí zcela nekompromisního nasazení veškeré 

dostupné síly a se vší brutalitou, nebo jen za pouţití omezených prostředků a při dodrţování 

základních pravidel, je v této konkrétní pasáţi z knihy O válce přisouzeno politice. Ostatně 

představa, ţe válka není nic jiného neţ pokračování politiky jinými prostředky, je premisou, 

z níţ celá Clausewitzova teorie vychází. Clausewitzovo dílo se přesto při charakteristice války 

nezabývá pouze vlivem politiky. To, jakým způsobem bude válka probíhat, určují stejnou 

měrou tři často protichůdné tendence – nenávist a nepřátelské vášně lidu, náhoda, s níţ se 

musí potýkat armáda, a podřízenost války politickému rozumu. Působení těchto tří tendencí, 

které v kaţdé válce nabývají jiné síly a jiného vzájemného poměru, jsou dle Clausewitzovy 

teorie určující pro podobu války. „Tyto tři tendence, které se jeví jako tři různé soustavy 

zákonů, tkví hluboko v povaze předmětu a zároveň jsou měnlivé co do velikosti. Teorie, která 

by si jedné z nich nevšímala anebo by mezi nimi chtěla stanovit libovolný poměr, dostala by 

se okamţitě do takového rozporu se skutečností, ţe uţ jen proto by se musela povaţovat za 

vyvrácenou“ (Clausewitz 1959, s.38) 

Války, které propukly v nedávné minulosti, však jiţ dle některých autorů 

Clausewitzově logice neodpovídají. Zjednodušeně řečeno, v novodobých konfliktech jiţ podle 

těchto autorů nelze rozlišovat tři aktéry Clausewitzovy teorie – lid, armádu a vládu - kteří jsou 

úzce spjati s existencí státu (van Creveld 1991), nepřátelství lidu nepatří k příčinám války, ale 

naopak válka je rozpoutána proto, aby se politická komunita, čili lid, vytvořila, a válka jiţ 

není nástrojem pro dosaţení politického cíle, ale naopak sama se stává účelem, neboť válečné 

prostředí nabízí zvláštní ekonomické příleţitosti (Kaldor 1998). Podle těchto teoretiků nových 

válek jiţ klasické pojetí války, jak je ztvárnil Clausewitz, nelze v novodobých etnopolitických 

konfliktech vyuţít. 

V této práci je přesto Clausewitzova teorie vyuţita jako základ pro analýzu faktorů 

ovlivňujících dynamiku ozbrojených konfliktů. Dynamikou ozbrojených konfliktů zde 
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rozumíme takové charakteristiky konfliktu jako délka jeho trvání, rychlost eskalace a 

maximální dosaţená intenzita. V souladu s Clausewitzovou teorií je předpokládáno, ţe 

dynamika konfliktu je ovlivňována činiteli souvisejícími se soustavou třech zmíněných 

tendencí – neboli s vrtošivou trojicí. Nepřátelské city náleţející lidu by tak měly působit jako 

hnací síla, jeţ vede k vyhrocování konfliktu, proti tomu politická racionalita by toto 

vyhrocování měla korigovat tak, aby náklady války nepřekračovaly politický účel, pro nějţ je 

válka vedena, a vybudování a udrţování vojska je pak nutnou podmínkou k eskalaci konfliktu 

a vytrvání v boji proti nepříteli. Je pochopitelné, ţe teze autora z první poloviny 18. století 

nelze brát doslovně, proto je konceptualizace v této práci aktualizovaná podle současného 

stavu výzkumu konfliktů tak, aby byla vůbec pouţitelná pro zkoumané konflikty. Zachována 

je však logika, podle níţ Clausewitzova vrtošivá trojice formuje dynamickou podobu války.  

Clausewitziánské analýze jsou zde podrobeny ozbrojené konflikty, které propukly 

v prostoru bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie během rozpadu těchto 

mnohonárodnostních celků anebo v období následujícím. Kromě této teritoriální a časové 

dimenze je analyzovaná skupina ještě omezena na kategorii konfliktů při vytváření státu podle 

konceptualizace Petera Wallensteena (2002) – tedy vnitrostátní konflikty vedené o kontrolu 

nad teritoriem. Je třeba také dodat, ţe se v této práci zabýváme výhradně ozbrojenými 

konflikty, k jejichţ vymezení je vyuţita definice konfliktu podle Uppsala Conflict Data 

Program (UCDP)
1
, která pro ozbrojený konflikt mimo jiné určuje minimální práh 25 obětí 

organizovaných bojů během jednoho roku. Výběr ozbrojených konfliktů tak obsahuje 

konflikty na Kavkaze – Náhorní Karabach, Jiţní Osetie, Abcházie a Čečensko – a na Balkáně 

– Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina (zkoumána jako dva konflikty – bosenští 

Srbové vs. vláda BiH a bosenští Chorvaté vs. vláda BiH), Podněstří, Kosovo a Makedonie. 

Přestoţe koncept nových válek zahrnuje daleko širší spektrum konfliktů, války 

v postkomunistickém prostoru se do určité míry staly základem pro vytvoření tohoto 

konceptu. Díky takto úzce vymezené mnoţině však v této práci můţeme mít jistotu, ţe 

analyzujeme srovnatelné případy. 

Výzkumný postup, jenţ byl pro vytvoření této práci pouţit, byl rozdělen do tří fází. 

V první fázi byla na základě studia současných prací v rámci výzkumu míru a konfliktů 

přizpůsobena konceptualizace vycházející z Clausewtizovy teorie. V rámci konceptu lidu a 

jeho nepřátelství jsou tak zpracovány práce zabývající se mezietnickým napětím a 

                                                 

1
 „Ozbrojený konflikt znamená vedení sporu o vládu nebo kontrolu nad teritoriem, při němţ je pouţita ozbrojená 

síla mezi dvěma stranami, z nichţ alespoň jedna je vláda státu a jehoţ důsledkem je 25 osob padlých v bojových 

akcích v jednom kalendářním roce.“ (UCDP) 
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nepřátelstvím, pod kategorií armády se skrývá tématika vojensko-ekonomické 

ţivotaschopnosti povstání a koncept politické racionality obsahuje záleţitosti disciplíny a 

organizovanosti stran konfliktu a charakteru vůdců těchto stran. V druhé fázi výzkumu jsou 

pak analyzovány konkrétní proměnné pomocí komparativní metody mlhavé mnoţiny. 

Přestoţe v této fázi výzkumu jiţ docházíme ke konkrétním výsledkům, tyto výsledky nelze 

přijímat nekriticky. Přestoţe Charles C. Ragin, který metodu mlhavé mnoţiny v sociálních 

vědách rozvinul, tvrdí, ţe tato metoda překračuje omezení, jimţ čelí kvantitativní i 

kvalitativní metodologie (Ragin 2008, s.175), nelze opominout, ţe tato metoda také přebírá 

chyby z obojího. Při komparaci pouhých jedenácti případů totiţ nelze dosáhnout objektivity 

srovnatelné s rozsáhlými statistickými studiemi a zároveň charakter proměnných zdaleka 

nedosahuje empirické citlivosti čistě kvalitativního výzkumu. Problém nedostatečné 

empirické citlivosti je proto řešen v třetí fázi výzkumu, v níţ jsou výsledky z analýzy mlhavé 

mnoţiny detailně zkoumány na třech jednopřípadových studiích. V konfliktech, které byly 

vybrány pro tyto studie, se objevují krajní hodnoty závislých proměnných a tomu 

odpovídající proměnné nezávislé, tak jak vyšly z analýzy mlhavé mnoţiny. Konflikt 

v Makedonii tak můţe ilustrovat potřebu předem zajištěných finančních, materiálních a 

lidských zdrojů pro rychlou eskalaci konfliktu, moldavský konflikt pak dokazuje, ţe bez silné 

skupinové identity nedojde k extrémnímu vyhrocení konfliktu a na slovinském případu lze 

ukázat vliv politického vedení při udrţování ozbrojeného konfliktu v mírné podobě. 

Postupu výzkumu také odpovídá struktura práce. Po úvodní části, v níţ ještě 

podrobněji představíme diskusi o nových válkách a podáme základní charakteristiku 

zkoumaných konfliktů, přejdeme k teoretické části, v níţ by měla být smířena klasická 

Clausewitzova teorie s výsledky současného výzkumu konfliktů. Třetí kapitola je věnována 

metodě mlhavé mnoţiny. Nejprve bude podrobně popsána, poté budou formulovány 

konkrétní závislé i nezávislé proměnné tak, aby mohly být při analýze mlhavé mnoţiny 

pouţity, a na závěr bude tato analýza také vyhodnocena. Poslední čtvrtá kapitola pak obsahuje 

ony tři zmíněné případové studie o Makedonii, Moldávii a Slovinsku. 

Při vytváření této práce se nebylo moţné vyhnout drobným odchylkám od projektu. 

Tyto odchylky vychází z hlubšího porozumění tématu, jehoţ jsem během výzkumu dosáhl. 

V projektu k této práci jsem hypotézy o faktorech ovlivňujících dynamiku konfliktů rozdělil 

do čtyř kategorií: etnokulturní, politické, ekonomické a kategorie zabývající se metodami 

řešení konfliktů. Po přijetí Clausewitzovy teorie za základ výzkumu se v samotné práci 

zabývám pouze třemi kategoriemi. Etnokulturní a ekonomická oblast se víceméně shodují 
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s koncepty etnického nepřátelství a vojensko-ekonomické ţivotaschopnosti, koncept politické 

racionality se však jiţ zabývá něčím jiným neţli v projektu deklarovaným tématem 

demokratického míru a náchylností semidemokratických reţimů k vnitrostátním konfliktům. 

Vlivem metod na řešení konfliktů se v samotné práci jiţ nezabývám. Po detailnějším pohledu 

na data o konfliktech v postkomunistickém prostoru jsem byl také nucen zredukovat seznam 

konfliktů na stávajících jedenáct tak, aby všechny odpovídaly výše zmíněným omezením. 

Obdobně byl také změněn výběr konfliktů pro případové studie.  

Přehled literatury 

Jelikoţ podrobnější rozbor literatury lze nalézt i v následujících kapitolách, provedu 

zde jen hrubý nástin pouţitých zdrojů. Jak jiţ bylo zmíněno, teoretickým východiskem je 

kniha pruského teoretika války Carla von Clausewitz O válce (Vom Kriege), kterou, ač 

nedokončenou, po autorově smrti vydala jeho manţelka v roce 1832. Pro tuto práci je zásadní 

pouze první a osmá kniha, přičemţ právě první knihu autor sám povaţoval za dokončenou. 

Teoretickou část pak doplňují současná díla. Zvláště přínosné je zde dílo profesora Teda 

Roberta Gurra z University of Maryland (Gurr 2001; Harff a Gurr 1998), jehoţ teze 

napomohly formulaci konceptu mezietnického nepřátelství. Při konstrukci tohoto konceptu 

bylo vyuţito také dílo Joan Esteban a Debraj Ray (2008) zabývající se polarizací multietnické 

společnosti. Při formulaci vojensko-ekonomických faktorů bylo pouţito dílo Paula Colliera, 

Jamese Fearona, Anke Hoeffler, Davida Laitina, Michaela Rosse a Manse Soderboma (Collier 

a Hoeffler 2004; Collier, Hoeffler a Soderbom 2004; Fearon a Laitin 2003; Ross 2004). 

K teoretickému uchopení politického vedení pak byly pouţity práce Michaela Doylea a 

Nicholase Sambanise (2000), Antonia Giustozzi (2005), Nicholase Marche (2007) a Pabla 

Policzera (2002). 

Metoda mlhavé mnoţiny tak, jak v této práci byla pouţita, vychází z díla Charlese 

Ragina (2000; 2006; 2008) a dále Jana Karlase (2008) a Jaye Verkuilena (2005). Samotná 

analýza pak vyuţívá data z internetových databází Minorities at Risk Project (MAR), Uppsala 

Conflict Data Program (UCDP), databáze Heidelberger Institut für Internationale 

Konfliktforschung (HIIK)  KOSIMO, a databáze Internal Wars and Failures of Governance, 

1955-2008 (Marshall, Gurr a Harff 2009). 

Mezi teoretiky nových válek, vůči nimţ se tato práce vymezuje, patří především Mary 

Kaldor (1998; 2005; 2006) a Martin van Creveld (1991). Jejich kritiky pak jsou Stathis 
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Kalyvas (2001), Erik Melander, Magnus Öberg a Jonathan Hall (2006) a Edward Newmann 

(2004). 
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1 NOVÉ VÁLKY 

K překvapení mnohých konec studené války s její hrozbou globálního kataklysmatu a 

četnými „horkými“ válkami, v nichţ se supervelmoci angaţovaly, nedal vzniknout světovému 

míru, ale spíše naopak umoţnil propuknutí řady zcela nových ozbrojených konfliktů. 

Takovýto stav vedl k velice pečlivému studiu nových konfliktů a následnému nalezení 

charakteristik, jimiţ se měly tyto války zcela zásadně lišit od tradičního euro-amerického 

pojetí válek. „Nové války“ se staly široce přijímaným konceptem, jemuţ dala popularitu 

kniha profesorky Mary Kaldor z London School of Economics and Political Science New and 

old wars: organized violence in a global era (1998), nicméně na rozšíření nové podoby válek 

upozornil jiţ na začátku devadesátých let izraelský vojenský historik Martin van Creveld ve 

své knize The transformation of war (1991) a značný vliv na vnímání ozbrojených konfliktů 

v devadesátých letech měl také článek Roberta D. Kaplana The coming anarchy (1994). 

Klíčem k jakémukoli z konceptů nových válek je definice válek starých, vůči nimţ se 

tyto vymezují. Martin van Creveld reflektuje především fakt, ţe válka jiţ dávno exkluzivně 

nenáleţí pouze státům, ale účastní se jí široké spektrum aktérů. Útočí tak na teorii války Carla 

von Clausewitz. Podle van Crevelda se na konflikty nízké intenzity, jak označuje nové 

ozbrojené konflikty, nemůţe vztahovat Clausewitzova trojice, jeţ má charakterizovat 

jakoukoli válku, totiţ slepý pud nenávisti náleţící lidu, náhodu a nejistotu, s nimiţ se potýká 

vojevůdce a jeho armáda a podřízenost války řídící inteligenci v podobě vlády, a především 

na tyto konflikty nelze aplikovat základní Clausewitzův předpoklad, ţe válka je 

pokračováním politiky jinými prostředky. Tam, kde není stát, tvrdí van Creveld, nelze najít 

ani Clausewitzovu trojici. Válka tam není prostředkem, nýbrţ samotným účelem, neboť se v 

ní umoţňuje osvobození a transcendence člověka. Válka se podle van Crevelda vrací do 

podoby, jakou mívala před vestfálským mírem, kdy se válek mohlo účastnit široké spektrum 

aktérů, např. šlechta, města či rodinné klany (van Creveld 1991). Na základě osobní 

zkušenosti potvrzuje Robert Kaplan van Creveldovu charakteristiku konfliktů nízké intenzity 

a dodává: „… jiţ dávno nejsme ve světě, kde platí stará pravidla válečného stavu. Zničení 

středověkého monumentu v chorvatském přístavu Dubrovník poskytuje důkaz: kdyţ bojují 

kultury spíše neţ státy, pak kulturní a náboţenské monumenty jsou zbraněmi války…“ 

(Kaplan 1994, s.72). 
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Proti van Creveldovu zpochybnění platnosti Clausewitzovy teorie i v současném světě 

se postavil Antulio J. Echevarria II. z americké Army War College. Echevaria tvrdí, ţe 

zpochybnění Clausewitzovy trojice vychází pouze z její desinterpretace. Tato trojice se nutně 

nevztahuje pouze na takový stát, jakým bylo Prusko devatenáctého století, ale lze ji aplikovat 

na jakéhokoli státního či nestátního aktéra ozbrojeného konfliktu. U kaţdého aktéra lze nalézt 

něco jako politickou vládu, jeţ se snaţí směřovat válku k určitému cíli, ozbrojené sloţky, 

které se musí potýkat s nejistotou a náhodou, a lid, v němţ se ukrývá emocionální síla nutná 

k vedení ozbrojeného boje. Válka se ve své konkrétní podobě mění v závislosti na 

okolnostech, ale její základní principy, jak je popsal Clausewitz, podle Echevarrii zůstávají 

(Echevarria a Antulio 2003; 2005). 

V konceptu, který představila Mary Kaldor, se nové války liší od těch starých ve svých 

cílech, metodách válčení a způsobu financování (Kaldor 2006, s.7). Pojem staré války se 

vztahuje k zidealizované verzi válek, které v Evropě probíhaly od konce 18. aţ do poloviny 

dvacátého století. V nich se spory států rozhodovaly prostřednictvím uniformovaných armád 

na bitevním poli. S odkazem na Charlese Tillyho poukazuje Kaldor na to, ţe války umoţnily 

státům monopolizovat organizované násilí a vytvořit profesionální síly, které byly podřízené 

státu a financované z daní (Kaldor 2005, s.492). Staré války jsou tak úzce spojeny 

s konceptem modernity a moderního státu. Nové války mají být naopak důsledkem 

globalizace a s ní spojenou erozí a selháním moderního státu (Melander, Öberg a Hall 2006, 

s.7).  Nové války propukají v dezintegrovaných státech, účastní se jich státní i nestátní aktéři, 

bitvy mezi ozbrojenci jsou poměrně řídkým jevem, neboť násilí se soustředí proti civilistům 

např. v podobě etnických čistek, a válečné aktivity nejsou financovány z daní, ale z plenění, 

loupení a jiných kriminálních aktivit, k nimţ válka vytváří vhodné prostředí. Kaldor zvláště 

zdůrazňuje, ţe tyto války konstruují nové identity (etnické, náboţenské či kmenové) a nové 

politické komunity (Kaldor 2005, s.492-493).  

Na rozdíl od geopolitických a ideologických cílů dřívějších válek je cílem nových 

válek identitární politika (Kaldor 2006, s.7). Propuknutí nových válek tak nepředchází jasná 

lidová podpora, ale naopak konstrukce nových politických komunit je jedním z cílů války. 

Etnické či náboţenské rozdíly jsou vyuţívány politickými vůdci k mobilizaci svých 

stoupenců a díky válce mohou pomocí těchto rozdílů snadno konstruovat jasně rozpoznatelné 

„my/naši“ a nepřátelské „oni“. Jak upozorňuje Klaus Jürgen Gantzel, jakmile jednou 

etnopolitické násilí začne, nezbývá jednotlivci jiná volba, neţ se tváří v tvář tázajícímu se 

ozbrojenci přidat na jednu či druhou stranu (Gantzel 2002, s. 4). Nové války jsou popisovány 
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jako střet mezi inkluzívním a exkluzivním principem sociální organizace. Organizační princip 

nových válek je inherentně exkluzivní, je zaloţen např. na náboţenství či etnicitě, a staví se 

tak proti inkluzívnímu pojetí moderních států (Melander, Öberg a Hall 2006, s.8). Důsledkem 

toho jiţ nemají političtí vůdci zájem na vládě nad poraţenou komunitou, ale vojenským cílem 

je odstranit členy nepřátelské komunity z konfliktního teritoria (Dodds 2000, s.123). 

Vyhnání civilistů, kteří patří k nepřátelské komunitě, je tak primárním cílem násilí 

v nových válkách a v tomto sehrává svou úlohu i zjevná krutost a brutalita. Systematické 

znásilňování jako zbraň a značný podíl civilistů mezi oběťmi války jsou hlavní charakteristiky 

násilí v nových válkách. Ozbrojené skupiny zřídkakdy bojují proti sobě, namísto toho pod 

pojmem vojenská akce se zde rozumí systematické vyvraţďování a terorizování civilního 

obyvatelstva (Newman 2004, s. 178). 

Potřeba financování válečných aktivit bývá řešena jednak pomocí finanční podpory 

z diaspory, ale především skrze zvláštní válečné hospodářství mafiánského stylu. Válka nabízí 

jedinečné prostředí ke kriminálním aktivitám v takovém rozsahu, který by v míru nebyl 

moţný. Touha po zisku se tak často uvádí jako jeden z hlavních důvodů rozpoutání 

ozbrojeného konfliktu (viz Collier a Hoeffler 2004). Významným aspektem v nových válkách 

je tzv. warlordismus. Warlordi jsou polní velitelé, jejichţ hlavním zájmem je osobní 

obohacení a toho dosahují skrze ozbrojenou kontrolu a zajišťování relativní bezpečnosti na 

určitém teritoriu (Newman 2004).   

Zatímco politická instrumentalista starých válek předpokládá, ţe cílem války je 

dosaţení míru, u nových válek tomu tak není. Všechny tři uvedené aspekty nových válek – 

jejich zacílení na vytvoření identity, s tím spojený způsob vedení boje a především zvláštní 

válečné hospodářství, vedou podle teoretiků nových válek k tomu, ţe primární je spíše 

pokračování násilí a válečného stavu, neţ dosaţení vojenského vítězství. Jak Edward 

Newman uvádí: „stav války můţe poskytovat legitimaci takovým akcím, které by ve stavu 

míru byly povaţovány za zločin“ (Newman 2004, s. 177).    

Teorie nové války se stala poměrně častým cílem kritiky. Nicméně autoři kritizující 

koncept nových válek v zásadě uznávají charakteristiky současných ozbrojených konfliktů 

tak, jak je teoretici nových válek představují. Otázkou však je, zda takto popsané války jsou 

skutečně tak nové, jak se prezentují. Mary Kaldor vytvořila svou teorii především na základě 

podrobné analýzy konfliktů, které propukly v devadesátých letech, tyto případy srovnala 

s poměrně povrchní představou válek předešlých a na tomto základě postulovala předpoklady 

o trendech současného konfliktního vývoje. Kritici konceptu nových válek dokazují, ţe při 
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důkladné komparaci dřívějších a současných konfliktů zásadní nové trendy nijak nevystupují 

(Kalyvas 2001; Melander, Öberg a Hall 2006; Newman 2004). Kvantitativní výzkumy 

například ukazují, ţe, oproti předpokladům teoretiků nových válek, frekvence vnitrostátních 

válek od první poloviny devadesátých let klesá, zatímco u mezistátních válek došlo k lehkému 

nárůstu (Armed Conflict and Intervention Project 2003), po konci studené války je úroveň 

násilí páchaná na civilistech výrazně niţší a bez podpory supervelmocí jiţ konflikty 

nedosahují takové intenzity jako dříve (Melander, Öberg a Hall 2006). K závěrům, ţe 

výraznou charakteristikou nových válek mají být barbarské útoky na civilisty, lze dojít pouze, 

srovnáváme-li občanské války v rozpadajících se státech, kterých bylo v devadesátých letech 

mnoho, a mezistátní války vedené uniformovanými vojáky. Civilisté trpí v kaţdé válce, 

nicméně jisté druhy konfliktů provází vyšší míra brutality vůči civilistům. To však není dáno 

časově, nýbrţ kontextem, v jakém se válka odehrává (Newman 2004, 181). Edward 

Newmann si tak klade otázku, zda opravdu došlo k natolik zásadní změně v sociální realitě 

války, nebo spíše v pohledu na ni a odpovídá si, ţe nejspíš v obojím, „ale změna v realitě není 

tak velká, jak se prezentuje v literatuře o válkách a konfliktech“ (Newman 2004, s. 185). 

1.1 Ozbrojené konflikty v postkomunistickém prostoru 

Přestoţe koncept nových válek se týká daleko širšího spektra konfliktů, války, které 

propukly v zemích bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie, do značné míry 

konstituovaly koncept nových válek (Např. Mary Kaldor (1998) konstruuje koncept nových 

válek na případové studii války v Bosně a Hercegovině). V této práci se proto zaměříme 

výhradně na konflikty v postkomunistických zemích. Díky takto úzce vymezené mnoţině 

ozbrojených konfliktů se vyhneme tomu, ţe by bylo srovnáváno nesrovnatelné. Ostatně, jak 

také upozorňuje Hidemi Suganami (1996), „válka“ je asi takový pojem jako „nemoc“. 

Jednotlivé nemoci se od sebe zcela zásadně liší a podobně je zcela unikátní kaţdá konkrétní 

válka, avšak čím vyšší je stupeň abstrakce, tím více společných rysů lze nalézt. Etnické 

ozbrojené konflikty v postkomunistickém prostoru jsou si natolik blízké, ţe stupeň abstrakce 

by nemusel být příliš výrazný. 

  Hlavní společný rys vyplývá jiţ z definice těchto konfliktů. Jde o konflikty, které 

propukly v souvislosti s rozpadem či po rozpadu dvou komunistických federálních celků – 

Sovětského svazu a Jugoslávie. Tento rozpad se přitom liší od pádů předchozích říší svou 

mimořádnou rychlostí. Jak uvádí James Hughes a Gwendolyn Sasse: „Tento rapidní pád 

neumoţnil konfliktnímu potenciálu dostatek času na to, aby mohl být usměrněn či řízen“ 



10 

 

(Hughes a Sasse 2002a, s.225). Při tom však propuknutí těchto konfliktů nelze vysvětlit jen 

mocenským vakuem. Často se také uvádí, ţe kolaps komunistických reţimů, které bránily 

nacionalistickým projevům, vytvořil prostor k explozi nacionalistických vášní. Jak například 

popisuje Ernest Gellner, marxismus s nacionalismem vědomě bojoval a, kdyţ ovládl státní 

moc, tak jej porazil. „Avšak v okamţiku, kdy se stát či státní systém, vybudovaný marxismem 

v čase jeho vrcholného rozkvětu, zhroutil, bylo po marxismu veta. Vypařil se jako loňské 

sněhy, aniţ dokázal nacionalismu vytvořit jakoukoli váţnější konkurenci“ (Gellner 2003, 

s.106). Tato Gelnerova teze koresponduje s interpretací rozdílného průběhu separatistických 

konfliktů v postsovětském prostoru autorů Jamese Hughes a Gwendolyn Sasse (2002a). Podle 

nich ty regiony, v nichţ převládala reziduální sovětská identita, zaţily konflikty jen mírné 

nebo dokonce zcela nenásilné a naopak nejvyhrocenější násilí se objevovalo tam, kde byla 

identita sovětská převálcována nacionalistickou.  

Podle Hughes a Sasse však pád komunismu nevedl pouze k tomu, ţe nacionalismu a 

etnickým konfliktům jiţ nic nebránilo. Rozpad federálních států na státy, které dříve slouţili 

jen jako administrativní celky, které neměly ţádnou nebo jen minimální zkušenost se 

samostatnou státností a jejichţ hranice byly často nahodile konstruované, nutil místní elity, 

aby vyuţívaly nacionalismu za účelem vybudování nového státu. Zvláště v případě 

postsovětských republik se silný nacionalismus jevil jako nezbytný při střetu s autonomními 

regiony, které těmto novým státům zůstaly po sovětském federálním uspořádání (Hughes a 

Sasse 2002a, 2002b). Svante  E. Cornell (2002) ještě doplňuje, ţe ačkoli autonomní regiony 

byly v Sovětském svazu konstituovány na základě principu sebeurčení národů stejně jako 

svazové republiky, tak pouze svazovým republikám byla přisouzena samostatnost. Instituce 

autonomních regionů přesto umoţnily místním elitám, aby pomocí nacionalismu prosazovaly 

úplnou samostatnost svých regionů.  

Všechny postkomunistické etnické války se odehrály na území Balkánu a Kavkazu. 

S ohledem k této lokalizace je zajímavá ještě jedna myšlenka Ernesta Gellnera (2003, s.79): 

„Pravděpodobnost násilí se zvyšuje, pokud se dotyčné obyvatelstvo rekrutuje z oblastí, 

v nichţ relativně slabé státy připouštěly či podporovaly machistickou etiku svépomoci 

a místní komunity si směly podrţet některé z výsad a povinností centrálních úřadů, 

pověřených udrţováním pořádku. Tyto komunity vštěpovaly svým členům étos cti a 

msty a učily je vynucovat si zákonnost vlastními prostředky. Společnosti, v nichţ muţi 

svoji muţnost prokazují nikoli úspěšnou kariérou, ale pohotovostí, s jakou tasí šavle či 

kolty, si mohou takové hodnoty udrţovat i ve chvíli, kdy entitou, v jejímţ jménu má 

být msta provedena, není jiţ (přinejmenším ne výlučně) místní rod, ale kulturní 

kategorie (tj. „národ“).“ 
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Gellnera proto nijak nepřekvapuje tragédie, která přišla po rozpadu Jugoslávie, a obdobně 

nemohly překvapit ani konflikty na Kavkaze. 

Společný rys postkomunistických válek, který poměrně souzní s konceptem nových 

válek, představuje Charles H. Fairbanks, jenţ ve svém článku The Postcommunist Wars 

(1995) upozorňuje na celkovou absenci vojenské organizace, jeţ by se aspoň zhruba podobala 

moderním armádám a vztahu armády a vlády. Moderní vojenskou organizací disponovaly 

pouze oba federální celky – Sovětský svaz a Jugoslávie. Organizaci sovětské armády po 

rozpadu sovětského svazu však zdědily pouze Rusko, Ukrajina a Bělorusko, zatímco ostatní 

nástupnické státy musely začít budovat své ozbrojené sloţky zcela od základu. Obdobně 

Jugoslávskou lidovou armádu převzala pouze Jugoslávská federace/Srbsko. To však 

neznamená, ţe by se v těchto konfliktech nebojovalo pomocí těţkých a sofistikovaných 

zbraní, které dříve patřily svazovým armádám, jako jsou tanky, obrněné transportéry či děla, 

avšak organizace ozbrojenců, kteří je vyuţívali, se více blíţila podobě kriminálních gangů a 

pouličních výtrţníků, neţli hierarchické struktuře moderních armád. Dokonce, i kdyţ se 

konfliktu účastnily regulérní ozbrojené síly, tak se tyto síly mohly brzy svou 

nedisciplinovaností srovnávat s nepravidelnými jednotkami ozbrojenců. A obdobně pochybná 

byla i podřízenost ozbrojených jednotek politické vládě a centrálnímu velení. 

1.1.1 Války na Kavkaze
2
 

Náhorní Karabach 

Kořeny konfliktu o Náhorní Karabach sahají velmi hluboko. Tento region je osídlen 

převáţně Armény a na počátku dvacátého století rovněţ k Arménii patřil. Ve dvacátých letech 

však byl přičleněn k Ázerbájdţánu a tuhý sovětský reţim dalším sporům zamezil. Uvolňování 

sovětského reţimu v rámci perestrojky a glasnosti však umoţnilo, aby se tento konflikt opět 

dostal na povrch. Jiţ v roce 1987 poţadovalo 75 tisíc Arménů v petici adresované 

generálnímu tajemníku Gorbačovovi  připojení Náhorního Karabachu k Arménii a  

následujícího roku vyhlásily jak arménský parlament, tak i náhorněkarabašská rada 

vystoupení Náhorního Karabachu z Ázerbájdţánu a spojení s Arménií. Tyto politické boje 

provázely také fyzické střety mezi zástupci obou národností, jejichţ výsledkem byly desítky 

mrtvých. Tyto nepokoje řešila ústřední sovětská vláda uvalením přímé správy nad touto 

                                                 

2
 Informace k přehledům o jednotlivých konfliktech vychází z projektu Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung (AKUF), Baar 2001 a Uppsala Conflict Data Program.  
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autonomní oblastí a vyhlášením zvláštního stavu. Jednotkám sovětské armády a ministerstva 

vnitra se sice podařilo nepokoje zmírnit, avšak s rozpadem Sovětského svazu tento aktér na 

konci roku 1991 odchází a ozbrojený konflikt mezi Armény a Ázery propuká naplno. 

Válka o Náhorní Karabach rozhodně nebyla čistě vnitrostátním konfliktem. Značně se 

blíţila mezistátnímu konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdţánem. Arménie politicky i vojensky 

podporovala boj Arménů v Náhorním Karabachu a dobytí a udrţení tzv. Lačinského koridoru, 

coţ bylo jediné pozemní spojení Náhorního Karabachu s Arménií, bylo jedním z primárních 

vojenských cílů Arménů. Nicméně Arménie do konfliktu otevřeně vojensky nevstoupila. 

V březnu 1992 dokonce arménský prezident prohlásil, ţe status Náhorního Karabachu je 

výhradně ázerbájdţánskou záleţitostí.  

Po neúspěšné protiofenzívě ázerbájdţánských ozbrojených sil počátkem roku 1994 

přistoupily bojující strany na příměří zprostředkované Společenstvím nezávislých států 

(SNS), po němţ následovalo rozmístění mírových sil SNS. Po zbytek roku sice pokračovaly 

ozbrojené střety těch skupin, které s dojednaným příměřím nesouhlasily, přesto se od roku 

1995 situace zcela uklidnila. Ozbrojený konflikt znovu propukl v roce 2005, kdy se začaly 

opět objevovat občasné hraniční střety, jimţ padly za oběť jiţ desítky mrtvých.  

Gruzie 

Oslabování sovětského reţimu vyuţil v Gruzii Zviad Gamsakhurdia, jehoţ sdruţení 

politických stran díky antikomunistické a nacionalistické rétorice vyhrálo v roce 1990 volby a 

po vyhlášení gruzínské nezávislosti se stal jejím prezidentem. Nacionalistickou politikou si 

Zviad Gamsachurdia sice získal značnou podporu mezi etnickými Gruzínci, výrazný odpor 

však proti němu povstal mezi národnostními menšinami, především Jihoosetínci a Abcházci. 

Jeho politika velmi brzy vyvolala kritiku a protesty i u domácí opozice, coţ nakonec vedlo 

k ozbrojenému povstání, při němţ byl Gamsachurdia sesazen a na jeho místo nastoupil bývalý 

sovětský ministr zahraničí Eduard Ševarnadze. 

Na vyhlášení gruzínské nezávislosti reagovala nejprve Jižní Osetie, kde se v referendu 

na začátku roku 1992 většina obyvatel vyslovila pro reintegraci do Ruské federace a po 

odmítnutí této ţádosti ze strany Ruska vyhlásila v květnu 1992 plnou nezávislost. První 

ozbrojená reakce gruzínských vládních sil byla zmírněna kvůli ozbrojeným střetům mezi 

stoupenci prezidenta Gamsachurdii s jeho odpůrci. Po sesazení Gamsachurdii z jeho funkce se 

však i nová vláda pod vedením Eduarda Ševarnadze neúspěšně pokusila secesi vojensky 
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zabránit. Na ruský nátlak bylo v červnu 1992 sjednáno příměří a v oblasti byly umístěny 

mírové sbory sloţené z ruských, gruzínských a jihoosetinských vojáků. 

V Abcházii se gruzínský nacionalismus střetl s ostrým nacionalismem abcházským, 

který odkazoval mimo jiné na abcházskou ústavu z roku 1925, v níţ má Abcházie status 

svazové republiky, tedy stejnou úroveň jako Gruzie, a na výraznou gruzinizaci následujících 

dekád. Sesazení Gamsachurdii tak nijak nezmírnilo abcházský separatismus. V červenci 1992 

se abcházský parlament, v němţ navzdory menšinovému poměru ve společnosti získali 

Abcházci absolutní většinu, prohlásil za federální republiku v rámci Gruzie, po čemţ 

gruzínská národní garda obsadila hlavní město Abcházie Suchumi. V následujících bojích, 

jichţ se na abcházské straně účastnili i dobrovolníci z Konfederace národů Kavkazu a v nichţ 

významnou roli sehrávaly jednotky ruské armády s posádkou v Abcházii, byly gruzínské síly 

vytlačeny a s nimi bylo vyhnáno kolem 250 tisíc etnických Gruzínců z Abcházie. Koncem 

roku 1993 boje ustaly a v dubnu 1994 bylo dohodnuto příměří, na něţ měly dohlíţet mírové 

síly SNS sloţené výhradně z Rusů.  

Ukončení hlavních bojů však konflikty v Jiţní Osetii a Abcházii nevyřešilo. Občasné 

ozbrojené střety vyvrcholily v roce 2008 v pokus abcházské armády o znovuobnovení 

kontroly nad Jiţní Osetií, na nějţ ruská armáda odpověděla masivní invazí do Gruzie. Po této 

rusko-gruzínské válce je nezávislost obou separatistických regionů Ruskem poměrně jasně a 

bezpečně garantována. 

Čečensko 

Postupný konec sovětské moci dal příleţitost také Čečencům, do jejichţ čela se 

postavil bývalý sovětský důstojník Dţochar Dudajev, k vlastnímu projektu samostatného 

státu. Krátce po puči proti Gorbačovovi obvinilo Dudajevovo hnutí vedení Čečensko-

ingušské autonomní sovětské socialistické republiky z podpory pučistů, obsadilo republikový 

Nejvyšší sovět a převzalo moc v zemi. V říjnu 1991 byla vyhlášena nezávislost Čečenské 

republiky a Dudajev se stal jejím prezidentem. Během roku 1993 se však začalo projevovat 

vnitřní napětí, parlament obvinil Dudajeva z autokratické vlády a ten na oplátku parlament 

rozpustil. Dudajevovi odpůrci se s podporou Moskvy pokusili Dudajeva násilně sesadit, 

tomuto pokusu se však Dudajev ubránil. V listopadu 1994 se Moskva rozhodla k otevřené 

akci, na čečenském území vyhlásila výjimečný stav a v prosinci ruská armáda zahájila 

rozsáhlou ofenzívu. 
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První fáze války probíhala v letech 1994 aţ 1996. Během roku 1995 se ruské armádě 

podařilo obsadit Groznyj a v dubnu 1996 byl v boji zabit Dţochar Dudajev. Jeho nástupci 

Aslanu Maschadovovi se podařilo Groznyj dobýt zpět a poté i dojednat příměří s Moskvou. 

Podle mírové dohody se měly ruské síly stáhnout z regionu a na konečné určení čečenského 

statusu bylo uvaleno moratorium aţ do konce roku 2001. 

Druhá fáze války začala po několika incidentech na čečensko-ruských hranicích a 

pokusu čečenské ozbrojené skupiny pod vedením Šamila Basajeva rozšířit konflikt do 

sousedního Dagestánu. Na to v létě 1999 zahájily ruské ozbrojené síly masivní 

„protiteroristickou“ kampaň, jejímţ cílem bylo obnovení svrchované moci nad Čečenskem. 

Do konce října 2000 dobyly ruské síly Groznyj a v roce 2003 mohl ruský prezident Putin 

vyhlásit svůj mírový plán pro Čečensko, jehoţ součástí bylo referendum o nové ústavě, podle 

níţ se Čečensko stalo součástí federace. Masivní převaha ruských sil však dosud nedokázala 

potlačit odpor čečenských gerilových skupin. Během druhé fáze války získali mezi 

čečenskými bojovníky převahu islamisté na úkor sekulárních nacionalistů, jejichţ projektem 

byla právě Čečenská republika. Islamisté pod vedením Šamila Basajeva a Doku Umarova 

opustili koncept samostatného čečenského státu a jejich cílem se stalo vytvoření Kavkazského 

emirátu, v němţ by se sjednotily všechny muslimské národy Severního Kavkazu pod vládou 

práva šaría.  

1.1.2 Války na Balkáně
3
 

Moldávie 

Také ozbrojený konflikt mezi ruskojazyčnou menšinou ţijící v Podněstří a většinovou 

moldavskou (či rumunskou) populací propukl následkem zániku sovětské moci na konci 

osmdesátých let. Kořeny konfliktu však tkví v častých změnách státoprávní příslušnosti 

tohoto regionu, kdy jen ve dvacátém století došlo k několikerému předání Moldávie z ruské či 

sovětské moci pod Rumunsko a zase zpět a při tom se tento region nevyhnul ani rozdělování a 

opětnému spojování. Většinová populace románských Moldavanů dává otevřeně najevo svou 

touhu po připojení k Rumunsku, zatímco příslušníci slovanských národů (především Rusové a 

Ukrajinci) upřednostňují příslušnost k Ruské federaci. 

                                                 

3
 Informace k přehledům o jednotlivých konfliktech vychází z projektu Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung (AKUF), Baar 2001 a Uppsala Conflict Data Program.  
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Od poloviny osmdesátých let se Moldavané snaţili, aby se rumunština stala oficiálním 

jazykem Moldavské sovětské socialistické republiky a v roce 1989 byl tento zákon konečně 

prosazen. Tato událost posílila obavu příslušníků slovanských národů v Podněstří z připojení 

země k Rumunsku. V parlamentních volbách v roce 1990 získali Moldavané absolutní většinu 

křesel, podněsterští Slované však tyto volby neuznali a v září 1990 vyhlásili suverenitu 

Podněsterské moldavské sovětské socialistické republiky jako subjektu SSSR. Moskva tuto 

deklaraci ale nepřijala, a tak podněsterští Slované pod vedením Igora Smirnova začali 

prosazovat úplnou nezávislost. Na vyhlášení nezávislosti Moldávie, v němţ Moldavané 

deklarovali, ţe Podněstří je nedílnou součástí jejich historického a etnického teritoria, 

reagovali podněsterští Slované obsazováním médií, úřadů a policejních stanic. Od prosince 

1991 se tak rozhořeli boje, do nichţ se zapojila i na tomto území dislokovaná 14. armáda 

Ruské federace. Příměří přinesla aţ dohoda mezi Ruskem a Moldávií v červenci 1992, v níţ je 

Podněstří garantováno právo na sebeurčení v případě budoucího spojení Moldávie 

s Rumunskem. Samotní podněsterští Slované však svou plnou suverenitu deklarovat 

nepřestali.  

Jugoslávie 

Svazová republika Jugoslávie byla státem, v němţ se ve jménu komunistické ideologie 

a pod autoritativním vedením Josipa Broze Tita důsledně dodrţovala rovnováha mezi 

jednotlivými národy a národnostmi. Titova smrt v roce 1980 a ekonomická krize vedly 

k výraznému poklesu legitimity komunistického reţimu a v důsledku toho i k veřejným 

projevům nacionalismu. Na konci osmdesátých let zasáhly silné nepokoje Kosovo, kde 

albánská většina usilovala o rovnoprávné postavení ve federaci, a střety mezi kosovskými 

Albánci a kosovskými Srby vyuţil Slobodan Miloševič ke své nacionalistické profilaci, díky 

níţ si získal silnou podporu v Srbsku. Starý federativní projekt se pak jiţ nejevil nijak 

přitaţlivý pro Slovince, kteří tvořili ekonomicky nejvyspělejší část Jugoslávie, ani pro 

Chorvaty, kde se probudily staré nacionalistické vášně. V červnu 1991 obě tyto federální 

jednotky vyhlásily svou nezávislost, coţ se neobešlo bez ozbrojených konfliktů. Secese 

Slovinců a Chorvatů vyvolala obavy mezi Bosňáky, ţe ve zbytkové federaci získají Srbové 

dominantní vliv, a tak i Bosna a Hercegovina začala usilovat o osamostatnění. Vzhledem 

k národnostnímu sloţení této republiky však tato snaha měla jednoznačně nejtragičtější 

důsledky.   

Slovinsko 
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Jiţ v září 1989 byla doplněna slovinská ústava o ustanovení zdůrazňující právo 

Slovinska na odtrţení z Jugoslávie a po volbách v dubnu 1990 postupovali slovinští politici 

v čele s Milanem Kučanem směrem k osamostatnění. Po neúspěšných snahách o rozvolnění 

jugoslávského svazku na konfederaci vyhlásil Kučan v červnu 1991 plnou nezávislost. 

Svazová armáda (JNA) na to odpověděla rozsáhlou akcí, avšak po několika dnech bojů se 

slovinskou teritoriální obranou, které měly za následek 47 padlých jugoslávských vojáků a 6 

slovinských, byla  JNA nucena se stáhnout. 

Chorvatsko 

Jiţ koncem osmdesátých let se v Chorvatsku začínal projevovat poměrně výrazný 

nacionalismus, který byl dále vyhrocen předvolební kampaní Chorvatské demokratické unie 

(HDZ) v čele s Fraňo Tudţmanem na jaře 1990. HDZ volby vyhrála mimo jiné také se slibem 

vytvoření nezávislého „Velkého Chorvatska“. V červnu 1991 Tudţman vyhlásil nezávislost 

Chorvatska, proti čemuţ chorvatští Srbové zareagovali vyhlášením autonomie chorvatské 

Krajiny. V bojích, které následně propukly, dobyli díky účasti JNA chorvatští Srbové do 

konce roku 1991 téměř třetinu chorvatského území. JNA se přímo účastnila například 

dobývání měst Vukovar a Dubrovník. 

Začátkem roku 1992 dosáhlo Chorvatsko mezinárodního uznání a na jaře mu i 

Bělehrad oficiálně přiznal nezávislost a stáhl JNA z Chorvatska. Po intenzivní mezinárodní 

mediaci bylo jiţ na konci roku 1991 dohodnuto příměří, na něţ měly dohlíţet síly 

UNPROFOR. Rozmístění mírových sil zajistilo v následujících třech letech více méně 

dodrţované příměří, které dokázali Chorvaté úspěšně vyuţít k vyzbrojení a restrukturalizaci 

svých sil, a díky tomu mohli v květnu 1995 provést rozhodující ofenzívu, při níţ byl odpor 

chorvatských Srbů zcela zlomen, a většina jich byla ze země vyhnána. 

Bosna a Hercegovina 

Vzhledem k národnostnímu sloţení Bosny, kde 43% obyvatel byli Bosňáci, 31% 

obyvatel Srbové a 17% Chorvati, vláda Bosny, v níţ dominovala bosňácká Strana 

demokratické akce pod vedením Aliji Izetbegoviče, preferovala zachování federálního 

uspořádání v Jugoslávii. Odchod Slovinců a Chorvatů z federace však donutil i bosenskou 

vládu, aby začala usilovat o nezávislost. Na konci února 1992 tak proběhlo referendum, které 

srbští obyvatelé Bosny bojkotovali a v němţ se většina voličů vyjádřila pro nezávislost. Ta 

byla vyhlášena jiţ o několik dní později a v dubnu mezinárodně uznána. V reakci na 

vyhlášení nezávislosti vyhlásili Srbové vlastní Srbskou Republiku Bosny a Hercegoviny 

(později Republika Srbská). 
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Rozsáhlejší ozbrojené střety začaly aţ v květnu 1992 srbskou ofenzívou ve východní 

Bosně. Bosensko-srbské síly záhy obklíčily Sarajevo a zahájily tím jeho dlouhodobé obléhání. 

Ihned po vypuknutí války byly bosensko-srbské síly v rozhodné převaze díky JNA a jejím 

zásobám, naopak vládní síly se teprve začaly formovat na základě bosenské teritoriální 

obrany, policie a bosňáckých a chorvatských nepravidelných milicí. Jiţ v červenci 1992 však 

Chorvaté vytvořili vlastní Chorvatské společenství Herceg-Bosna (později Chorvatská 

republika Herceg-Bosna) politicky podléhající Záhřebu a na jaře následujícího roku zahájily 

bosensko-chorvatské síly válku proti bosenské vládě. 

Díky americké mediaci byla v dubnu 1994 podepsána Washingtonská dohoda, v níţ 

Bosňáci a bosenští Chorvati ustavují společnou konfederaci a opět se sjednocují v boji proti 

Republice Srbské. K výraznému oslabení bosensko-srbských sil došlo v létě 1995 při jejich 

bombardování silami NATO, které reagovaly na narušení bezpečných zón OSN Srebrenica a 

Zepa a ostřelování Sarajeva, a po zářijové úspěšné ofenzivě bosňácko-chorvatských sil bylo 

uzavřeno příměří.  

Kosovo 

Uvnitř Srbska se jiţ v průběhu osmdesátých let vyostřovaly spory o autonomní status 

Kosova, které vyvrcholily faktickým zrušením autonomie v roce 1990 a následnou tvrdou 

diskriminací a represí vůči většinovému albánskému obyvatelstvu Kosova. Odpovědí 

kosovských Albánců bylo vytvoření paralelních struktur, které zajišťovaly většinu státních 

funkcí pro albánské obyvatelstvo. V říjnu 1991 si tak Albánci vyhlásili vlastní kosovský stát 

v čele s prezidentem Ibrahimem Rugovou. Jeho mezinárodní suverenitu však uznala pouze 

sousední Albánie. Se smířlivou politikou Ibrahima Rugovy se nedokázala spokojit radikální 

Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK), jejímţ cílem bylo násilně odstranit srbskou 

nadvládu nad Kosovem.  

Bombovými útoky na srbské utečenecké tábory a policejní stanice začátkem roku 

1996 rozpoutala UÇK první vlnu násilí, která eskalovala v roce 1998 do rozsáhlé 

protipovstalecké kampaně srbských ozbrojených sil. Srbská protipovstalecká kampaň vedla 

k útokům na civilní albánské obyvatelstvo Kosova, proti čemuţ se postavilo mezinárodní 

společenství. V lednu 1999 zorganizovala Severoatlantická aliance mírové rozhovory mezi 

Srbskem a kosovskými Albánci na francouzském zámku Rambouillet. Závěry tohoto jednání 

však srbská strana nakonec odmítla a NATO se v březnu 1999 rozhodlo k silovému zásahu. 

Po jedenáctitýdenních leteckých úderech proti cílům v Srbsku bělehradská vláda nakonec 
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přistoupila na mírové podmínky NATO, srbské síly byly z Kosova staţeny, civilní správu 

Kosova převzala mise OSN a bezpečnost začaly zajišťovat síly NATO KFOR.  

Makedonie 

Také Makedonie byla jednou z jugoslávských konstitutivních republik, jeţ si na 

začátku devadesátých let zvolila nezávislost. V tomto případě však federální orgány ani 

samotné Srbsko proti osamostatnění nijak neprotestovaly. Nevoli vzbudil tento krok pouze 

mezi místními Albánci, kteří tvoří minimálně 23% (moţná však aţ 40%) obyvatel země a 

jimţ nová ústava přisoudila pouze status národnostní menšiny. V průběhu devadesátých let 

tak docházelo k více či méně násilným střetům mezi Albánci a Makedonci.   

Během války v Kosovu se mnoho makedonských Albánců připojilo k boji UCK proti 

Srbům a poté, co tento konflikt skončil, se vrátili zpět do Makedonie, kde zaloţili 

makedonskou organizaci UÇK. Oficiálním cílem této organizace byla ústavní reforma a 

posílení práv makedonských Albánců. Proti jakékoli revizi ústavy se ze strachu před 

secesionistickými snahami postavila makedonská vláda. Ozbrojený konflikt začal v lednu 

2001, kdyţ UÇK přepadla policejní stanici v západní Makedonii a zabila jednoho policistu. 

Konflikt dále eskaloval v březnu mohutnou ofenzívou vládních policejních a následně i 

vojenských jednotek. Mírové rozhovory začaly aţ v květnu 2001 poté, co se politické strany 

reprezentující makedonské Albánce uvolily vyjednávat ve jménu UÇK. Přes probíhající 

rozhovory nejsilnější vlna násilí proběhla v červenci, kdy v bojích zahynulo aţ sto lidí. Krátce 

nato byly boje ukončeny. 13. srpna byla podepsána mírová dohoda, podle níţ měla být 

upravena makedonská ústava a na jejímţ základě byly do země vyslány mírové síly NATO. 
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2 TEORIE DYNAMICKÉ POVAHY VÁLKY PODLE CLAUSEWITZE 

Koncept nových válek předpokládá, ţe logiku válek moderního světa jiţ na nové 

konflikty nelze aplikovat. Podle tohoto konceptu jiţ není vítězství vytouţeným cílem a 

naopak prodluţování válečného stavu se stává primárním (Newman 2004, s. 177). Takové 

pojetí jde zcela proti tradiční clausewitziánské logice války, v níţ hlavním předpokladem je, 

ţe válka není nic jiného neţ prostředek k politickému cíli. V konceptech nových válek je 

válečný stav cílem, a to ať uţ proto, ţe nabízí ekonomické příleţitosti, konstruuje nové 

exkluzivní identity (Kaldor 1998; (2005); Melander, Öberg a Hall 2006; Newman 2004) či 

dává jednotlivci vzrušující pocit osvobození a vymanění z běţných všednodenních starostí 

(van Creveld 1991; Kaplan 1994). Martin van Creveld (1991) explicitně zaútočil na 

univerzalitu dalšího stěţejního bodu Clausewitzovy teorie války, totiţ ţe podobu kaţdé války 

určuje přítomnost vrtošivé trojice tendencí a k nim náleţících činitelů – nenávist a nepřátelství 

lidu, náhoda a nejistota, s nimiţ se potýká armáda, a podřízení války rozumu 

personifikovanému ve vládě. Jelikoţ tyto charakteristiky se úzce vztahují ke struktuře státu, 

má podle van Crevelda pramalý smysl sledovat skrze ně jiné neţ mezistátní války.  

Odlišný názor má Antulio J. Echevarria II., jenţ tvrdí, ţe Clausewitzova vrtošivá 

trojice je platná pro jakéhokoli, ať uţ státního či nestátního aktéra ozbrojeného konfliktu. Je 

pouze van Creveldovou hrubou desinterpretací, tvrdí, přisuzovat její platnost pouze na státy 

ve své moderní podobě. Elementy vrtošivé trojice lze chápat velmi volně. Roli vlády sehrává 

jakékoli vůdčí těleso, podobně úlohu vojska nemusí sehrávat jen poloprofesionální armáda 

napoleonské éry, ale jakékoli ozbrojené těleso v jakékoli době a Clausewitzův odkaz na lid lze 

vztáhnout k jakékoli komunitě bez ohledu na společnost, kulturu či historické období. Při 

uplatnění takovéhoto přístupu není problém nalézt trojici tendencí a jejich činitelů v kaţdém 

ozbrojeném konfliktu, tedy i v nových válkách. Jsou-li platná následující Clausewitzova slova 

(1959, s.38), nové války nemohou stát v tak výrazném kontrastu oproti válkám 

předcházejícím. 

„Válka je tedy nejen učiněný chameleon, protoţe v kaţdém konkrétním případě mění 

svoji povahu, nýbrţ i svými jevy v celku, se zřetelem na tendence, které ji určují, je to 

vrtošivá trojice, sloţená z prvotní násilnosti svého ţivlu (…) Tyto tři tendence, které se 

jeví jako tři různé soustavy zákonů, tkví hluboko v povaze předmětu a zároveň jsou 

měnlivé co do velikosti. Teorie, která by si jedné z nich nevšímala anebo by mezi nimi 
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chtěla stanovit libovolný poměr, dostala by se okamţitě do takového rozporu se 

skutečností, ţe uţ jen proto by se musela povaţovat za vyvrácenou.“ 

2.1 Abstraktní válka 

Svou teorii války začíná Carl von Clausewitz popisem abstraktní podoby války, 

ideálního typu, jenţ je charakterizován svou absolutností. Abstraktní válka se v jeho pojetí 

podobá souboji. Cílem duelanta je porazit svého protivníka a tím mu znemoţnit jakýkoli další 

odpor. Válka je násilný akt, jehoţ cílem je donutit nepřítele, aby se podřídil vítězově vůli. 

Fysické násilí je tak v Clausewitzově teorii prostředkem, zatímco účelem války je vnutit 

nepříteli naši vůli. Přestoţe pojetí války jako prostředku k cíli není nezpochybnitelné, zůstává 

základním kamenem Clausewitzovy teorie války i s jeho předpoklady o dynamice války. 

V abstraktním pojetí Clausewitz z předpokladu války jako prostředku k cíli logicky dovozuje, 

ţe válka musí být dovedena aţ do extrémů. Je-li vůle k dosaţení účelu maximální, pak i násilí 

potřebné k dosaţení tohoto cíle „je moţno pouţít naprosto neomezeně; tak kaţdý druhému 

ukládá, jak má jednat, vzniká vzájemné působení, které, jak uţ z toho plyne, musí vést aţ do 

krajnosti“ (Clausewitz 1959, s.25). 

Absolutní válka by byla krátká a rychlá, neboť veškeré síly by byly vrţeny do boje 

hned v prvním okamţiku, a zároveň maximálně intenzivní kvůli stupňování válečného úsilí aţ 

do krajnosti. Abstraktní válka dovedená do krajnosti by se však mohla odehrát pouze za 

podmínek, kdyby „válka byla úplně izolovaný akt, (…) kdyby záleţela jen v jediném 

rozhodnutí anebo v několika současných rozhodnutích“ a „kdyby v ní bylo obsaţeno 

rozhodnutí samo v sobě dovršené a kdyby ji uţ předem neovlivňovala uvaţování o politickém 

stavu, jaký po ní nastane“ (Clausewitz 1959, s.27). Jelikoţ tyto podmínky se neslučují 

s realitou, přejdeme nyní ke Clausewitzovu pojetí reálné války. 

2.2 Reálná válka 

„Tak tedy dělá politika z ţivlu války, který všechno přemáhá, pouhý nástroj; ze 

strašného bitevního meče, který se zvedá oběma rukama a vší silou, aby se jím udeřilo 

jednou a ne víckrát, dělá lehký poboční kord, z kterého se stává občas dokonce rapír a 

kterým střídavě provádí šermířské výpady, záludy a odrazy“ (Clausewitz 1959, s.556). 

Touto metaforou vysvětluje Clausewitz rozmanité podoby války. Určujícím faktorem 

je zde politika chápaná jako „inteligence personifikovaného státu“ a to jak velikou roli ve 

válce dostává v porovnání s dalšími dvěma faktory. Tato „vrtošivá trojice“ je sloţena ze 
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„slepého a přirozeného pudu“ nenávisti a nepřátelství, který Clausewitz přisuzuje především 

lidu, dále ze „hry pravděpodobností a náhody“ s nimiţ se musí potýkat hlavně vojsko a 

konečně z racionality vlády, která určuje účel války a jíţ je tak její vedení podřízeno 

(Clausewitz 1959, s.37-38).  

Nikterak neproblematickou částí Clausewitzovy teorie je upřednostňování politické 

role z oné trojice faktorů. Jak jiţ bylo uvedeno, východiskem Clausewitzovy teorie je, ţe 

fysické násilí je prostředek a účel je vnutit nepříteli naší vůli. Politický účel určuje, jak velké 

úsilí je třeba vynaloţit. „Protoţe válka není akt slepé vášně, nýbrţ v ní především rozhoduje 

politický účel, musí hodnota tohoto politického účelu určovat velikost obětí, za jejichţ cenu 

ho chceme dosáhnout“ (Clausewitz 1959, s.41). Jestliţe náklady války nemohou být 

politickým účelem vyváţeny, je nutné se války vzdát, míní Clausewitz.  

Přestoţe se Clausewitzova teorie opírá především o politický účel, neboli „nepřátelské 

záměry“, nevynechává, jak uţ bylo uvedeno, ani nepřátelské city. „Je-li válka akt násilí, pak 

také nutně náleţí citu. I kdyţ z citu nevychází, přece se více nebo méně k němu vrací.“ A tak 

přestoţe si Clausewitz dovede představit válku zaloţenou jen na nepřátelském záměru, 

samotný boj pak povede k tomu, ţe nepřátelské city roznítí. Naopak „nelze si myslet ani 

sebeţhavější vášeň nenávisti, hraničící s instinktem, bez nepřátelského záměru“ (Clausewitz 

1959, s.24). Politický účel, přestoţe jeho vliv na vedení války můţe být silou nepřátelských 

citů minimalizován, se nikdy nemůţe zcela ztratit. „Politické hledisko by válkou úplně 

zmizelo jen tehdy, kdyby války byly vţdy jen boj z pouhého nepřátelství na ţivot a na smrt; 

takové, jaké jsou dnes, nejsou nic víc neţ projevy politiky samé“ (Clausewitz 1959, s.557). 

Jeden z hlavních argumentů Martina van Crevelda proti Clausewitzově teorii se opírá 

o války o existenci komunity, „nejdůleţitější formu války všech dob“ (van Creveld 1991, 

s.142). Clausewitz uznává moţnost, ţe pohnutky a nepřátelství mohou být tak velké, ţe 

uvádějí existenci celého národa v sázku. V takovém případě ustupuje politický a plně 

vystupuje vojenský ráz války. Oba autoři se shodují na tom, ţe vůle a síly k boji tu nejsou 

omezovány politickými aspekty, jako je uvaţování o politickém stavu, který nastane po válce, 

či kalkulací nákladů a zisků. Rozdíl mezi autory tkví v tom, ţe pro Clausewitze je toto 

stavem, kdy míra politického účelu byla lineárně dovedena do krajnosti. Mění se tu hodnoty, 

ale ne podstata. Pouze se odstraňují omezení, která odlišovala abstraktní válku od té reálné. 

Pro van Crevelda se nutně nejedná o extrémní a řídký případ, kdy hrozí úplné zničení. Časem 

se můţe kaţdá válka změnit v existenciální, pokud míra nepřátelství a ztrát je dostatečně 

silná, aby dala zapomenout původnímu účelu války. Váţení nákladů a zisků zde pak začne 
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pracovat obráceně. Čím větší jsou ztráty, tím méně je co ztratit, tím větší je odhodlání, aby to 

vše nebylo promarněno. V boji samotném se pak manifestuje existence komunity, boj 

samotný se stává politikou, stává se účelem.  

2.3 Clausewitzova vrtošivá trojice 

2.3.1 Mezietnické nepřátelství 

Válka by, dle Clausewitze, nabyla absolutní podoby tehdy, kdyby ji plně ovládlo 

nespoutané nepřátelství a kdyby se z ní stal čistý boj na ţivot a na smrt (Clausewitz 1959, 

s.556-557). Nepřátelské city jsou hnací silou ozbrojených konfliktů. Jak však Clausewitz 

podotýká, jednotlivec obvykle necítí proti jednotlivci ţádnou osobní zášť. Individuální 

nepřátelství je zastupováno nenávistí národnostní (Clausewitz 1959, s.88) a právě etnická 

nenávist sehrává v etnopolitických ozbrojených konfliktech zcela zásadní úlohu. Pro potřeby 

této práce můţeme z teoretické literatury zabývající se výzkumem míru a konfliktů vybrat tři 

roviny, podle nichţ jsou etnopolitické faktory zkoumány. První rovina sleduje etnickou 

strukturu celé společností. V rámci takovéto analýzy jsou všechny skupiny povaţovány za 

sobě podobné a odlišují se pouze svou velikostí a postavením v etnické struktuře státu. Tak 

tomu jiţ není v rámci druhé a třetí roviny, kde jsou jednotlivé skupiny zkoumány zcela 

individuálně. Druhá rovina se zabývá silou skupinové identity, coţ je dlouhodobý faktor, a 

třetí rovina sleduje konkrétní důvody vedoucí k mobilizaci skupiny. 

Při zkoumání etnické struktury společnosti jsou sledovány tři základní funkce – 

frakcionalisace, polarizace a dominance. Míra frakcionalizace ukazuje, jak dalece je 

společnost roztříštěna na odlišné skupiny. Čím více etnických skupin ve společnosti existuje, 

tím větší je míra frakcionalizace. Stupeň polarizace ukazuje, jak dalece si jsou skupiny 

vzdáleny (Esteban a Ray 2008, s.166). Míra frakcionalizace se tak od míry polarizace odlišuje 

ve dvou hlavních bodech. Zatímco větší počet skupin zvyšuje frakcionalizaci, polarizace 

naopak dosahuje svých nejvyšších hodnot při existenci pouze dvou stejně velkých skupin. A 

dále při zkoumání polarizace je vzdálenost mezi jednotlivými skupinami povaţována za 

klíčový faktor, zatímco frakcionalisace se jím vůbec nezabývá (Esteban a Schneider 2008, 

s.134). Analogickým konceptem k polarizaci je etnická dominance. Etnická dominance 

reflektuje asymetrický vztah mezi minoritní a majoritní skupinou. Nejvyšších hodnot 

dosahuje tehdy, kdyţ majoritní skupina drţí vůči minoritní skupině pouze slabou většinu 

(Collier a Hoeffler 2004, s.571-572). 
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Jelikoţ hodnoty frakcionalisace a polarizace si jsou zpravidla nepřímo úměrné, zcela 

opačný budou mít i vliv na povahu konfliktu. Vysoká úroveň frakcionalisace předznamenává 

nestabilní společnost, v níţ však mezietnická nenávist nebývá vysoká. Riziko konfliktu je ve 

vysoce frakcionalizovaných společnostech sice veliké, takové konflikty však nenabývají příliš 

váţných podob. Naopak propukne-li válka ve vysoce polarizované společnosti, lze očekávat, 

ţe nabude velmi vysoké intenzity (Esteban a Ray 2008). Vysoká úroveň polarizace předvídá 

moţnost vysoké míry mezietnické nenávisti a stejně tomu je i při vysoké míře etnické 

dominance.  

Vnitřní soudrţnost skupiny závisí na společné identitě, kterou členové skupiny sdílejí. 

Tato společná identita je budována na prvcích, jimiţ se členové jedné skupiny odlišují od 

příslušníků skupiny druhé. Takovými prvky, jak uvádí Ted Robert Gurr (Gurr 2001, s.167-

168; Harff a Gurr 1998, s.559), mohou být rasa, náboţenství, jazyk a v neposlední řadě 

společné historické zkušenosti. Při tom lze předpokládat, ţe čím větší jsou odlišnosti mezi 

příslušníky různých skupin, tím silnější společná identita a soudrţnost bude. Jelikoţ nelze 

očekávat, ţe by nepřátelské pocity ve válce vycházely z individuálního nepřátelství, „většinou 

aspoň jednotlivec necítí proti jednotlivci ţádné nepřátelství,“ skupinová nenávist „zastupuje u 

jednotlivce proti jednotlivci více nebo méně silně individuální nepřátelství,“ tvrdí Clausewitz 

(1959, s.88). Lze proto předpokládat, ţe čím silnější je ztotoţnění jednotlivce se skupinou, tím 

snáze přijme skupinové nepřátelství za své. Silná skupinová identita by tak měla slouţit jako 

základní podmínka pro existenci skupinového nepřátelství. V rámci tohoto tématu si také lze 

poloţit otázku, jak různé společné znaky působí na sílu skupinové identity. Podle Gurra jsou 

fysické rasové charakteristiky vţdy primárním znakem skupinové identity a podobně je tomu 

i u náboţenství. Také společný jazyk je významným pojivem, ale ten má podle Gurra daleko 

niţší potenciál stát se zdrojem krvavých konfliktů, neboť jazykové odlišnosti mohou být 

předmětem individuálního či kolektivního kompromisu. „Jednotlivci v heterogenní 

společnosti mohou a zpravidla také hovoří několika jazyky, ale nemohou být zároveň černí a 

bílí nebo zároveň hindové a muslimové“ (Gurr 2001, s.168). Také Meirav Mishali-Ram 

(2006) upozorňuje na výjimečný vliv náboţenství na společnou identitu. Jeho empirický 

výzkum ukazuje, ţe náboţenské rozdíly v porovnání s jinými etnokulturními znaky zvyšují 

intenzitu konfliktu. 

Čím více se pak příslušníci etnické skupiny cítí znevýhodněni oproti členům jiné 

skupiny, tím větší mají motivaci podniknout kolektivní akci, ať uţ by se jednalo o protesty 

v mírné podobě či o občanskou válku ve velmi váţném případě. Historické faktory, jako jsou 
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ztráta skupinové autonomie a zkušenost s diskriminací a represí od státu nebo dominantní 

skupiny, posilují podle Teda Roberta Gurra pocit zášti a nepřátelství vůči protivné etnické 

skupině. Čím větší pocit utrpěné křivdy skupina pociťuje, tím snadněji by se skupina mohla 

zmobilizovat a podniknout akci k nápravě křivd, coţ by se projevilo především na rychlosti 

eskalace. Mezi hlavní zdroje pocitu křivdy tedy patří represe proti skupině. Pouţití síly proti 

lidem, kteří to povaţují za nespravedlivé, krátkodobě vyvolává strach a opatrnost, 

z dlouhodobé perspektivy však vede k zášti, vytrvalému odporu a odplatě. Další velkou 

motivací podle Gurra je snaha o znovuzískání ztracené politické autonomie. Téměř všechny 

etnické skupiny se hlásí k existenci nějaké formy autonomie v historii. Čím je však tato ztráta 

větší a čím je aktuálnější, tím větší efekt taková motivace bude mít na své členy. A konečně 

motivující je i znevýhodnění skupiny oproti jiné skupině. Kolektivní znevýhodnění znamená 

sociální nerovnost v materiálním blahobytu, politickém přístupu nebo kulturním statusu 

v porovnání s jinou skupinou (Gurr 2001, s.169-170). Jak dokládá Gudruh Ostby (2008), 

sociální nerovnost se stává významným konfliktním faktorem, jestliţe se tato nerovnost pojí 

na vztah mezi etnickými skupinami. V jeho terminologii jde o horizontální sociální nerovnost. 

2.3.2 Vojensko-ekonomické faktory 

V abstraktní válce, která by byla dovedená do krajnosti, se předpokládá, ţe veškerá 

síla protivníků by byla vrţena do boje okamţitě, bez omezení. Jen v takovém případě by 

mohla být prudká a krátká. Reálná válka taková není mimo jiné také z toho důvodu, ţe síly 

protivníků jsou omezené a jejich aktivaci není moţné provést okamţitě. Tato omezení 

pramení z faktorů, které jsou rozebírány v předcházející a následující části - skupinové 

nepřátelství a racionální vedení. Neopomenutelným faktorem však jsou také fysické a 

materiální omezení ozbrojeného konfliktu. Zástupci ekonomického proudu ve výzkumu míru 

a konfliktů dokonce povaţují podmínky umoţňující povstání za faktor, který ovlivňuje, jaká 

země či skupina zaţije občanskou válku, daleko výrazněji neţ kulturní odlišnost nebo etnická 

nenávist. Bez vojenské ţivotaschopnosti se totiţ jakékoli další faktory stávají irelevantní 

(Collier a Hoeffler 2004; Fearon a Laitin 2003). Pakliţe je tento faktor významný jako 

předpoklad propuknutí ozbrojeného konfliktu, ještě daleko výrazněji působí na jeho průběh 

(viz Collier, Hoeffler a Soderbom 2004; Ross 2004). 

Vedení ozbrojených operací je závislé na finančních a materiálních zdrojích, funkční 

organizaci a významnou úlohu hraje rovněţ geografický faktor. Podle Paula Colliera a Anke 

Hoeffler (2004) existují tři hlavní zdroje financování: vyuţívání lokálních zdrojů, a to 
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především násilným vymáháním, dary z diaspory a subvence cizí vlády. Je stále diskutabilní, 

zda a jakým způsobem lokální zdroje exportních komodit působí na propuknutí občanské 

války. Paul Collier a Anke Hoeffler (2004) přišli s tezí, ţe země, jejichţ hospodářství je 

závislé na exportu primárních komodit, jsou vystaveny zvýšenému riziku propuknutí 

konfliktu, neboť tyto zdroje mohou snadno zneuţít povstalci ke svému vlastnímu financování. 

Společně s Mansem Soderbomem (Collier, Hoeffler a Soderbom 2004) pak na základě této 

teze uvedli cenu exportních komodit jako faktor ovlivňující délku trvání občanské války. Tato 

teze však nezůstala bez kritiky. James D. Fearon (2005) zpochybnil interpretaci dat Paula 

Colliera a Anke Hoeffler s tím, ţe jimi uvedená korelace platí jen pro export ropy, a to nikoli 

proto, ţe by její výnosy mohli povstalci zneuţívat, ale proto, ţe na exportu ropy jsou často 

závislé slabé a nestabilní státy. Tím však ani v nejmenším není zpochybněn význam 

financování ozbrojených skupin pro jejich existenci. Poznatky o souvislosti primárních 

komodit s propuknutím a průběhem ozbrojených konfliktů sumarizoval Michael Ross (2004) 

a došel k závěru, ţe jedinou zcela průkaznou spojitostí je, ţe dostupnost plenitelných komodit, 

tedy takových, jeţ lze snadno získat a transportovat, jako jsou drahokamy či drogy, 

prodluţuje trvání ozbrojeného konfliktu. 

Vnější pomoc, ať uţ se jedná o dary z diaspory, jak uvádí Collier a Hoeffler (Collier a 

Hoeffler 2004), nebo obecněji podpora příbuzných skupin v zahraničí (viz Harff a Gurr 1998; 

Gurr 2001) by měla poměrně výrazně působit na průběh vojenských aktivit stran 

v ozbrojeném konfliktu. Collier a Hoeffler sice nedokázali podpořit svou hypotézu, ţe pomoc 

diaspory v bohatších zemích zvyšuje riziko konfliktu, došli však k závěru, ţe organizovaná 

diaspora, která nijak netrpí důsledky konfliktu, zvyšuje riziko obnovení bojů. Význam 

spřízněné skupiny v zahraničí podle Teda Roberta Gurra je komplexnější neţ jen finanční a 

materiální pomoc. Spřízněné skupiny v první řadě poskytují morální podporu a mohou 

vlastními činy inspirovat skupiny v zahraničí. Pro vojensko-ekonomický faktor, který je zde 

rozebírán, je však důleţitější finanční, materiální a přímá vojenská pomoc, jeţ můţe skrze 

hranice proudit. Velikost takové pomoci ještě stoupá, kdyţ ona spřízněná skupina v zahraničí 

drţí ve svém státě moc a disponuje vojenskými a ekonomickými kapacitami státu. Gurr proto 

vyvozuje, ţe vnější vojenská pomoc zvyšuje riziko, ţe „konflikt bude vleklý, krvavý a velice 

obtíţně řešitelný smírem“ (Gurr 2001, s. 178). Vysoké intenzity s dlouhým trváním však 

zahraniční pomoc dociluje pouze tehdy, kdyţ jsou síly obou protivníků relativně vyrovnané. 

K rychlému ukončení by naopak došlo, kdyby zahraniční pomoc znamenala výraznou změnu 

v poměru sil. Collier, Hoeffler a Soderbom (2004) tak uvádějí vnější vojenskou intervenci na 
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straně rebelů jako klíčovou proměnnou, která zkracuje konflikt. Zahraniční podporu konfliktu 

poskytuje i jiný ozbrojený konflikt, který v daném regionu proběhl dříve. Takový konflikt 

sice neposkytuje přímou pomoc, tak jako spřízněná skupina v zahraničí, ale přináší do regionu 

např. mnoţství dostupných zbraní a vytváří dodavatelsko-odběratelské vztahy, na něţ 

bojovníci v novém konfliktu mohou navázat. V neposlední řadě pak takový konflikt můţe 

slouţit jako zdroj přímých nebo zprostředkovaných válečných zkušeností.    

Existence finančních a materiálních zdrojů pro vedení ozbrojených operací by byla 

zcela irelevantní, pokud by neexistovaly lidské zdroje, které by bylo moţné mobilizovat. 

Skupina, která by byla schopna ozbrojeného konfliktu, potřebuje k efektivní mobilizaci svých 

členů kompaktní teritoriální základnu. Výrazně obtíţnější by bylo ozbrojené povstání 

skupiny, jejíţ členská základna je rozptýlena v městském prostředí. Verbování členů je také 

snazší, nejsou-li mladí muţi nikde vázáni. Při konfliktu povstalecké skupiny se státním 

bezpečnostním aparátem je pro povstalce důleţitá rychlá mobilizace svých sil, a proto Paul 

Collier a Anke Hoeffler (2004, s.569) vidí jako důleţitý faktor stav pracovního trhu a podíl 

mladých muţů zapsaných v sekundárním vzdělávání. Nelze zde opomíjet ani to, zda účast ve 

válce je pro jednotlivce ekonomicky výhodnější neţ civilní zaměstnání. 

Geografický aspekt nabývá na důleţitosti tehdy, kdyţ proti státnímu bezpečnostnímu 

aparátu stojí výrazně slabší povstalecká skupina. V takovém případě je pro povstalce 

nezbytné, aby operovali v nepřístupném terénu, hornatém nebo zalesněném, daleko od 

vojensko-politického centra státu a měli moţnost překročit hranice do jiného státu, v němţ by 

nalezli bezpečný úkryt (Buhaug a Gates 2002; Fearon a Laitin 2003). Význam náročného 

terénu se sniţuje, kdyţ proti sobě v občanské válce stojí relativně stejně silné frakce. 

Zajímavý je potom předpoklad Bethany Lacina (2006, s. 281-282), ţe charakter terénu 

předurčuje intenzitu konfliktu. Zatímco v nepřístupném terénu je boj moţný jen v malých 

oddílech s lehkou výzbrojí, v otevřeném terénu a v městském prostoru je moţné vyuţít 

rozsáhlejší síly s těţkou výzbrojí. Ztráty v takovém prostředí jsou tak daleko vyšší a ve větší 

míře postihují civilní obyvatelstvo. 

2.3.3 Politické vedení 

Poslední součástí Clausewitzovy „vrtošivé trojice“ je podrobení války určité řídící 

inteligenci. Přestoţe je zařazena jako poslední, povaţuje ji Clausewitz za nejvýznamnější. 

„Válka není pouze politický akt, nýbrţ opravdový nástroj politiky, pokračování politických 

styků a jejich provádění jinými prostředky“ (Clausewitz 1959, s.36). Ve vztahu k průběhu 
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války má pak podřízenost politickému vedení spíše zmírňující vliv. Nikoliv proto, ţe by 

politika měla být chápána „jako konvenční pojem jakési moudrosti odmítající násilí“ 

(Clausewitz 1959, s.37), nýbrţ proto, ţe politické vedení musí neustále mít na paměti vztah 

účelu k prostředkům a musí uvaţovat o politickém stavu, který po válce nastane. Jak totiţ 

Clausewitz (1959, s.29) píše, „ani úplné rozhodnutí celé války nelze vţdy povaţovat za 

rozhodnutí naprosté. Stát, který byl poraţen, vidí v takovém rozhodnutí často jen přechodné 

zlo, které je moţno ještě napravit v politických vztazích někdy později. Je samozřejmé, ţe i 

tím se nutně sniţuje intenzita napětí.“  

Současní autoři vnímají vůdce stran v konfliktu často jako aktéry, kteří vyuţívají či 

dokonce zneuţívají výhodných okolností, které byly popsány v předcházejících oddílech o 

etnické nenávisti a vojensko-ekonomických faktorech. Například Klaus Jürgen Gantzel (2002, 

s.4) tímto stylem píše: „V takové situaci nastupují lidé s vůlí vládnout, často se zájmem na 

osobním obohacení, a politizují etnické, náboţenské nebo nacionální rozdíly, aby tím 

mobilizovali své stoupence.“  

Clausewitzova představa o politickém vedení vychází z předpokladu jasně 

hierarchicky strukturovaného státu, a tak by nemusela příliš souznít se současnou realitou 

vnitrostátních válek, v nichţ minimálně jednou stranou je nestátní aktér. Jak však upozorňuje 

Pablo Policzer (2002, s.4-5), mnoho nestátních ozbrojených skupin operuje jako kvazi-státní 

organizace s komplexní domácí i zahraniční administrativou a reprezentací, zatímco vůdci 

mnoha států rozrušili svou administrativu natolik, ţe se velmi blíţí organizaci nestátních 

skupin. Podle Policzera by proto bylo účelnější oprostit se od dichotomie státní-nestátní aktér 

a spíše se zaměřit na různé formy organizace, jeţ mohou státní i nestátní aktéři přijmout. 

Clausewitzovo pojetí by tak bylo lze aplikovat na disciplinované ozbrojené skupiny 

s jednotným velením. Takové organizační formy však v etnopolitických ozbrojených 

konfliktech zdaleka nebývají pravidlem, a to ani u státních ani u nestátních aktérů. Nicolas 

March (2007) rozlišuje tři druhy organizace/desorganizace ozbrojených skupin: jednotné 

disciplinované ozbrojené skupiny, warlordismus a neorganizované ozbrojené bandy. Rozdíl 

mezi jednotnou disciplinovanou skupinou a neorganizovanými ozbrojenými bandami lze 

vidět právě jen ve stupni disciplíny, kdy oba druhy tvoří póly takovéto stupnice. Naopak 

spojuje je záměr dosáhnout cíle, s nímţ etnopolitická skupina vešla do ozbrojeného boje. Čím 

nedisciplinovanější a fragmentovanější ozbrojená skupina bude, tím méně její činy budou 

schopny reflektovat širší kontext politického stavu, který po válce nastane, jak by očekával 

Clausewitz, a lze proto předpokládat větší vyhrocování intenzity konfliktu. Absence 
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jednotného vedení také ztěţuje vyjednávání jakékoli mírové dohody, neboť závaznost 

jakékoli kompromisní dohody lze jen obtíţně zaručit. (Doyle a Sambanis 2000, s.785). 

Mimo stupnici organizovanosti ozbrojených skupin a také mimo clausewitziánské 

pojetí politického vedení lze postavit warlordismus. Pojem warlord je v odborné literatuře i 

publicistice pouţíván tak široce, ţe aţ ztrácí konkrétní význam. Antonio Giustozzi (2005, s.9 

a 14) jej definuje jako nestátního aktéra, jehoţ legitimita je vojenská a jen v malé míře anebo 

vůbec ne politická. Mezi jeho hlavní charakteristiky patří,
4
 ţe se primárně zaměřuje na svůj 

vlastní prospěch a nebojuje pro jakýkoli vyšší cíl, ačkoli můţe reprezentovat regionální či 

sektářské zájmy. Následkem toho nemá zájem na změně charakteru reţimu státu, který se 

snaţí svrhnout nebo jej jiţ svrhnul. Warlordi těţí z válečného stavu a anarchie, která jej 

provází, tím, ţe na území, které ovládají, vytváří sobě podřízenou kvazi-státní mocenskou 

strukturu. Válečný stav jim zároveň dodává legitimitu, neboť ovládané oblasti tak mohou 

nabízet ochranu a bezpečí, které za hranicemi jejich moci jiţ neexistuje. Takto definovaný 

warlordismus je spíše ideálním typem, k němuţ se reální aktéři ozbrojených konfliktů mohou 

více či méně blíţit. Lze ale očekávat, ţe válka, v níţ dominuje warlordismus, nenabývá 

vysoké intenzity, ale trvá dlouho. Je tomu tak proto, ţe v zájmu warlordů je stabilní válečné 

prostředí. Na rozhodných krvavých střetech nemají zájem jednak proto, ţe nemají politický 

cíl, pro nějţ by bojovali, a za druhé by pro ně byl zbytečně nákladný. 

Antonio Giustozzi (2005, s.12) uvádí i další typy vojensko-politických aktérů 

s ohledem na jejich politickou legitimitu. Kromě warlordů, jejichţ legitimita je téměř čistě 

vojenská, dále uvádí tradiční místní vládce, jako jsou kmenoví náčelníci, dále klanové 

vojensko-politické vůdce, coţ jsou moderní političtí nebo vojenští aktéři, kteří mají pod svou 

kontrolou kmenové nebo klanové struktury, a konečně neklanové vojensko-politické vůdce, 

kteří stojí v čele politické či ideologické skupiny. Přijmeme-li Clausewitzův předpoklad, ţe 

                                                 

4
 Podle Giustozziovy definice by warlord měl obsáhnout následujících osm bodů: 

1. je uznáván jako legitimní a dokonce charismatický vojenský vůdce kvůli svým schopnostem poskytnout 

důleţité sluţby sobě podřízeným velitelům, jako je vůdcovství, koordinace, logistika ad.; 

2. potřebuje pravidelně vést úspěšná vojenská taţení, aby si mohl udrţet svou legitimitu a ospravedlnil 

svou roli; 

3. má plnou a autonomní kontrolu nad vojenskou silou, kterou můţe pouţít zcela dle své vůle; 

4. má politickou moc nad částí státního teritoria, kde byla centrální autorita oslabena nebo zcela upadla; 

5. uţívá násilí, aby si udrţel svou moc; 

6. čehoţ důsledkem nemá ţádnou nebo jen malou politickou legitimitu; 

7. ukazuje neopatrimoniální postoj ke komunitě, kterou ovládá a kde je tudíţ institucionalizace jen slabá 

anebo vůbec ţádná 

8. primárně se zaměřuje na svůj vlastní prospěch a nebojuje za ţádné vyšší cíle, ačkoli můţe tvrdit, ţe hájí 

regionální nebo sektářské zájmy. 

Důsledkem toho je, ţe mu chybí zájem změnit charakter státu, proti němuţ bojuje. Jeho vůdcovská role není 

závislá na eventuálním uchopení státní moci. (Giustozzi 2005, s.14) 
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válka by směřovala ke krajnosti, pokud by byla izolovaný akt, který by nesouvisel s dřívějším 

ţivotem ve státě  a kdyby ji uţ předem neovlivňovalo uvaţování o politickém stavu, který po 

ní nastane (Clausewitz 1959, s.27), pak by platilo, ţe čím pevnější a trvalejší je vztah vůdce 

ke skupině, v jejímţ čele se nachází, tím výraznější bude efekt politického vedení na 

zmírňování ozbrojeného konfliktu. Nejvýraznější takovýto vztah je u tradičních vládců. 

2.4 Shrnutí 

Carl von Clausewitz vytvořil svou teorii války v první polovině devatenáctého století 

na základě svých zkušeností z napoleonských válek. Přestoţe jeho cílem byla univerzální 

teorie, předpoklady, z nichţ vychází, jsou nutně ovlivněny historickými reáliemi. Logika 

Clausewitzova díla je však přínosná i pro současnost. Pro účel této práce se zdá vhodné vyuţít 

Clausewitzovu „vrtošivou trojici“ jako rámec pro zpracování současných výzkumů 

zabývajících se etnopolitickými konflikty. Clausewitzovu trojici zahrnující lid se svým 

nepřátelstvím a nenávistí a dále vojsko a vládu je moţné vyuţít jen velmi volně, coţ se 

projevuje zvláště v oddíle zabývajícím se vojensko-ekonomickými aspekty. Zatímco 

Clausewitz se v tomto bodě zabýval faktory náhody a pravděpodobnosti, s nimiţ se musí 

potýkat vojevůdce, v této práci je tento bod rozpracován jako faktor poukazující na moţnost 

vytvoření a udrţení vlastní vojenské síly. Nijak to však nepřekáţí logice, podle níţ 

nepřátelství a nenávist představují hnací sílu války, vojenské síly prostředek k jejímu vedení a 

politická vláda prvek, který by mohl být schopen korigovat nepřátelské akce. 

Samotnou analýzu za pouţití popsaných faktorů by mohlo problematizovat, ţe sama 

válka je výrazným zdrojem jejich nestability. Intenzivní válka můţe stmelovat etnické 

skupiny a prohlubovat nepřátelství, během války dochází k proliferaci zbraní, výcviku 

bojovníků a otvírání nových ekonomických zdrojů, které umoţňují udrţování vojenské síly a 

v průběhu konfliktu se také můţe výrazně změnit organizační struktura stran směrem 

k dezorganizaci, k posilování místních polních velitelů a vytváření warlordismu. Lze proto 

předpokládat, ţe čím déle konflikt trvá, tím méně jej lze vysvětlit pomocí faktorů, které byly 

zmíněny výše. I proto je důleţité nezůstávat pouze u komparativních metod studujících větší 

mnoţství případů, ale soustředit se také na detailní jednopřípadové studie, které by byly 

schopny reflektovat i vzájemné působení mezi proměnnými. 
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3 ANALÝZA METODOU MLHAVÉ MNOŽINY 

3.1 Metoda mlhavé množiny 

Metodu mlhavé množiny (fuzzy-set membership) uvedl do sociálních věd Michael 

Smithson ve své knize Fuzzy set analysis for behavioral and social sciences (1987) a dále 

rozvedl Charles C. Ragin v knize Fuzzy-Set Social Science (2000). Ragin charakterizuje 

mlhavou mnoţinu jako střední cestu mezi kvantitativními a kvalitativními komparativními 

metodami. Tato metoda umoţňuje překlenout rozdíly mezi kvantitativními a kvalitativními 

přístupy, neboť je  kvalitativní i kvantitativní zároveň, přičemţ přebírá to lepší z obou 

metodologických světů: preciznost vlastní kvantitativním výzkumníkům a vyuţití podstatných 

informací při konstrukci proměnných, jak činí kvalitativní výzkum (Ragin 2008, s.175 a 182). 

Metoda mlhavé mnoţiny vychází ze specifického klasifikačního systému, který 

připisuje jednotlivým případům hodnoty podle příslušnosti k mlhavé mnoţině. Číslem „1“ je 

klasifikován ten případ, který dosahuje maximálních hodnot zkoumané proměnné anebo u 

nějţ lze říci, ţe tvrzení o příslušnosti případu k mlhavé mnoţině je zcela pravdivé. Naopak 

případ, který do mlhavé mnoţiny vůbec nepatří či v němţ je daná proměnná nejslabší, je 

ohodnocen číslem „0“. Ostatní případy jsou hodnoceny v rozmezí „0“ aţ „1“ podle toho, zda 

jsou spíše uvnitř mnoţiny, nebo spíše mimo mnoţinu, čili jestli se blíţí spíše maximální 

hodnotě, nebo spíše minimální hodnotě (Karlas 2008, s.72; Verkuilen 2005, s. 465). 

Například případ, který se tak se svou vlastní hodnotou výrazně přibliţuje případu s 

maximální hodnotou, avšak zcela jej nedosahuje, můţe být klasifikován číslem „0,8“ a 

naopak případ s hodnotami velmi blízkými celkovému minimu můţe být ohodnocen 

například číslem „0,2“. Klasifikaci „0,5“ pak dosahuje ten případ, který je od obou krajních 

případů stejně vzdálen. Výsledkem této klasifikace je, ţe ke kaţdému srovnávanému případu 

jsou přiřazena ohodnocení všech závislých i nezávislých proměnných.  

Klasifikace konkrétní proměnné vychází ze subjektivního hodnocení výzkumníka, a 

tak i v případě, ţe jsou výchozí empirická data kvantifikovatelná, nemusí jejich klasifikace 

v mlhavé mnoţině nutně odpovídat prostému lineárnímu převedení do škály „0“ aţ „1“. 

K přiřazení konkrétní hodnoty mlhavé mnoţiny se výzkumníkovi nabízí řada metod kalibrace 

dat. Na tomto místě uvedeme způsoby kalibrace, které jsou v této práci vyuţity: přímé 
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převedení, zprůměrování několika hodnot, nepřímé převedení pomocí komparace párů a 

transformaci hodnot. 

Kalibrace dat pomocí přímého převedení vyţaduje, aby si výzkumník jasně stanovil, 

co znamená plné členství v mlhavé mnoţině (hodnota „1“), jaká hodnota znamená, ţe případ 

je zcela mimo členství v mnoţině (hodnota „0“), a jaká hodnota se vztahuje k přechodové 

klasifikaci „0,5“. Na základě zvaţování empirických důkazů pak přímo přiřazuje jednotlivé 

případy do škály podle toho, v jakém vztahu jsou k zakotveným případům s hodnotami „1“, 

„0“ a „0,5“. V případě, ţe zdrojová data jsou kvantifikovatelné, jako tomu často je v této 

práci, přímým převedením rozumíme přímý lineární přepočet číselných hodnot do škály „0“ 

aţ „1“. Nejsou-li však zdrojová data kvantifikovatelná, můţe být mnohdy velmi náročné 

vytvořit spolehlivé posouzení všech případů, zvláště je-li zkoumanou proměnnou velice 

abstraktní či komplexní jev (Ragin 2008, s.186; Verkuilen 2005, s.471).  

Jestliţe zkoumanou proměnnou je komplexní jev, moţnou cestou k jeho klasifikaci je 

jeho rozloţení do několika jednodušších proměnných, jejichţ hodnoty lze jiţ snadněji určit 

buď pomocí přímé kalibrace, nebo i jiných způsobů, které budou popsány dále, a tyto 

proměnné následně sečíst a přímým převedením zařadit do škály „0“ aţ „1“ (Verkuilen 2005, 

s.472). Tento způsob sice výrazně zjednodušuje posuzování sloţitých proměnných, a tak i 

zmírňuje nahodilost při jejich hodnocení, avšak nelze se zde vyhnout kritice, ţe ony 

jednoduché proměnné a jejich sloţení nevystihuje zcela výsledný komplexní jev. 

Jiným způsobem, jak se vyrovnat s posuzováním sloţitých jevů je nepřímé převedení 

pomocí komparace párů. Při této metodě je srovnáván kaţdý případ s kaţdým, přičemţ se 

posuzuje pouze to, u kterého případu dosahuje proměnná vyšší hodnotu (který případ náleţí 

do mlhavé mnoţiny více). Případy jsou hodnoceny pouze třemi stupni: hodnota je vyšší, 

stejná či niţší. Po sečtení výsledků ze všech srovnání lze hodnoty lineárně přiřadit do škály 

„0“ aţ „1“. V této metodě není zkoumaný jev nijak zjednodušován, a přesto je díky binárnímu 

rozhodování (ano/ne) zkoumání výrazně jednodušší a konzistentnější, neţ by bylo při vyuţití 

přímého převedení na číselné hodnoty (Verkuilen 2005, s.476). 

Transformaci hodnot lze provádět v případech, kdy výchozí hodnoty jsou 

kvantifikovatelné, ale jejich přímé lineární převedení do škály mlhavé mnoţiny by narušilo 

teoretickou koncepci výzkumu. Výzkumník by si v takovém případě měl podle vlastní 

teoretické koncepce stanovit hranice, podle nichţ bude přiřazovat případy do kategorií (plná 

příslušnost k mnoţině – „1“, téměř plná příslušnost – „0,8“, více uvnitř neţ mimo mnoţinu – 

„0,6“, více mimo neţ uvnitř – „0,4“, téměř zcela mimo – „0,2“ a zcela mimo mnoţinu „0“). 
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V rámci těchto kategorií pak lze hodnoty dále diferencovat. Smyslem takovéto poněkud 

arbitrární transformace hodnot je zmírnit disproporční stav v případě jednoho či několika 

málo případů, kvůli němuţ by byla výrazně sníţena moţnost diferenciace ostatních případů 

(viz následující graf zobrazující proměnnou „délka konfliktu“, při níţ nejdelší konflikt 

(Čečensko) trvá dvakrát déle neţ druhý nejdelší (Náhorní Karabach) a třikrát déle neţ třetí 

nejdelší (Chorvatsko)). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DUR1

DUR2

 

1 Srovnání hodnot mlhavé množiny: DUR1 vytvořena lineárním převedením délky ozbrojeného 

konfliktu v letech, zatímco DUR2 vytvořena transformací hodnot. 

 

Popsaná klasifikace případů a zkoumaných proměnných slouţí k následné analýze 

vztahů mezi nezávislými a závislými proměnnými. Pozitivním výsledkem takovéto analýzy je 

určení nezávislé proměnné za podmínku nutnou nebo podmínku postačující k závislé 

proměnné. Má-li být nezávislá proměnná podmínkou nutnou, pak existence závislé proměnné 

nutně vyţaduje existenci nezávislé proměnné, ale přítomnost nezávislé proměnné nemusí 

nutně vést k přítomnosti závislé proměnné. Při analýze mlhavé mnoţiny to znamená, ţe 

hodnota závislé proměnné se musí v kaţdém ze zkoumaných případů buď rovnat, nebo být 

niţší neţ hodnota nezávislé proměnné. Naopak nezávislá proměnná vytváří postačující 

podmínky tehdy, kdyţ existence nezávislé proměnné nutně vyţaduje existenci závislé 

proměnné, při tom však závislá proměnná není podmíněna přítomností nezávislé proměnné. 

Při analýze mlhavé mnoţiny to znamená, ţe nezávislá proměnná se musí ve všech případech 

rovnat závislé proměnné, nebo být menší (Karlas 2008, s. 72-73).  
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2 Nezávislá proměnná nutnou podmínkou závislé proměnné 
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3 Nezávislá proměnná postačující podmínkou k závislé proměnné 

 

Jak jsme jiţ uvedli, vztah mezi proměnnými lze předpokládat tam, kde nezávislá 

proměnná je konzistentně vyšší nebo rovná, respektive niţší nebo rovná neţ proměnná 

závislá. To znamená, ţe i případy, u nichţ se klasifikace závislých a nezávislých proměnných 

výrazně liší (např. druhý případ u ilustrace nutné příčiny a předposlední případ u ilustrace 

postačující příčiny) výrazně nenarušují pravdivost předpokládaného vztahu. Charles C. Ragin 

k tomu poznamenává, ţe v tomto se analýza mlhavé mnoţiny liší od konvenčních analýz 

korelací. Případy s výraznými rozdíly hodnot by v takových analýzách byly povaţovány za 

chybu, která by narušovala korelaci mezi proměnnými (Ragin 2006, s. 294). 

Jen velice zřídka však lze nalézt dvě proměnné, jejichţ vztah, ať uţ v podobě příčiny 

nutné či příčiny postačující, by odpovídal předpokladu ve všech případech. Ragin upozorňuje, 

ţe ne kaţdá odchylka dokazuje nepravdivost kauzálního vztahu a je proto třeba určit, do jaké 

míry je předpokládaný kauzální vztah mezi proměnnými konzistentní s empirickými 

hodnotami. Ragin proto uvádí metody měření konzistentnosti a relevantnosti nalezeného 
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vztahu mezi proměnnými. Úroveň konzistentnosti nutné podmínky by podle Ragina měla být 

vypočítána tak, ţe se součet všech odpovídajících hodnot závislé proměnné (je rovná nebo 

niţší neţ nezávislá proměnná) a neodpovídajících hodnot nezávislé proměnné (je niţší neţ 

závislá proměnná) vydělí celkovým součtem všech hodnot závislé proměnné. Stejným 

postupem pak lze vypočítat i konzistentnost u podmínky postačující s tou jedinou změnou, ţe 

závislá a nezávislá proměnná se zamění. Výsledek „1,0“ znamená úplnou konzistentnost a o 

určité konzistentnosti lze dle Ragina hovořit aţ do úrovně „0,75“ (Ragin 2006).  

   )(/),min()( YYXYXNOSTKONZISTENT  

4 Vzorec konzistentnosti pro podmínku nutnou (X – nezávislá proměnná, Y – závislá proměnná) 

 

Konflikt INT VŮDCE 

Bosna a Hercegovina (Chorv.) 0,79 1 

Bosna a Hercegovina (Srb.) 1 1 

Chorvatsko 0,58 1 

Gruzie (Abcházie) 0,37 0,611 

Gruzie (Jiţní Osetie) 0,16 0,167 

Makedonie 0 0,444 

Moldávie  0,26 0,556 

Náhorní Karabach 0,47 0,389 

Rusko (Čečensko) 0,89 0,778 

Jugoslávie (Kosovo) 0,68 0,167 

Slovinsko 0 0 

5 Hodnoty závislé a nezávislé proměnné: intenzita a nezkušenost politického vůdce s 

předválečnou veřejnou politikou 

 

Na uvedeném příkladu lze vidět vztah nezávislé proměnné vypovídající o 

neangaţovanosti politického vůdce v předválečné veřejné politice a intenzitou konfliktu. U 

všech případů s výjimkou Kosova je nezávislá proměnná vyšší nebo rovná proměnné závislé. 

Nebýt Kosova, bylo by moţné prohlásit, ţe vůdce bez zkušenosti s běţnou předválečnou 

politikou je nutnou podmínkou intenzivního konfliktu. S Kosovem však takovéto tvrzení jiţ 

není absolutní. Přesto konzistentnost tohoto vztahu je 0,86, coţ znamená, ţe nezkušený vůdce 

je téměř vždy nutnou podmínkou vyhroceného ozbrojeného konfliktu.  

Výpočet konzistentnosti není jediným kritériem, který by potvrzoval relevantnost 

nalezeného vztahu. Ragin poukazuje na to, ţe dokonalá konzistentnost ještě zdaleka 

negarantuje, ţe předpokládaný vztah skutečně existuje nebo má nějaký význam. Vezmeme-li 
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v úvahu moţnost ekvifinality, tedy ţe výsledný stav umoţňuje více moţných příčin, pak 

pochopíme, ţe je zapotřebí vzít také v potaz, v jakém poměru je zkoumaná příčina k ostatním 

moţným příčinám. Tudíţ v případě, ţe analýza mlhavé mnoţiny vykazuje poměrně 

konzistentní kauzální vztah, o skutečné relevanci takového vztahu vypoví podle Ragina aţ 

výpočet působení (coverage). Vzorec pro výpočet působení je téměř totoţný vzorci pro 

výpočet konzistentnosti, dělenec v této rovnici je totoţný, ale zatímco při výpočtu 

konzistentnosti byl dělitelem součet závislých proměnných, v případě působení je dělitelem 

součet nezávislých proměnných (v případě podmínky postačující se opět nezávislá a závislá 

proměnná zaměňují) (Ragin 2006). 

   )(/),min()( XYXYXPUSOBENI  

6 Vzorec působení pro podmínku nutnou 

 

Jak uţ jsme uvedli, vztah intenzity a nezkušenosti politického vedení má hodnotu 

konzistentnosti 0,86, coţ znamená, ţe nezkušenost politického vedení je téměř vţdy nutnou 

podmínkou intenzivního ozbrojeného konfliktu, a jelikoţ hodnota působení dosahuje úrovně 

0,73, můţeme nalezený vztah povaţovat za velmi relevantní. Pro srovnání si uvedeme i 

příklad vztahu délky konfliktu a polarizace v etnické struktuře společnosti. Konzistentnost 

tvrzení, ţe polarizace je nutnou podmínkou dlouhotrvajícího konfliktu dosahuje hodnoty 

„0,79“, coţ lze ještě pokládat za konzistentní tvrzení. Spočítáme-li si však působení tohoto 

tvrzení, dostaneme hodnotu „0,53“. Tato poměrně nízká hodnota s nepřesvědčivou hodnotou 

konzistentnosti tak vyvolává velké pochybnosti o relevantnosti předpokládaného vztahu. 

 

Konflikt DUR Polar 

Slovinsko 0 0,23 

Gr (Jiţní Osetie) 0,1 0,87 

Makedonie 0,2 0,74 

Moldávie  0,2 0,74 

Gr (Abcházie) 0,4 0,66 

Jug (Kosovo) 0,4 0,34 

B a H (Chorv.) 0,45 1 

B a H (Srb.) 0,6 1 

Chorvatsko 0,65 0 

Náh. Karabach 0,75 0,66 

Rus (Čečensko) 1 0,82 

7 Vztah polarizace a trvání konfliktu 
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INT

vůdce

Srovnáním následujících grafů si můţeme uvědomit rozdíl mezi oběma představenými 

vztahy. Oba jsou poměrně konzistentní, neboť nezávislá proměnná jen u minimálního počtu 

případů se ocitá na druhé straně dělící linie, kterou představují hodnoty závislé proměnné. 

Avšak u vztahu intenzity a nezkušeného vůdce se hodnoty závislé a nezávislé proměnné drţí 

poměrně blízko sebe, rozdíl mezi těmito hodnotami je velmi malý, zatímco u vztahu délky a 

polarizace je rozdíl těchto hodnot značný. A tak přestoţe nelze zcela popřít určitou pravdivost 

tvrzení, ţe polarizace je nutnou podmínkou dlouhotrvajícího konfliktu, relevantnost takového 

tvrzení není vysoká.  

 

DUR

Polar

 

8 Srovnání konzistentnosti a působení na grafické ilustraci vztahů hodnot mlhavé množiny u 

délky konfliktu a polarizace (vlevo) a intenzity a nezkušenosti vůdce (vpravo) 

 

Metoda mlhavé mnoţiny je velice uţitečnou komparativní metodou, nicméně závěry 

takové komparace nelze přeceňovat. I kdyţ hodnoty konzistentnosti a působení se budou 

blíţit jedné, nelze je povaţovat za konečný test kauzálního vztahu mezi proměnnými. Jak 

Ragin poznamenává, výpočet konzistentnosti a působení by měl pouze poskytnout vodítko, 

ale skutečným testem by mělo být, jestli zkoumaný vztah dává výzkumníkovi smysl a pomáhá 

mu objasnit zkoumaný případ (Ragin 2006, s.309-310). Určité omezení závěrů analýzy 

mlhavé mnoţiny je patrné o to více, kdyţ si uvědomíme, ţe při klasifikaci proměnných se 

často nelze vyhnout subjektivním soudům a určité nahodilosti. V této práci je proto metoda 

mlhavé mnoţiny vyuţita pouze v první části výzkumu. V druhé části výzkumu budou 

kauzální vztahy, které byly při analýze mlhavé mnoţiny potvrzeny, analyzovány v několika 

jednopřípadových studiích. Analýza mlhavé mnoţiny je tak zde pouze vodítkem, i kdyţ 

významným, k porozumění celkové problematice. 
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3.2 Operacionalizace 

3.2.1 Závislé proměnné 

Jako závislé proměnné jsou v této práci zkoumány rychlost eskalace, maximální 

intenzita a délka trvání ozbrojeného konfliktu. Konstrukce těchto proměnných vychází 

z analýzy konfliktu pomocí konfliktního cyklu. V literatuře lze nalézt řadu různých modelů 

konfliktního cyklu (viz Lund 1996; Schmalberger a Alker 2001; Swanström a Weissmann 

2005), všechny ale mají společné pojetí vývoje konfliktu jako dynamického procesu, který 

kontinuálně prochází mezi stádii nenásilnými a násilnými. Křivka konfliktního cyklu tak 

určuje, jakou intenzitu má zkoumaný konflikt v konkrétním čase. Intenzita se zpravidla dělí 

do stádií, které je moţné jasně charakterizovat. Smyslem takovéto analýzy obvykle bývá 

přiřazení vhodné metody řešení konfliktu ke konkrétnímu stádiu při porozumění dalšího 

moţného vývoje konfliktu. 

 

9 Konfliktní cyklus 

Tato práce se zaměřuje na tři charakteristiky, které konfliktní cyklus determinují. 

Velmi obecně lze říci, ţe rychlost eskalace poukazuje na to, jak strmě křivka konfliktního 

cyklu stoupá, maximální intenzita se projevuje ve vrcholu křivky a délka trvání je vyjádřena 

úsekem na časové ose. Většina modelů konfliktního cyklu se zaměřuje především na 

rozlišování nenásilných stádií. Tato práce se však věnuje výhradně násilné fázi konfliktu, a 

proto do klasifikace závislých proměnných budou zahrnuty pouze násilná stádia a násilné 

aspekty konfliktního cyklu. 

Základem konfliktního cyklu v této práci je index intenzity povstání (REB) uvedený 

v databázi Minorities at Risk Project (MAR, 2009). Tento index rozděluje intenzitu do sedmi 

stupňů: 
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1. sporadický terorismus (méně neţ šest událostí ročně) 

2. teroristická kampaň (více neţ šest událostí ročně) 

3. lokální povstání 

4. gerilová aktivita na nízké úrovni (účast méně neţ tisíce bojovníků, jen 

sporadické ozbrojené útoky, jimiţ je zasaţena jen malá část území, které 

etnická skupina obývá) 

5. gerilová aktivita na střední úrovni 

6. gerilová aktivita na vysoké úrovni (účast více jak tisíce ozbrojených bojovníků, 

časté ozbrojené útoky, jimiţ je zasaţena rozsáhlá část území, jeţ etnická 

skupina obývá) 

7. občanská válka (má všechny charakteristiky gerilové aktivity na vysoké úrovni 

a navíc povstalci bezpečně kontrolují rozsáhlou část své teritoriální základny. 

Přestoţe na základě tohoto indexu lze vytvořit konfliktní cykly zkoumaných konfliktů, 

při klasifikaci ţádné ze závislých proměnných se tato práce neomezuje jen na tento jediný 

zdroj. 

Rychlost eskalace 

Pro klasifikaci proměnné rychlost eskalace byla pouţita komparace párů. 

Rozhodujícími informacemi při tomto srovnávání byly zaprvé konfliktní cykly vytvořené 

podle MAR a zadruhé časový rozdíl mezi datem prvního pouţití síly a datem, kdy bojové akce 

stály jiţ dvacet pět ţivotů. Tyto informace poskytuje Uppsala Conflict Data Program (UCDP 

2008). Jelikoţ smyslem této proměnné je ukázat, jak rychle se vyhrocuje násilí aţ na nejvyšší 

úroveň intenzity, při posuzování konfliktních cyklů MAR byl hlavní důraz kladen na eskalaci 

konfliktu nad úrovní gerilové aktivity na nízké úrovni (úroveň „3“) a eskalace přes niţší 

úrovně indexu slouţila jen jako pomocný ukazatel. Rovněţ doba mezi prvním pouţitím síly a 

dosaţením dvaceti pěti obětí na ţivotech byla vyuţívána jako pomocný indikátor. 

Jednoznačně nejrychleji eskaloval konflikt v Abcházii, který podle MAR eskaloval 

během jednoho roku ze zcela nenásilné hodnoty „0“ do hodnoty maximální intenzity -

občanské války, a v pouhých dvou dnech od prvního pouţití síly dosáhl podle UCDP dvaceti 

pěti obětí. Velmi rychlé eskalace dosáhly dále konflikty ve Slovinsku a v Makedonii. U obou 

konfliktů index MAR zaznamenal rozdíl pouze jednoho ročního hodnocení mezi úrovní 

sporadického terorismu (úroveň „1“) a vrcholem konfliktu na úrovni gerilové aktivity na 

vysoké úrovni (úroveň „6“). Výrazný rozdíl mezi těmito dvěma případy však zaznamenávala 
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data UCDP, podle nichţ konflikt ve Slovinsku zaznamenal dvacet pět obětí jiţ v sedmi dnech 

od prvního pouţití síly, zatímco v Makedonii to bylo 476 dní. Naopak zřetelně nejpomaleji 

eskalovali konflikty v Jiţní Osetii a Moldávii.  
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10 Rychlost eskalace ozbrojených konfliktů - hodnoty mlhavé množiny 

Maximální intenzita 

Pojetí proměnné maximální intenzita bylo inspirováno modelem konfliktního cyklu 

podle Schmalbergera a Alkera (2001). Tito autoři rozlišují dvě násilná stádia konfliktu – 

stádium omezeného násilí a stádium masivního násilí, v němţ se ţádná omezení a 

sebeomezování neuplatňují. Plné členství k mlhavé mnoţině tak zde znamená, ţe v konfliktu 

je pouţito všech dostupných prostředků a způsobů násilí, včetně násilí vůči civilistům a 

dokonce i genocidy, a to po dlouhou dobu.  

Rovněţ i kalibrace intenzity pro metodu mlhavé mnoţiny byla provedena pomocí 

komparace párů. Zdroje dat pro proměnnou maximální intenzita však byly výrazně bohatší, 

neţ tomu bylo u eskalace. Index povstání v databázi MAR zdaleka nepostačoval, neboť 

většina konfliktů byla klasifikována nejvyšším indexem – občanská válka. Obdobně 

nedostatečně slouţí klasifikace databáze Heidelberger Institut für Internationale 

Konfliktforschung (HIIK)  KOSIMO (2002), v níţ většina případů je klasifikována nejvyšším 

stupněm intenzity, a UCDP, která rozděluje konflikty pouze do dvou stupňů – konflikt nižší 

intenzity (minor) a válku (war). Přesto i kombinace těchto databází pomohla jako pomocný 

ukazatel při komparaci případů. Základem klasifikace tak byla databáze Internal Wars and 

Failures of Governance, 1955-2008 (Marshall, Gurr a Harff 2009) a data z UCDP o násilí 

proti civilistům (One-sided violence). Databáze Internal Wars and Failures of Governance, 
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1955-2008 poskytuje tři uţitečné klasifikace případů: podle počtu bojovníků, jeţ se jí účastní, 

podle počtu padlých a klasifikaci aktů genocidy. Násilí proti civilistům, které sleduje UCDP, 

je výrazně širší jev neţ genocida, a proto právě tato databáze je velice uţitečná při komparaci 

jednotlivých případů. 

Jednoznačně nejintenzivnějším konfliktem byla válka bosenských Srbů proti vládě 

Bosny a Hercegoviny, která patří nejen mezi konflikty s nejvyšším počtem účastnících se 

bojovníků a s nejvyššími ztrátami v boji, ale zároveň byla ohodnocena v letech 1992 a 1993 

stupňem „4“ na pětibodové škále genocidy, coţ znamená, ţe za oběť genocidy padlo 64 aţ 

128 tisíc obětí za rok. Velmi vysoké intenzity také dosáhly konflikt v Čečensku, konflikt 

vedený bosenskými Chorvaty a konflikt v Kosovu. U všech těchto konfliktů docházelo ke 

značnému násilí vůči civilistům, u kosovského případu je uvedena dokonce genocida na 

stupni „2,5“, coţ znamená 8 aţ 16 tisíc mrtvých, a tyto konflikty také patří mezi případy 

s nejvyšším počtem bojovníků i padlých. Kosovo této kombinace dosáhlo v jednom roce, 

chorvatsko-bosenský konflikt ve dvou letech a Čečensko ve třech letech. 
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11 Maximální intenzita konfliktů - hodnoty mlhavé množiny 

Délka trvání 

Mohlo by se zdát, ţe délka trvání je proměnnou, jíţ lze poměrně objektivně 

klasifikovat. Na tom by nemělo ani příliš měnit to, ţe jednotlivé databáze se většinou lehce 

(někdy však i velmi výrazně) rozcházejí ve stanovení začátku a konce ozbrojeného konfliktu. 

Prostý lineární přepočet času do škály příslušnosti k mlhavé mnoţině, coţ by se mohlo zdát 

jako nečistší a nejobjektivnější způsob kalibrace dat, však vytváří hodnoty, které se velice 

málo hodí k analýze vztahu s ostatními proměnnými. Důvodem toho je disproporční délka 
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konfliktu v Čečensku, který trvá v různých podobách od roku 1994 do dnes. Při lineárním 

přepočtu by tak délka všech ostatních konfliktů byla klasifikováno hodnotami od „0“ do 

„0,5“. Ke stanovení hodnot mlhavé mnoţiny vhodnějších k další analýze proto bylo vyuţito 

transformace časových hodnot do kategorií podle příslušnosti k mlhavé mnoţině.  

Plnou příslušnost k mlhavé mnoţině dlouhotrvajících konfliktů má přirozeně pouze 

čečenský případ a zcela mimo tuto mnoţinu je Slovinsko, kde ozbrojený konflikt trval pouze 

několik málo dní. Téměř plnou příslušnost má ještě konflikt v Náhorním Karabachu, více 

uvnitř neţ mimo mnoţinu pak jsou bosensko-srbský a chorvatský konflikt, více mimo neţ 

uvnitř mnoţiny jsou bosensko-chorvatský, abcházský a kosovský konflikt a do kategorie, 

které patří téměř zcela mimo mnoţinu dlouhotrvajících ozbrojených konfliktů, spadají ty 

případy, které trvaly méně neţ půl roku, tedy Moldávie, Makedonie a Jiţní Osetie. 

  UCDP IWFG MAR mlhavá mnoţina 

Konflikt začátek konec začátek konec začátek konec DUR 

Rusko (Čečensko) 11.12.1994   1994 2006 1994 2007 1 

Náhorní Karabach 19.1.1990 16.5.1994 1988 1997 1990 1997 0,75 

Chorvatsko 2.8.1991 12.11.1995 1991 1995 1991 1995 0,65 

Bosna a Hercegovina (Srb.) V.92 21.11.1995 1992 1995 1992 1995 0,6 

Bosna a Hercegovina (Chorv.) 30.4.1993 21.11.1995 1992 1995 1992 1995 0,45 

Gruzie (Abcházie) 16.8.1992 1.12.1993 1991 1993 1992 1993 0,4 

Jugoslávie (Kosovo) III.98 3.6.1999 1998 1999 1998 1999 0,4 

Makedonie V.01 13.8.2001     2001 2001 0,2 

Moldávie  29.3.1992 21.7.1992 1992 1992 1992 1992 0,2 

Gruzie (Jiţní Osetie) 8.6.1992 14.7.1992 1991 1993 1991 992 0,1 

Slovinsko 4.7.1991 4.7.1991     1991 1991 0 

12 Časové ohraničení ozbrojených konfliktů a hodnoty mlhavé množiny pro délku ozbrojeného 

konfliktu. Zdroje: Uppsala Conflict Data Program (začátkem je datum, kdy bylo v bojích ztraceno dvacet 

pět životů), Internal Wars and Failures of Governance, 1955-2008 (Marshall, Gurr a Harff 2009), Minorities 

at Risk Project (období, kdy index povstání přesáhl hodnotu „4“  gerilová aktivita na nízké úrovni). 

 

3.2.2 Nezávislé proměnné 

Mezietnické nepřátelství 

Proměnné, u nichţ lze předpokládat, ţe mají vztah k mezietnické nenávisti a 

nepřátelství, se dělí do třech kategorií. První kategorie se zabývá etnickou strukturou celé 

společnosti, přičemţ všechny etnické skupiny jsou povaţovány za sobě podobné a liší se 

pouze velikostí. Jedinou proměnnou v této kategorii je úroveň polarizace společnosti. Druhá 
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kategorie se zabývá identitou etnické skupiny. Vycházíme zde z předpokladu, ţe síla identity 

by měla alespoň částečně pramenit z atributu, který je skupině společný a kterým se zároveň 

odlišuje od ostatních etnických skupin. Tato kategorie obsahuje proměnné: odlišnost skupiny 

jazykem, náboţenstvím a rasou a dále agregované proměnné souhrnná kulturní rozdílnost 

skupiny od dominantní etnické skupiny, síla skupinové identity, síla kulturní identity a síla 

politicko-historické identity. Proměnné v poslední skupině se vztahují k motivaci etnické 

skupiny ke kolektivní akci, přičemţ takovouto motivací by mělo být skupinové znevýhodnění 

a represe. Zkoumané proměnné zde proto jsou politická nerovnost, ekonomická nerovnost, 

kulturní restrikce, ekonomická diskriminace a politické restrikce a diskriminace. Primárním 

zdrojem informací o těchto proměnných je Minorities at Risk Project.   

Polarizace 

Úroveň polarizace byla vypočítána podle vzorce, který prezentovali Jose G. Montalvo 

a Marta Reynal-Querol (2003) a (2005) v podobě: 

P  1
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1

2

2
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i  1
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i
2 1  i , 

přičemţ π je poměr lidí, kteří náleţí k etnické skupině i a N je počet všech skupin. 

Index polarizace, který můţe nést hodnoty „0“ aţ „1“, vyjadřuje, jak se struktura společnosti 

liší od čistě bipolárního uspořádání (hodnota „1“). Index polarizace tak slouţí jako indikátor 

k hypotéze, ţe společnost, která je sloţená ze dvou skupin, z nichţ jedna má těsnou většinu a 

druhá těsnou menšinu, je nejhorší moţné uspořádání z hlediska úrovně etnického nepřátelství 

(viz koncept etnické dominance v Collier a Hoeffler 2004). 

Data potřebná k výpočtu polarizace byla získána z MAR, CIA World Fact Book (2009) 

a z populačních cenzů kavkazských národů uvedených na internetovém portálu Etno-

Caucasus. Přestoţe index polarizace se sám projevuje ve škále „0“ aţ „1“, nelze jeho 

výsledky automaticky vyuţít jako hodnoty mlhavé mnoţiny, neboť jak hodnota „0“ tak „1“ se 

ukazuje pouze ve zcela vzácných ideálních podmínkách. Index polarizace je proto nutné 

převézt pomocí přímé lineární kalibrace.  

Určitým problémem je pouţití indexu polarizace ve velkých státech, kde konfliktem je 

zasaţena jen jejich malá část (např. Rusko-Čečensko, Jugoslávie-Kosovo). Jako vhodnější se 

zde proto jeví nevypočítávat polarizaci pouze pro celý stát, ale i lokálně. Při analýze proto 

jsou vyuţity dvě odlišné sady hodnot –  
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P1 - celostátní, v níţ Abcházie a Jiţní Osetie mají hodnoty polarizace celé Gruzie, 

Náhorní Karabach hodnoty Ázerbájdţánu, čečenský případ hodnoty Ruska a Slovinsko a 

Kosovo hodnoty Jugoslávie v roce 1990 respektive 1995 

P2 - lokální, kde u všech těchto uvedených případů je vypočítán index polarizace pro 

autonomní region, který byl zasaţen konfliktem. 

  celostátní úroveň lokální úroveň 

Konflikt Etn1 Etn2 Etn3 P1 mlh.mn.P1 Etn2 Etn3 Etn4 Etn5 P2 mlh.mn.P2 

B a H (Chorv.) 0,38 0,4 0,22 0,8929 1         0,8929 1 

B a H (Srb.) 0,38 0,4 0,22 0,8929 1         0,8929 1 

Chorvatsko 0,9 0,05   0,3442 0,03         0,3442 0 

Gr (Abcházie) 0,74 0,02 0,08 0,5928 0,47 0,45 0,15 0,15 0,18 0,7048 0,66 

Gr (Jiţní Osetie) 0,74 0,03 0,08 0,5956 0,47 0,67 0,28     0,8183 0,87 

Makedonie 0,64 0,22   0,7463 0,74         0,7463 0,74 

Moldávie  0,78 0,27   0,7459 0,74         0,7459 0,74 

Náh. Karabach 0,9 0,02 0,02 0,3276 0 0,76 0,22     0,7055 0,66 

Rus (Čečensko) 0,8 0,01 0,04 0,5183 0,34 0,58 0,13 0,23   0,7869 0,82 

Jug (Kosovo) 0,66 0,14 0,03 0,6671 0,6 0,82 0,11     0,5272 0,34 

Slovinsko 0,36 0,08   0,3593 0,05 0,83       0,4685 0,23 

13 Výpočet polarizace 

 

Identita 

Při analýze síly identity etnické skupiny tato práce plně vychází z Minorities at Risk 

Project (MAR) vedeného profesorem T. R. Gurrem. Gurr předpokládá, ţe čím větší jsou 

rozdíly mezi skupinami, které se pravidelně stýkají, tím větší bude síla skupinové identity. 

Zvláštní význam pro vytvoření silné a trvalé identity při tom mají odlišnosti v rase, 

náboţenství, jazyku a sociálních zvycích, zvláště pak jsou-li tyto odlišnosti důvodem 

diskriminace (Gurr 2001, s.168).  

Při analýze mlhavé mnoţiny vyuţijeme indexy MAR pro etnickou odlišnost 

(ETHDIFXX) a index kulturní odlišnosti (CULDIFXX), které agregují základní etnické 

rozdíly. Proměnné s jednotlivými rozdíly jsou v analýze zahrnuty také. K nim jsou vyuţity 

indexy jazykové odlišnosti (LANGFAM), náboţenské odlišnosti (BELIEF) a rasové 

odlišnosti (RACE). Další agregované proměnné MAR odkazují ke konceptu categoriness 

Charlese Tillyho (rozsah, v jakém se skupina sama identifikuje jako sociální kategorie). 

Těmito proměnnými jsou rozsah skupinové identity (CATNESS), rozsah kulturní identity 

(CCATNESS), který opět agreguje základní etnické rozdíly, je však konstruován jinak neţ 

indexy etnické a kulturní odlišnosti, a rozsah politicko-historické identity (PCATNESS), který 
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zahrnuje vztah ke konkrétnímu území a vědomí dřívější ztracené autonomie svého území. 

Všechny proměnné jsou z indexace MAR přímo převedeny do mlhavé mnoţiny.  

Konflikt ETHDIF CULDIF BELIEF LANGFAM RACE CATNESS CCATNESS PCATNESS 

B a H (Chorv.) 0,625 0,33 1 0 0 0,5 0,2 0,66 

B a H (Srb.) 0,625 0,67 1 0 0 0,25 0,2 0,33 

Chorvatsko 0,875 0,67 1 0 0 0,875 0,8 0,66 

Gr (Abcházie) 0,5 0,33 0,33 1 0 0,5 0 1 

Gr (Jiţní 

Osetie) 0,75 0 0,33 1 1 0,75 0,4 1 

Makedonie 0,75 0,67 0,33 0,9 0 0,5 0,6 0 

Moldávie  0 0,33 0 0,9 0 0 0 0,33 

Náh. Karabach 1 1 1 1 0,5 1 1 0,66 

Rus 

(Čečensko) 1 1 1 1 0,5 1 1 0,66 

Jug (Kosovo) 0,75 0,67 0,33 0,9 0 0,5 0,6 0 

Slovinsko 0,5 0,33 1 0,1 0       

14 Hodnoty mlhavé množiny pro proměnné určující sílu identity etnické skupiny 

 

Diskriminace a represe 

Databáze MAR poskytuje několik indexů, které podchycují znevýhodnění vůči 

dominantní etnické skupině a represivní politiku státu vůči etnické skupině. Index politické a 

ekonomické odlišnosti (POLDIFXX a ECDIFXX) jsou sedmibodové škály, které ukazují, zda 

a jak moc je skupina v politickém a ekonomickém statusu zvýhodněna či znevýhodněna vůči 

ostatním skupinám, takový status při tom nemusí být důsledkem restriktivní politiky. 

Restriktivní politikou vůči minoritám se zabývají indexy politické diskriminace a politických 

restrikcí (POLDIS a POLRES), které podchycují popírání základních politických práv či 

omezený přístup do státní správy, armády a policie. Politikou ekonomické a kulturní 

diskriminace se pak zabývají indexy ekonomické diskriminace (ECDIS) a kulturních restrikcí 

(CULRES). Mezi politiku kulturních restrikcí patří např. omezování náboţenských projevů, 

zákazy pouţívání jazyka či restriktivní politika vůči kulturním organizacím etnické skupiny. 

Všechny vyuţité indexy jsou opět převedeny do mlhavé mnoţiny přímou metodou. 

Konflikt POLDIF ECDIF CULRES ECDIS POLRES POLDIS 

B a H (Chorv.)     0 0 0 0 

B a H (Srb.)   0,833 0 0 0 0 

Chorvatsko 0,75 1 0 1 1 1 

Gr (Abcházie)   0,333 0 0 0,375 0,75 

Gr (Jiţní 

Osetie)   0,667 0,09091 0 0,375 0,5 

Makedonie 0,25 0,833 0,63636 0,75 0,125 0,25 
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Moldávie  0 0,5 0,18182 0 0 0 

Náh. Karabach 0,75 0,167 1 0,563 0,5 1 

Rus 

(Čečensko) 0,75 1 0,06364 0,9 0,1125 0,6 

Jug (Kosovo) 0,25 0,833 0,79091 0,85 1 1 

Slovinsko 1 0 0 0 0 0 

15 Hodnoty mlhavé množiny pro proměnné určující diskriminaci skupiny a restrikce vůči ní. 

 

Vojensko-ekonomické faktory 

Povstání či občanská válka mohou být proveditelné, pouze pokud je k dispozici 

základní materiální, finanční i lidský kapitál, jímţ je ozbrojený konflikt veden. V ekonomicky 

relativně rozvinutém prostředí postkomunistických států se nejeví příliš účelné sledovat 

přítomnost primárních komodit, jako se tak činí např. u konfliktů v rozvojových zemích (viz 

Buhaug a Gates 2002; Collier, Hoeffler a Soderbom 2004; Ross 2004). Významnější 

proměnnou by zde spíše měla být přeshraniční finanční i materiální pomoc bojujícím. Tato 

proměnná byla klasifikována pomocí dvou indexů MAR – přítomnost příbuzné skupiny 

v sousedních státech (GC10) a vliv zahraniční příbuzné skupiny na moc ve svém státě 

(GC11), a pomocí proměnné „chování sousedů“ v databázi KOSIMO. Podobným zdrojem 

kapitálu nutného k válce je ozbrojený konflikt, který v blízkém zahraničí krátce předcházel 

propuknutí zkoumaného konfliktu. Hodnoty této proměnné byly sestaveny na základě dat o 

konfliktech z databází UCDP a AKUF pomocí komparace párů. 

Další soubor proměnných se zabývá moţností mobilizovat lidské zdroje. K takové 

mobilizaci je zvláště příhodná teritoriální základna, v níţ ţije většina etnické skupiny a tvoří 

v této teritoriální základně většinu. Tyto faktory popisují indexy MAR teritoriálního rozloţení 

skupiny (GROUPCON), procentuálního zastoupení skupiny v teritoriální základně (GC6B) a 

index procentuálního poměru mezi členy skupiny uvnitř a mimo základnu (GC7). Index 

teritoriálního rozloţení vypovídá o tom, zda etnická skupina je roztroušena po celém státě, 

nebo ţije koncentrovaně v jednom regionu. U všech zkoumaných případů však je většina 

skupiny koncentrována v jednom regionu, a proto tento index nemá pro analýzu významnou 

vypovídací hodnotu. Další významnou proměnnou vztahující se k lidskému kapitálu 

potřebnému k vedení ozbrojeného konfliktu je nezaměstnanost muţů. Hodnoty pro tuto 

proměnnou byly převzaty ze studie OSN Economic Survey of Europe (Nesporova 2002).  

Posledním vojensko-ekonomickým aspektem je terén. Čím náročnější jsou terénní 

podmínky, tím snazší je pro slabší stranu, aby udrţela svůj odpor proti silnějšímu 
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protivníkovi. Proměnná popisující náročnost terénu je zkonstruovaná ze dvou indexů World 

Development Indicators Světové banky (2007), které vypovídají o mnoţství zpevněných cest 

a zalesnění země. Obdobný efekt jako náročný terén má i moţnost uţívat bezpečných úkrytů 

za hranicemi. Pro zahrnutí tohoto faktoru je vyuţit index MAR popisující přítomnost příbuzné 

skupiny v sousedních státech. 

Konflikt 

Přeshr. 

pomoc 

Předcházející 

konflikt 

v reg. GC6B GC7 Nezaměstnanost
5
 

Nároč. 

terén GC10 

B a H 

(Chorv.) 0,8571 1 0,5 1 0,51724 1 0,75 

B a H 

(Srb.) 0,8571 0,84 0,5 0 0,51724 1 0,75 

Chorvatsko 0,5714 0,42 1 0,5 0,52874 0,539 0,5 

Gr 

(Abcházie) 0 0,47 0 1 0,16092 0,364 0 

Gr (Jiţní 

Osetie) 0,8571 0,32 0,5 0 0,16092 0,364 0,75 

Makedonie 1 0,84 0,5 1 1 0,814 1 

Moldávie  0,8571 0,11 0,5   0 0,026 0,75 

Náh. 

Karabach 0,7143 0 1 1 0,31034 0 0,25 

Rus 

(Čečensko) 0 0,63 1 1     0,25 

Jug 

(Kosovo) 1 0,53 1 1     1 

Slovinsko 0 0 1   0,55172 0,985 0 

16 Hodnoty mlhavé množiny pro proměnné vztahující se k vojensko-ekonomickým faktorům 

ozbrojených konfliktů 

  

Politické vedení 

Základním předpokladem pro tuto sadu proměnných je to, ţe politické vedení, které 

má silný vliv na podřízené bojovníky a je schopné domýšlet postkonfliktní politické vztahy, je 

schopné udrţet násilí v určitých mezích a brzy dohodnout příměří a mírovou dohodu. Z toho 

lze odvodit, ţe čím méně disciplinovaná je organizace bojující etnické skupiny, tím více 

vyhrocený bude ozbrojený konflikt a stejný vliv bude mít i politické vedení, které má malé 

zkušenosti s mírovou veřejnou politikou.  

O disciplinovanosti referuje index organizační soudrţnosti MAR (ORGCOH), v němţ 

je organizovanost etnické skupiny hodnocena podle počtu organizací zastupujících skupinové 

zájmy a jejich podpory. Na jedné straně můţe být skupina reprezentována několika 

                                                 

5
 Hodnota vytvořena z míry účasti muţů ve věku 15-64 let na ekonomice (Nesporova 2002) 
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organizacemi, z nichţ ţádná nemá mezi členy etnické skupiny výraznější podporu a na druhé 

straně škály je jediná organizace s dominantní podporou.  

Proměnná popisující zkušenost vůdce vychází pouze z ţivotopisných údajů vůdců 

etnických skupin. Rozhodující zde je, zda se vůdce etnické skupiny účastnil vysoké politiky i 

dlouho před válkou. Jako zkušení vůdci zde proto vystupují komunističtí politici a naopak 

disidenti musí být povaţováni za nezkušené. Samotná klasifikace byla prováděna pomocí 

komparace párů. Nejvyšší hodnoty zde dosáhli vůdci v konfliktech v Bosně a Hercegovině a 

Chorvatsku, kde ţádný z vůdců stran války za sebou neměl dlouhou politickou kariéru. Alija 

Izetbegovič (prezident Bosny a Hercegoviny) a Fraňo Tudjman (prezident Chorvatska) byli 

v komunistické Jugoslávii disidenty a Mate Boban (vůdce bosenských Chorvatů), Radovan 

Karadţič (vůdce bosenských Srbů) a Milan Babič (vůdce chorvatských Srbů) do politiky 

vstoupili aţ na začátku devadesátých let.  Na opačné straně hodnocení pak stojí Slovinsko, 

v jehoţ čele stál Milan Kučan, jenţ patřil mezi přední komunistické kádry, a Kosovo 

s Ibrahimem Rugovou, kterého sice lze řadit mezi disidenty, ale po několik let stál v čele 

neoficiální paralelní správy Kosova. Samozřejmě je nutné si stále uvědomovat provázanost 

obou uvedených proměnných, např. zkušený vůdce můţe jen velmi obtíţně zmírňovat situaci, 

kdyţ nemá k dispozici soudrţnou organizaci. Třetí proměnná „disciplína“ proto spojuje obě 

předchozí proměnné. 

konflikt ORGCOH Vůdce Disciplína 

Bosna a Hercegovina (Chorv.) 0 1 0,643 

Bosna a Hercegovina (Srb.) 0,294 1 0,831 

Chorvatsko 0 1 0,642 

Gruzie (Abcházie) 0,882 0,611 0,860 

Gruzie (Jiţní Osetie) 0,882 0,167 0,674 

Makedonie 0,882 0,444 0,853 

Moldávie  1 0,556 1 

Náhorní Karabach 0,588 0,389 0,628 

Rusko (Čečensko) 0,588 0,778 0,878 

Jugoslávie (Kosovo) 0,823 0,167 0,637 

Slovinsko 0 0 0 

17 Hodnoty mlhavé množiny pro proměnné vztahující se k politickému vedení. 
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3.3 Analýza 

Při analýze mlhavé mnoţiny se ţádná z nezávislých proměnných neukázala být čistou 

nutnou či postačující příčinou některé ze závislých proměnných. Případný vztah bylo proto 

nutné posuzovat pomocí míry konzistentnosti a působení. Jako relevantní jsou zde brány 

v potaz ty vztahy, jejichţ hodnota konzistentnosti je minimálně 0,8 a hodnota působení 

přesahuje 0,6, nicméně i případy, jejichţ působení se zvolené hranici blíţí, mohou být, ačkoli 

vzbuzují pochybnosti, brány pro další zpracování v úvahu.  Nejvyšší hodnoty konzistentnosti 

0,96 dosáhl vztah etnické odlišnosti (ETHDIF) a délky konfliktu a celkově nejvíce 

relevantním je vztah kulturní odlišnosti a délky konfliktu (CULDIF), jehoţ konzistentnost je 

0,94 a působení 0,74. 

3.3.1 Mezietnické nepřátelství 

Podle analýzy mlhavé mnoţiny je etnické nepřátelství velmi významným faktorem 

ovlivňujícím dynamickou povahu ozbrojeného konfliktu, především délku jeho trvání a 

maximální intenzitu, jíţ takový konflikt můţe dosáhnout. Vliv na rychlost eskalace je dle 

výsledků analýzy velmi sporný. Databáze MAR, která byla při této analýze vyuţívána, 

poskytla poměrně značné mnoţství proměnných a díky tomu můţeme specifikovat, jaké 

konkrétní faktory mají na dynamiku konfliktu vliv a které nikoli. 

Význam etnické struktury společnosti byl poměřován skrze etnickou polarizaci 

společnosti. Analýze přitom byly podrobeny dvě odlišné hodnoty polarizace – polarizace na 

celostátní úrovni a místní polarizace. U polarizace na celostátní úrovni nebyl prokázán vztah 

se ţádnou ze závislých proměnných, ale lokální polarizace se ukázala jako nutná příčina 

vysoké intenzity. Konzistentnost tohoto tvrzení je 0,81 a jeho působení má hodnotu 0,6. 

Takovéto hodnoty sice nepatří k těm nejvyšším, ale jsou dostatečné k tomu, aby polarizace 

byla i nadále brána v potaz. Výsledky pro vztah s délkou ozbrojeného konfliktu a rychlostí 

eskalace jsou slabší, neţ je tomu u vztahu s maximální intenzitou, přesto z nich lze vyčíst, ţe 

struktura společnosti můţe sehrávat jistou úlohu i zde. 

Měření významu skupinové identity na dynamickou povahu konfliktu přineslo 

poměrně jednoznačné výsledky. Proměnné reflektující základní etnické odlišnosti (ETHDIFa 

CULDIF) se velmi přesvědčivě projevují jako nutné příčiny dlouhotrvajícího konfliktu a 

poměrně silný je také jejich vztah s intenzitou. Význam všech základních etnických rozdílů 

rozhodně není stejný. Jako významná proměnná se zde prokázala pouze odlišnost 

v náboţenství (BELIEF), která má velmi přesvědčivé hodnoty jako nutná příčina jak délky, 
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tak i intenzity ozbrojeného konfliktu. Celková síla skupinové identity, tak jak ji prezentuje 

MAR v proměnné CATNESS, je rovněţ nutnou příčinou délky konfliktu, ale ani síla kulturní 

identity ani síla politicko-historické identity se neprojevily jako významné proměnné. 

Podle našeho předpokladu diskriminace a restrikce měly akcelerovat společenskou 

mobilizaci a tím pádem také urychlovat eskalaci ozbrojeného konfliktu. Nicméně ţádný vztah 

mezi rychlostí eskalace a ţádnou z podob diskriminací a restrikcí nalezen nebyl. Pouze 

politické (POLDIF) a ekonomické odlišnosti (ECDIF) vykazují určitý vztah s délkou 

konfliktu a ekonomické odlišnosti také s intenzitou. Vysoká míra znevýhodnění v politických 

a ekonomických záleţitostech se zdá být nutnou příčinou dlouhotrvajícího konfliktu a 

ekonomické znevýhodnění také jako nutná příčina vysoce intenzivního konfliktu. Zdůvodnění 

pro tyto vztahy však jiţ nemůţeme hledat v tom, ţe politické a ekonomické znevýhodnění 

vytváří zášť, kvůli které je násilí velmi vyhrocené a těţko řešitelné. Jelikoţ znevýhodnění, na 

něţ tyto proměnné poukazují, je spíše důsledkem dlouhodobého společenského postavení 

členů skupiny neţli restriktivní politiky, mohly by tyto proměnné působit spíše jako faktory 

posilující etnickou identitu. 

3.3.2 Vojensko-ekonomické faktory 

Vojensko-ekonomické proměnné měly dle hypotézy ovlivňovat v první řadě to, aby 

ozbrojené boje vůbec bylo moţné vést a tedy primárně působit na délku konfliktu a částečně i 

na rychlost eskalace. Výsledky analýzy nicméně ukázaly, ţe potenciální materiální či finanční 

zahraniční pomoc nemá na dynamiku zkoumaných konfliktů zásadní vliv a podobně ani 

náročný terén délku konfliktu neprodluţuje. Přesvědčivého výsledku ve vztahu k rychlosti 

eskalace konfliktu však dosáhla proměnná, v které se odráţí blízkost předchozích konfliktů 

v regionu, díky nimţ mohou mít noví bojovníci např. usnadněn přístup k obchodům se 

zbraněmi. Také proměnné, v nichţ se odráţí dostupnost lidských zdrojů, prokázaly určitý 

význam. Úroveň zastoupení skupiny v teritoriální základně (GC6B) a poměr mezi členy 

skupiny uvnitř a mimo základnu (GC7) dosáhly velmi konzistentních hodnot jako nutné 

příčiny pro délku konfliktu, míra působení tohoto vztahu (0,57 a 0,58) však není příliš 

přesvědčivá. Poměrné mnoţství členů skupiny uvnitř základny se jeví jako nutná příčina také 

pro rychlost eskalace konfliktu. Nezaměstnanost mezi muţi dosahuje poměrně přesvědčivých 

hodnot jako postačující příčina rychlé eskalace. 
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3.3.3 Politické vedení 

Podle analýzy mlhavé mnoţiny existuje velmi významný vliv silného a zkušeného 

politického vedení na zmírňování konfliktu. Míra organizační soudrţnosti podle MAR sice 

ţádný takový vztah neukázala, avšak vůdce bez dlouhodobé zkušenosti s veřejnou politikou 

se jeví jako nutná příčina dlouhotrvajícího a intenzivního konfliktu a navíc u proměnné 

„disciplína“, coţ je kombinace nezkušenosti vůdce a organizační soudrţnosti, je tento vztah 

ještě silnější.  

 délka konfliktu maximální intenzita rychlost eskalace 

 konzistentnost působení konzistentnost působení konzistentnost působení 

Proměnná P. nut. P. post.   P. nut. P. post.   P. nut. P. post.   

P1 0,57   0,5 0,68   0,65 0,61 0,61 0,61 

P2 0,79   0,53 0,81   0,6 0,71   0,56 

ETHDIF 0,96   0,62 0,85   0,6 0,8   0,59 

CULDIF 0,94   0,74 0,81   0,7 0,74   0,68 

BELIEF 0,93   0,6 0,88   0,62 0,77   0,58 

LANGFAM 0,65   0,46 0,55   0,42 0,53   0,43 

RACE   0,75 0,32   0,57 0,22   0,28 0,1 

CATNESS 0,88   0,71 0,71   0,63 0,68   0,54 

CCATNESS 0,74   0,73   0,65 0,6 0,52   0,5 

PCATNESS 0,72   0,64   0,65 0,64 0,67   0,58 

POLDIF 0,8   0,68 0,71   0,55 0,77   0,65 

ECDIF 0,84   0,58 0,89   0,63 0,66   0,53 

CULRES   0,63 0,37   0,54 0,29   0,51 0,25 

ECDIS   0,66 0,56   0,65 0,51   0,53 0,39 

POLRES   0,63 0,47   0,68 0,46   0,49 0,31 

POLDIS 0,65   0,61   0,56 0,55   0,65 0,6 

Přeshr. pomoc 0,68   0,48       0,6   0,49 

Předch.konfl. 

v reg.        0,88 0,82 

GC6B 0,89   0,57       0,71   0,52 

GC7 0,82   0,58       0,84   0,58 

nezaměstnanost 0,68   0,61         0,88 0,68 

nároč. terén 0,68   0,45             

GC10 0,62   0,49             

ORGCOH 0,58   0,47 0,54   0,47     

Vůdce 0,83   0,64 0,86   0,73     

Disciplína 0,95   0,58 0,93   0,62     

18 Analýza mlhavé množiny 



51 

 

3.3.4 Vztah závislých proměnných 

Nezanedbatelným zjištěním je rovněţ velice úzký vztah mezi maximální intenzitou a 

délkou ozbrojeného konfliktu (hodnota korelace je 0,78). U šesti případů z celkových 

jedenácti jsou hodnoty mlhavé mnoţiny pro délku i intenzitu téměř totoţné (největší rozdíl 

zde je 0,11 u Čečenska) a ani rozdíly u dalších případů nejsou zásadní. Tento vztah lze dát do 

souvislosti s fenoménem války o existenci komunity, a to jak v Clausewitzově tak i ve van 

Creveldově pojetí. Připomeňme si, ţe v existenciální válce nejsou vůle a síly k boji 

omezovány politickými aspekty, jako je uvaţování o politickém stavu, který nastane po válce, 

či kalkulací nákladů a zisků. Válka se stane existenciální tehdy, kdyţ míra nepřátelství a ztrát 

je dostatečně silná, aby dala zapomenout původnímu účelu války. Váţení nákladů a zisků zde 

pak začne pracovat obráceně. Čím větší jsou ztráty, tím méně je co ztratit, tím větší je 

odhodlání, aby to vše nebylo promarněno. Dle takovéhoto konceptu existenciální války by 

vysoká úroveň maximální intenzity konfliktu měla být postačující podmínkou dlouhotrvající 

války. Proti takovémuto předpokladu však vystupují případy válek v Bosně a Hercegovině a 

v Kosovu, u nichţ hodnoty intenzity poměrně výrazně přesahují hodnoty délky konfliktu. 

Tyto případy však lze vysvětlit, kdyţ do analýzy zahrneme i intervenci třetí strany vedoucí 

k ukončení násilí. Takovéto intervence sice nebývají hodnoceny velmi pozitivně, co se týče 

vyřešení konfliktu, poměrně efektivně však vedou k ukončení násilí (Doyle a Sambanis 

2000). Zcela jednoznačný efekt na ukončení násilí měla humanitární intervence NATO 

v Kosovu určitý význam nelze upřít ani operaci „Deliberate Force“ proti bosensko-srbským 

silám na konci srpna 1995. Obdobně razantní akce třetí strany se u zkoumaných případů 

objevila uţ jen v Moldávii, kde v létě 1992 ukončila válečný stav intervenující ruská armáda.  
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3.4 Interpretace 

Výsledky analýzy mlhavé mnoţiny lze vyuţít pro podporu naší clausewitziánské 

teorie o dynamice války. V tomto bodě výzkumu se jeví zcela oprávněné vyuţívat 

Clausewitzovu „vrtošivou trojici“ jako rámec pro analýzu současných etnopolitických 

konfliktů v postkomunistickém prostoru. Výsledky analýzy spíše potvrzují, ţe dynamiku 

války lze zkoumat na základě logiky, podle níţ nepřátelství a nenávist představují hnací sílu 

války, vojenské síly prostředek k jejímu vedení a politické vedení prvek, který by mohl být 

schopen korigovat nepřátelské akce.  

 Nemělo by asi vyznít příliš překvapivě, ţe v etnopolitických konfliktech je skupinová 

identita a mezietnické nepřátelství jedním z hlavních faktorů ovlivňujících dynamiku války. 

Zatímco teoretici nových válek tvrdí, ţe konstrukce nových politických komunit je jedním 

z cílů těchto válek, neboť teprve samotné násilí donutí lidi, aby si jasně definovali, kdo jsou a 

kam patří, podle výsledků analýzy síla identity, jíţ skupina disponuje před začátkem 

konfliktu, významně působí na dynamiku války. Je samozřejmé, ţe tento výsledek nevyvrací 

to, ţe během války dochází ke konstrukci nové silnější skupinové identity, význam války 

v této oblasti to však relativizuje. Jako výrazný činitel, který skrze posílení skupinové identity 

působí i na dynamiku, se projevuje náboţenství, coţ odpovídá předpokladům Teda R. Gurra 

(2001), ţe náboţenství je jedním z nejsilnějších faktorů působících na skupinovou identitu, i 

Meirav Mishali-Rama (2006), který náboţenství přisuzoval vliv na intenzitu konfliktu. I to 

svědčí pro to, ţe síla identity sehrává svou úlohu spíše na straně příčin neţ důsledků. V dalším 

výzkumu proto lze pracovat s hypotézou, ţe bez silné etnické identity jako podmínky 

skupinového nepřátelství nelze rozpoutat dlouhou a vysoce vyhrocenou válku. 

Mezi vojensko-ekonomickými faktory se zdá mít veliký význam pro rychlou eskalaci 

existence předchozího konfliktu v regionu, při němţ se jiţ stačila vytvořit obchodní síť 

dodavatelů zbraní a dalšího důleţitého materiálu, a podpořeny byly také proměnné týkající se 

lidského kapitálu nutného pro tyto války. Bez dostatečného mnoţství muţů, kteří by byli 

snadno k dispozici, lze jen obtíţně ozbrojený konflikt rychle vyhrotit. Předpoklady o 

významu přímé finanční a materiální pomoci ze zahraničí se nepotvrdily. Svou roli v tom jistě 

hraje to, ţe země v postkomunistickém prostoru jsou poměrně industriálně vyspělé a 

především po konci studené války nebyla o výzbroj nouze ani na celosvětových trzích, o to 

méně pak na území postkomunistických států (viz Louise 1995; Muggah 2006; Musah 2002). 

S ohledem na dostupné zdroje byla analyzována pouze proměnná týkající se přeshraniční 

pomoci a její vztah na dynamiku konfliktu se neprokázal. Další moţnosti financování, včetně 
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ekonomiky mafiánského stylu, jak předpokládají teoretici nových válek, tak zůstávají reálnou 

alternativou. Nicméně přestoţe mafiánská ekonomika je moţná relevantním zdrojem 

financování válečných aktivit, celkové výsledky analýzy neprokazují předpoklad teoretiků 

nových válek, ţe ozbrojené konflikty jsou uměle prodluţovány kvůli honbě za osobními 

zisky. V dalším výzkumu se tak dále zaměříme na to, jak snadná dostupnost lidských a 

materiálních zdrojů podmiňuje  rychlou eskalaci ozbrojeného konfliktu.   

Přestoţe zdroje neumoţnily přímo analyzovat relevanci warlordismu pro dynamiku 

války, celkové výsledky potvrzují clausewitziánské předpoklady, vůči nimţ je warlordismus 

v ostrém protikladu. Samozřejmě by bylo scestné tvrdit, ţe fenomén warlordismu 

v postkomunistickém prostoru neexistoval, jeho význam však nebyl natolik silný, aby 

proměnil klasická clausewitziánská pravidla o dynamice války. Analýza naopak podpořila 

vliv politického vedení působící ve prospěch zmírňování konfliktu. Samozřejmě ona „řídící 

inteligence“, s níţ Clausewitz počítá, můţe „ze strašného bitevního meče,“ dělat „lehký 

poboční kord, z kterého se stává občas dokonce rapír,“ (Clausewitz 1959, s.556) pouze tehdy, 

jsou-li političtí představitelé této funkce schopni. A tak výsledky analýzy ukazují, ţe politicky 

zkušení vůdci, kteří navíc mají k dispozici poměrně disciplinovanou organizaci, jsou schopni 

udrţet ozbrojený konflikt v poměrně mírné podobě. Vzhledem k tomu, ţe politicky zkušený 

vůdce v postkomunistickém prostoru zpravidla znamená komunistický politik, pozitivní 

výsledek analýzy u této proměnné by bylo moţné rovněţ vysvětlit argumentem Jamese 

Hughes a Gwendolyn Sasse (2002a), ţe převládající reziduální sovětská identita, jako 

protiklad k nově se ustavující nacionalistické identitě, je důvodem nízké intenzity některých 

konfliktů v postsovětském prostoru. Pro další část výzkumu však budeme pracovat s původní 

hypotézou, ţe politický vůdce s dlouhodobou zkušeností, jemuţ je podřízena poměrně 

disciplinovaná organizace, je schopný udrţet ozbrojený konflikt na nízké intenzitě. 

V následující části výzkumu budou předloţené hypotézy zkoumány na 

jednopřípadových studiích, v nichţ by mělo být jasně ilustrováno, jakým způsobem 

v hypotézách zmíněné faktory působí na dynamiku války. Vybranými případy jsou proto ty 

konflikty, v nichţ se závislé i nezávislé proměnné projevují nejvýrazněji. Na ozbrojeném 

konfliktu v Makedonii si můţeme otestovat hypotézu, ţe snadno dostupný „kapitál“ nutný pro 

vedení konfliktu usnadňuje rychlou eskalaci konfliktu. Předpoklad, ţe slabá skupinová 

identita neumoţňuje vyhrocení konfliktu, by měl být dokázán v případové studii o 

moldavském ozbrojeném konfliktu a slovinský konflikt umoţňuje posoudit předpoklad, ţe 
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zkušené politické vedení, jemuţ je podřízen disciplinovaný vojensko-byrokratický aparát, je 

schopno udrţet konflikt ve velmi mírné podobě.  



55 

 

 

4 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

4.1 Válka v Makedonii a konfliktní kapitál 

Na případu ozbrojeného konfliktu v Makedonii v roce 2001 lze demonstrovat, jak je 

rychlost eskalace závislá na dostupnosti materiálního, finančního a lidského „kapitálu“ 

nutného k vybudování ozbrojené síly schopné čelit vládním bezpečnostním sloţkám. 

Makedonský konflikt eskaloval poměrně rychle. Ačkoli značné napětí mezi většinovými 

slovanskými Makedonci a menšinovými Albánci panovalo jiţ od zaloţení samostatné 

Makedonie na přelomu let 1991/1992, po celá devadesátá léta bylo moţné o Makedonii 

slýchat jako o „oáze míru“, mj. i díky preventivnímu rozmístění sil OSN. Prvním krokem 

k násilnému vyhrocení konfliktu bylo utvoření zárodku albánské Národní osvobozenecké 

armády (UÇK) a její první teroristické akce v lednu 2000 (Thomas, Mikulan a Pavlovic 2006, 

s.53; UCDP). Nicméně aţ počátek roku 2001 lze povaţovat za skutečný začátek násilné fáze 

konfliktu mezi UÇK a vládními bezpečnostními silami. 21. ledna 2001 přepadl oddíl UÇK 

policejní stanici v obci Tearce. V únoru a březnu povstalci sváděli boje s vládními silami 

v oblasti při hranicích s Kosovem kolem města Tetovo. Poněkud paradoxně po rozsáhlé 

ofenzivě makedonské armády a policie na konci března dokázala UÇK rozšířit svou bojovou 

činnost dál na severovýchod aţ k městu Kumanovo a v červnu se povstalci dostali na dostřel 

k hlavnímu městu Skopje (Grillot, Paes, Risser a Stoneman 2004, s.68; Kim 2001, s.5-8; 

Liotta a Jebb 2002). Aţ do uzavření příměří a následné Ochridské mírové dohody v červenci, 

respektive srpnu 2001 byla UÇK schopna provádět poměrně úspěšný gerilový boj proti 

vládním silám. 

  Přestoţe v porovnání s jinými státy byly a stále jsou makedonské ozbrojené síly 

velmi slabé počtem i výzbrojí, nelze chápat rychlé vytvoření povstalecké armády schopné po 

dobu konfliktu stále vyhrocovat a rozšiřovat bojové operace jako něco zcela samozřejmého. 

Při vzniku samostatné Makedonie se vláda ve Skopje vzdala nároků na výzbroj Jugoslávské 

lidové armády, a tak své vlastní síly mohla vybudovat jen na základě lehké výzbroje 

teritoriální obrany, a kvůli zbrojnímu embargu, které bylo uvaleno na celou oblast bývalé 

Jugoslávie, byla moţnost rozvoje Armády Republiky Makedonie silně omezená, nemluvě pak 

o velmi špatné ekonomické situaci státu. V roce 2001 tak disponovala armáda po povolání 

záloh dvaceti tisíci vojáky a policejní síly čítaly 7000 osob (Šmíd 2004, s.88; Thomas, 
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Mikulan a Pavlovic 2006, s.52). Na samém počátku konfliktu neměla UÇK více neţ několik 

set bojovníků, během války se však mnohonásobně rozrostla. Ačkoli přesné počty příslušníků 

UÇK neexistují, dle různých odhadů dosáhli povstalci počtu zhruba tří tisíc aktivních 

bojovníků a asi dalších dvou tisíc příslušníků provádějících podpůrné činnosti.
6
 Za velmi 

krátkou dobu získaly jednotky povstalců také rozsáhlý a rozmanitý arzenál od samopalů, přes 

kulomety a minomety po protiletadlové a protitankové střely
7
 (Grillot, Paes, Risser a 

Stoneman 2004, s.20; Thomas, Mikulan a Pavlovic 2006, s.53-54). Rychlá eskalace 

makedonského konfliktu a tedy i rychlé vytvoření ozbrojených sil bylo moţné z velké části 

díky velmi příznivým okolnostem, jeţ povstalcům poskytly dostatek „kapitálu“ nutného 

k válce.  

Bezpochyby klíčovým faktorem, jenţ umoţnil vybudování makedonské UÇK a tím i 

rychlou eskalaci albánského povstání, byl konflikt mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou 

(rovněţ UÇK) a srbskými bezpečnostními silami v sousední tehdy srbské provincii Kosovo. 

Konflikt v Makedonii tak bývá běţně prezentován jako exemplární ukázka přelití konfliktu do 

sousední země (viz Ortakovski 2001; Salehyan a Gleditsch 2006; Zahariadis 2003). Ačkoli 

existují různá vysvětlení, jak mechanismus přelití konfliktu funguje,
8
 právě snadná dostupnost 

zdrojů nutných k provedení ozbrojeného povstání patří k nejvýznamnějším efektům přelévání 

konfliktu. Makedonská UÇK mohla snadno a rychle čerpat ze zdrojů, jeţ si za několik let 

vybudovala Kosovská osvobozenecká armáda pro boj se srbskými silami. Ostatně stejné 

označení makedonské a kosovské armády „UÇK“ je jen jednou z mnoha známek spříznění 

obou bojových organizací. 

Během kosovského konfliktu si tamní UÇK vytvořila finanční zdroje zaloţené na 

provázání organizovaného zločinu a darů z albánské diaspory v západní Evropě a Spojených 

                                                 

6
 Dle tvrzení UÇK operovali povstalci se šesti brigádami a potenciálně mohli nasadit aţ šestnáct tisíc muţů. 

Podle Makedonské vlády působilo asi sedm tisíc povstalců. Na základě rozhovorů s příslušníky UÇK nabízí 

Small Arms Survey odhad, ţe UÇK dosáhla síly pěti aţ pěti a půl tisíce muţů. Příslušníků bojových jednotek 

však bylo pouze 2800-3500 a zbylých asi dva tisíce členů působilo v týlu nebo provádělo průzkum. UÇK 

například měla disponovat dvěma polními nemocnicemi, v nichţ slouţilo 550 lidí. (Grillot, Paes, Risser a 

Stoneman 2004, s.20)  
7
 Podle odhadů Zorana Kusovac (in Grillot, Paes, Risser a Stoneman 2004, s.21) měla UÇK ve svém arzenálu 

pět aţ osm tisíc útočných pušek, kolem dvou set těţkých kulometů, sto aţ dvě stě odstřelovačských pušek, 

dvacet aţ padesát protiletadlových střel, dvě stě aţ tři sta protitankových raketometů, sto aţ dvě stě minometů a 

více jak pět tisíc protipěchotních a protitankových min. Thomas a Mikulan (2006, s.54) ještě dodávají, ţe se 

povstalcům podařilo ukořistit jeden tank T-55. 
8
 V makedonském případě je jistě relevantní vysvětlení, ţe se z Kosova do Makedonie konflikt rozšířil kvůli 

přílivu uprchlíků a tím, jak s nimi makedonské vláda zacházela. Příchod čtvrt milionu kosovských Albánců 

nebylo v moţnostech Makedonie zvládnout. Nedůstojné zacházení se svými soukmenovci tak mohli makedonští 

Albánci vnímat jako další důkaz toho, ţe Makedonie není jejich státem a Makedonci zase vnímali Albánce 

z Kosova a potaţmo Albánce vůbec za zdroj jejich zhoršující se ekonomické situace. Mezietnické vztahy se tak 

výrazně zhoršily. (Salehyan a Gleditsch 2006; Zahariadis 2003) 
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státech. Kosovská UÇK podle odhadů Interpolu získala během devadesátých let 163 milionů 

USD na darech z diaspory a 250 milionů USD získala díky drogové mafii, jiné odhady uvádí 

zisky albánských drogových kartelů ještě daleko vyšší s tím, ţe právě organizovaný zločin byl 

primárním finančním zdrojem Kosovské osvobozenecké armády. Významný podíl 

financování rovněţ poskytovala albánská diaspora. V západní Evropě ţije půlmilionová 

albánská komunita a albánská diaspora v USA má 400 tisíc členů. Fondy, do nichţ tyto 

komunity přispívaly, jako například americký fond „Homeland Calling“, oficiálně posílaly do 

Kosova humanitární pomoc a nesmrtící vojenskou výbavu, jako např. neprůstřelné vesty, 

vysílačky, prostředky pro noční vidění apod. Dárcovské fondy se však často stávaly také 

prostředkem k praní špinavých peněz albánské mafie
9
 (Hislope 2001, s.29-30). Ústřední role 

mafie na kosovsko-albánském odboji tak snadno můţe vést k domněnce, ţe není rozdílu mezi 

bojovníky UÇK a příslušníky mafie
10

 a ţe tito bojovníci jednají podle motta: „Stabilita není 

výhodná, konflikt je“ (Ortakovski 2001, s.41). Přestoţe lze chápat, ţe pro představitele mafie 

mohl být válečný stav v regionu poměrně výhodný, pro vůdce kosovské UÇK byli mafiánští 

bossové pouze blízcí partneři, s nimiţ mohli mít společné zájmy, sami se však na obchodu 

s drogami nepodíleli. Jak tvrdí Robert Hislope (2001, s.24), „vztah je jedna věc a aktivní 

zapojení do obchodu s drogami a podřízenost pašerákům něco jiného. Většina vůdců 

albánských paramilitárních organizací byli prostí muţi deprimovaní situací Albánců na jiţním 

Balkáně, kteří pozvedli zbraň pro věc svého národa.“ V případě makedonské UÇK je vazba 

na mafii ještě volnější, neboť pro ně znamenala mafie pouze jeden z několika zdrojů 

financování a pořizování zbraní (Hislope 2001, s.35). Makedonská UÇK vyuţívala finanční 

infrastrukturu, jiţ vybudovala Kosovská osvobozenecká armáda. Fondy diaspory jako 

„Homeland Calling“ podporovaly albánský odboj neméně neţ předchozí boj proti Srbům 

v Kosovu. Podle Small Arms Survey albánská diaspora v Severní Americe a Západní Evropě 

podpořila makedonskou UÇK během šesti měsíců od května do října 2001 šedesáti miliony 

USD (Grillot, Paes, Risser a Stoneman 2004, s.21). 

Makedonská UÇK mohla svůj arzenál zaloţit rovněţ na kosovských základech. 

Kosovská UÇK totiţ při svém odboji proti srbským silám bohatě vyuţívala moţnost 

                                                 

9
 Např. účty, jeţ v Düsseldorfu otevřel kosovský „premiér“ Bujar Bukovski zavřeli v roce 1998 němečtí 

vyšetřovatelé poté, co na ně své výdělky vloţil kosovský drogový pašerák. Podle německých vyšetřovatelů se 

takovým způsobem ročně vypralo kolem jedné a půl miliardy dolarů. (Hislope 2001, s.30) 
10

 Vlivný francouzský kriminolog Xavier Raufer tvrdí, ţe zločinci a povstalci jsou jedni a ti samí. Kosovská i 

makedonská UÇK jsou podle něj součásti stejné kriminální sítě, jeţ pašuje drogy, převádí nelegální migranty a 

obchoduje s bílým masem. Smyslem bojů v Preševském údolí a v Makedonii podle něj je udrţet heroinové trasy 

bez kontroly. (Gounev 2003, s.233; Hislope 2001, s.23-24) 
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bezpečného zázemí na makedonské straně hranic
11

 a vybudovala tam také řadu skrýší pro 

svou výzbroj (Grillot, Paes, Risser a Stoneman 2004, s.6). Tato výzbroj pak byla makedonské 

UÇK okamţitě k dispozici. Navíc, jak prohlásil bývalý kosovský velitel Ramuš Haradanij: 

„Na Balkáně není nijak náročné získat zbraně. Jenom musíš mít peníze“ (Hislope 2001, s.36). 

Černý trh se zbraněmi, jenţ byl po konci studené války celkově dobře zásoben (viz Louise 

1995 a Muggah 2006) měl na Balkáně zásoby ještě výrazně bohatší. Nejenţe mnoţství 

volných zbraní bylo uvolněno po ukončení konfliktů v Bosně a Chorvatsku, ale značným 

stimulem zvláště pro Kosovo a Makedonii byl i arzenál 700 aţ 800 tisíc zbraní, které byly 

ukradeny během nepokojů v roce 1997 z albánských policejních skladů. Tyto zbraně pak 

většinou směřovaly do Kosova přímo nebo přes makedonské území. Není při tom zcela jasné, 

zda tehdy byla Makedonie pouze tranzitní zemí nebo jiţ i cílovou (Ortakovski 2001, s.40). 

Slabě střeţená hornatá a zalesněná hranice mezi Makedonií a Kosovem pak byla jen slabou 

překáţkou masivnímu pašování. Hraniční hlídky KFOR dokázaly zachytit jen malé procento 

pašovaných zbraní. I přesto však do června 2001 bylo zadrţeno přes tři sta pašeráků se 

zbraněmi (Hislope 2001, s.34). 

Válka v Kosovu značně přispěla také jako zdroj lidského „kapitálu“. Přestoţe přesné 

počty neexistují, některé odhady hovoří o tom, ţe v makedonské UÇK slouţilo asi dvacet 

procent kosovských Albánců (Daftary 2001, s.293). Konec války v Kosovu znamenal pro 

významnou část členů tamní UÇK konec dlouhodobého zaměstnání, které v hospodářsky 

slabém regionu nemohlo být nahrazeno jiným. Kosovské ochranné sbory, které vznikly právě 

za účelem zaměstnat bývalé bojovníky UÇK, nemohly dát práci úplně všem, a zdá se proto 

jen přirozené, ţe řada bývalých členů UÇK preferovala pokračovat ve způsobu ţivota, na nějţ 

byli zvyklí. V letech 2000 a 2001 se tak mohli angaţovat v bojích v Preševském údolí na jihu 

Srbsku a pak také v Makedonii. Nicméně význam kosovského konfliktu pro existenci 

disponibilních lidských zdrojů v Makedonii zdaleka není takto jednosměrný. V řadách 

Kosovské osvobozenecké armády bojovalo také mnoţství makedonských Albánců (Salehyan 

a Gleditsch 2006, s.346), kteří se po vítězství vrátili, aby  pokračovali ve svém boji doma. 

Jako příklad mohou slouţit samotní vůdci makedonské UÇK – Ali Ahmeti, Fazli Veliu a 

Emruš Xhemajli. Všichni byli celoţivotní bojovníci za albánskou věc. Nejprve byli 

zakládajícími členy Lidového hnutí pro Kosovo, jeţ vzniklo v roce 1982 a z něhoţ se v roce 

1993 zrodila Kosovská osvobozenecká armáda. Je příznačné, ţe kosovskou UÇK zaloţili 

                                                 

11
 Jugoslávské síly dokonce ostřelovaly makedonskou vesnici Jazince v červnu 1999, neboť věřili, ţe bojovníci 

Kosovské osvobozenecké armády se tam skrývají mezi uprchlíky a místními Albánci. (Salehyan a Gleditsch 

2006, s.346) 
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Ahmeti, Veliu, Xhemajli a Hasim Thaci, její pozdější velitel, na tajné schůzi v Kicevu 

v západní Makedonii (Hislope 2001, s.33). 

Bez ohledu na válku v Kosovu lze hodnotit podmínky albánské menšiny v Makedonii 

jako příznivé pro rekrutaci příslušníků povstalecké armády. Albánská populace tvoří souvislé 

osídlení na severozápadě země. 15 ze 121 municipalit je obydleno Albánci z více jak 90% a 

v sedmi je to dokonce více jak 98%. Venkovské oblasti jsou pak zcela homogenní 

(Brunnbauer 2004, s.568). Souvislé venkovské osídlení v hornatém pásu při hranicích 

s Kosovem tak poskytlo vynikající základnu pro vedení povstání a smíšené obyvatelstvo ve 

větších severních městech včetně Skopje pak vyvolávalo obavy z přenesení bojů do měst. 

Celá Makedonie navíc trpěla nezaměstnaností přesahující třicet procent (WIIW 2004, s.46).  

Značné mnoţství muţů nejenţe bylo bez stabilního zaměstnání, ale zároveň bylo díky 

jugoslávské doktríně „všelidové obrany“ vycvičeno k boji se zbraní. Po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa totiţ Jugoslávie přijala obrannou doktrínu, podle níţ 

obrana státu leţela nejen na bedrech stálé armády, ale ve druhém sledu také na připravenosti 

veškeré populace vést partyzánský boj proti nepříteli. Od útlého věku tak byli jugoslávští 

občané podrobováni intenzivní branné výchově a v dospělosti pak i vojenskému výcviku 

v rámci sluţby v JNA a posléze v řadách Teritoriální obrany (Manojlovic 1997).  

Bojová připravenost albánské menšiny však byla ještě o poznání vyšší neţ v případě 

ostatních etnik. Z albánské komunity se totiţ rekrutoval výrazně vyšší podíl profesionálních 

vojáků do Jugoslávské lidové armády (JNA) neţ z jiných národů a národností (Bieber 2008). 

S rozpadem federace však vojenské angaţmá významné části albánské komunity muselo 

skončit. Nevelká Armáda Republiky Makedonie byla zaloţena na základech Teritoriální 

obrany a jako primárně slovansko-makedonské síly, v nichţ slouţilo jen nevelké mnoţství 

Albánců (Thomas, Mikulan a Pavlovic 2006, s.52). Mnoţství bývalých vojáků JNA, kteří se 

po rozpadu federace ocitli bez práce, tak představovalo bohatou zásobu rekrutů pro 

makedonskou UÇK.  

Přitaţlivost vojenského povolání u albánské komunity je moţné vysvětlit rovněţ skrze 

přetrvávající patriarchální model rodinného a společenského uspořádání. Jak dokazuje 

výzkum Ulfa Brunnbauera (2004), albánská menšina se od slovansko-makedonské většiny 

výrazně odlišuje právě v tom, jak si Albánci dokázali udrţet tradiční model společnosti, v níţ 

jsou jasně rozděleny muţské a ţenské společenské role. Přijmeme-li pak alespoň částečně tezi 

Martina van Crevelda (1991), ţe válka je fenomén kulturní a sociální, neboť se v ní 

konstituuje výjimečné postavení muţů ve společnosti a muţství jako takové je pak úzce spjato 
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s válečnickými hodnotami, pak lze pochopit, ţe tradiční patriarchální společnosti jsou 

schopny daleko snáze generovat bojovníky ať uţ pro oficiální armádu či pro gerilovou 

organizaci. Na místě je rovněţ připomenout postřeh Ernesta Gellnera (Gellner 2003, s.79) o 

tom, jak blízko k ozbrojenému povstání mají tradiční kultury, v nichţ se právo prosazovalo 

svépomocí a v kterých tedy bylo vysoce oceňovanou schopností muţe rychle tasit zbraň. 

Shrnutí 

Válka v Makedonii jasně demonstrovala, jak se můţe k bojující straně dostat finanční, 

materiální a lidský kapitál nutný pro rychlou eskalaci konfliktu. V makedonském případě 

sehrál zcela zásadní úlohu předchozí konflikt v Kosovu. Kosovská osvobozenecká armáda si 

dokázala za několik let své existence vytvořit finanční zdroje a nashromáţdit výzbroj a oboje 

pak mohlo být téměř okamţitě makedonským Albáncům k dispozici. Řada zkušených 

bojovníků z Kosova se stala základem pro nově vzniklou makedonskou Národní 

osvobozeneckou armádu. Nicméně nebyl to pouze konflikt v Kosovu, který usnadnil 

vybudování makedonské UÇK. Albánská komunita v Makedonii vytváří příznivé podmínky 

k rekrutaci bojovníků také kvůli militarizaci společnosti v jugoslávské éře, pozitivnímu 

vztahu tradiční společnosti k vojenskému povolání a roli bojovníka a v neposlední řadě kvůli 

vysoké nezaměstnanosti, jíţ byla Makedonie postiţena. 

Právě mnoţství nezaměstnaných muţů se společně s vlivem předchozího konfliktu 

v regionu jevily při komparaci všech zkoumaných konfliktů jako klíčové proměnné vedoucí 

k rychlé eskalaci konfliktu. Podrobná analýza makedonského konfliktu však ukazuje, ţe 

významnou úlohu sehrává i finanční a materiální pomoc. Makrostrukturální proměnné, jeţ 

byly pouţity při komparaci, však nedokázaly zachytit způsob získávání těchto zdrojů. Je však 

otázkou, zda je vůbec moţné reflektovat získávání materiálních a finančních zdrojů v jakékoli 

obecné proměnné. Ostatně i nezaměstnanost muţů, jeţ ve výsledcích komparace prokazovala 

svou relevanci, je jen jedním prvkem v širším spektru faktorů, které ovlivňují ochotu muţů 

k rekrutaci do bojových formací. Tyto faktory jsou však natolik subtilní, ţe by jen obtíţně 

mohly být podrobeny komparaci většího mnoţství případů.  

Válka v Makedonii rovněţ odhaluje roli mafie a organizovaného zločinu 

v etnopolitickém konfliktu. Mafie a organizovaný zločin tvořily významný zdroj pro 

financování makedonského povstání a je více neţ pravděpodobné, ţe vybudování 

makedonské UÇK by se bez tohoto finančního zdroje neobešlo. Je však přehnané povaţovat 

povstalecký boj za pouhou součást mafiánského úsilí o vytváření podmínek výhodných pro 
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kriminální činnost. Bez ohledu na to, jaké záměry měly ty zločinecké sítě, které finanční 

podporu poskytovaly, peníze z organizovaného zločinu slouţily pouze jako prostředek 

v povstaleckém boji, nikoli jako samotný účel. 

4.2 Moldávie a skupinové nepřátelství 

Nenávist a nepřátelství mezi národy a etnickými skupinami se zdá být nejvýraznější 

částí Clausewitzovy vrtošivé trojice v novodobých vnitrostátních konfliktech. Dle 

Clausewitzovy teorie by veliké napětí a nepřátelství mohlo rozpoutat ozbrojený konflikt z jen 

nepatrné politické pohnutky a extrémní míra nepřátelství mezi národnostmi a etniky by mohla 

roznítit válku podobající se čistému boji na ţivot a na smrt. Genocidální charakter některých 

etnických konfliktů právě takový holý existenciální boj připomíná. Navzdory tomu, nenávist a 

nepřátelství bychom stále měli vnímat jen jako nedílnou součást Clausewitzovy trojice, v níţ 

prosté nepřátelství a politická účelnost působí na dynamiku konfliktu jako protivné síly. 

Válka v Moldávii, v níţ se střetla secesionistická Podněsterská moldavská republika (PMR) 

s ústřední vládou v Kišiněvě, demonstruje, ţe i v nedávných konfliktech můţe stát politický 

účel „v popředí jako míra a sám rozhodovat tím víc, čím netečněji se chovají masy“ 

(Clausewitz 1959, s.30), coţ ovšem neznamená, ţe by zde lid s jemu náleţejícími 

nepřátelskými city zcela chyběl.  

Na relativně umírněné válce v Podněstří je moţné ukázat, ţe ozbrojený konflikt 

nenabude extrémní intenzity, pokud není hnán skupinovým nepřátelstvím. Při zdejším 

mírném skupinovém nepřátelství totiţ hlavní roli mohli sehrát politické elity. Přestoţe 

tehdejší moldavští a podněsterští politici z velké části nepatřili mezi zkušené vůdce
12

, u nichţ 

na základě předchozí komparace předpokládáme, ţe jsou schopni významně působit na 

zmírňování konfliktu, absence silných národnostních vášní sama znamenala omezení 

zbytečného vyhrocování konfliktu. Umírněné pocity nepřátelství zde lze přičíst na vrub 

především síle a charakteru identity stoupenců vlády PMR. Jak tvrdí James Hughes a 

Gwendolyn Sasse (2002a, s.228), Podněstří patří mezi ty regiony bývalého Sovětského svazu, 

v nichţ přetrvala silná sovětská identita, a takovéto regiony zaţily jen omezené násilí nebo 

vůbec ţádné. 

                                                 

12
 Moldavský prezident Mircea Ion Snegur jistě patří mezi zkušené vůdce, neboť působil ve vysokých 

stranických funkcích od počátku 80. let, musel ale spolupracovat s nacionalistickou vládou Lidové fronty 

Moldávie. Podněsterský vůdce Igor Smirnov se do vrcholné politiky dostal aţ na konci osmdesátých let 

v souvislosti s desintegrací sovětské moci.  
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Ačkoli moldavský konflikt patří k těm umírněným mezi zkoumanými konflikty, 

mohlo by se zdát, ţe aţ tisíc obětí
13

 války trvající čtyři měsíce rozhodně není známka mírného 

konfliktu. Navíc většina obětí padla v několikadenní rozsáhlé bitvě o město Bendery v červnu 

1992. Intenzitu tohoto konfliktu však výrazně poznamenala pomoc donských kozáků, kteří 

nezanedbatelně posílili řady podněsterské Republikánské gardy, a zapojení ruské 14. armády, 

jeţ byla v Podněstří dislokována.
14

 14. armáda poskytovala Republikánské gardě zbraně, 

vládě PMR převáděla i kompletní prapory a do bitvy o Bendery na konci června 1992 se 

zapojila také přímo (Vahl a Emerson 2004). Intenzita tohoto konfliktu tak přesáhla, alespoň 

co se týče mnoţství bojovníků a palebné síly, moţnosti, které by nabízely čistě moldavské 

podmínky. Otevřená intervence ruské 14. armády rovněţ přispěla k rychlému ukončení 

konfliktu. 

Moldavský konflikt byl v kaţdém případě zdrţenlivý, co se týče násilností vůči 

civilistům. Na počátku konfliktu bylo jasným cílem všech aktivit podněsterské republikánské 

gardy převzít kontrolu nad levým břehem Dněstru. Veškeré střety byly sváděny o policejní 

stanice a budovy veřejné správy. Z moldavské strany bylo toto úsilí označováno jako „plíţivý 

převrat“. Kišiněvská vláda se zpočátku snaţila vyhnout veškeré konfrontaci, kdyţ ale poznala, 

ţe tento appeasement nepřináší úspěch, vyhlásil prezident Mircea Snegur 29. března 

výjimečný stav a přistoupil k silovému řešení konfliktu (Chinn a Roper 1995, s.307). 

V následujících měsících probíhala poziční válka, při níţ moldavské vládní síly hájily svá 

postavení ve venkovských oblastech, v nichţ si centrální vláda stále ještě udrţela kontrolu. 

Konflikt se pak vyhrotil v bitvě o město Bendery v červnu 1992, při níţ bylo vyuţito i těţké 

vojenské techniky včetně těţkého dělostřelectva a náletů moldavských letounů MIG 29 

(Barclay 2002, s.50). Krvavou bitvu, v níţ přišla o ţivot i řada civilistů
15

, ukončily aţ kolony 

tanků ruské 14. armády. Násilí a ztráty na ţivotech tak provázely pouze přímé střety mezi 

moldavskými a podněsterskými ozbrojenými silami a etnické čistky či jiné násilí vůči 

                                                 

13
 Počty padlých se uvádějí mezi pěti sty a tisícem obětí (Kolsto 1997; Vahl a Emerson 2004). Jeff Chinn a 

Steven Roper dokonce prezentují přesné číslo 425 obětí, jeţ padly mezi březnem a červnem 1992 (Chinn a 

Roper 1995, s.309).   
14

 Velitel 14. armády generál Jakovlev přijal funkci ministra obrany v podněsterské vládě. Jeho nástupce generál 

Netkačev se sice snaţil udrţet armádu v neutrálním postavení, nebyl ale schopen své rozkazy prosadit. Většina 

vojáků i niţších důstojníků totiţ pocházela z regionu a dobrovolně pomáhala podněsterským silám. Neúspěšný 

Netkačev tak byl v červnu 1992 nahrazen generálem Lebeděm, který dával ostentativně najevo své nepřátelství 

vůči vládě v Kišiněvě a okamţitě po převzetí funkce nařídil armádě intervenovat v bitvě o Bendery. (Kolsto, 

Edemsky a Kalashnikova 1993)  
15

 Podle kišiněvské pobočky centra Memorial, přišlo o ţivot mezi 19.červnem a 3.červencem 203 osob 

z Podněstří, včetně 34 civilistů a neidentifikovaných těl. Podle úřadů města Bendery zůstalo po bojích 200 

místíních obyvatel nezvěstných a 300 civilistů bylo ošetřováno s těţkými zraněními. Moldavské vládní zdroje 

hlásí 77 padlých na moldavské straně, včetně 37 civilistů. 532 osob mělo být zraněno, z čehoţ 348 se účastnilo 

bojových akcí. (Kolsto, Edemsky a Kalashnikova 1993, s.975) 
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civilistům se spíše neobjevovalo, i kdyţ se z něj obě strany navzájem obviňovaly (Kolsto, 

Edemsky a Kalashnikova 1993, s.975). 

Slabé nepřátelství tak lze připsat na vrub především slabé skupinové identitě stran 

konfliktu. Konflikt byl veden mezi ústřední vládou v Kišiněvě, kterou vytvořili nacionalisté 

z Lidové fronty Moldávie prosazující sjednocení s Rumunskem, a vládou separatistické 

Podněsterské moldavské republiky (PMR) s centrem v Tiraspolu ovládané Spojeným 

výborem pracovních kolektivů (OSTK). Zatímco etnická příslušnost ústřední vlády je jasná, 

etnické definování podněsterské strany je daleko sloţitější. OSTK vznikla s úkolem bojovat 

právě proti rumunskému nacionalismu, jenţ se projevil v jazykovém zákoně v roce 1989. 

Zavedením rumunštiny jako úředního jazyka ohroţoval tento zákon doposavad privilegované 

postavení Rusů a rusky hovořících Ukrajinců. V Podněstří, kde ruskojazyčná populace měla 

většinu a kde panovala obzvláště silná sovětská identita, propukl odpor vůči změně statu quo 

v Moldávii ve prospěch rumunských nacionalistů. Podněsterská vláda se ale sama 

prezentovala jako internacionální vymezujíce se tak vůči nacionalistické vládě v Kišiněvě.
16

 

Ostatně mnozí autoři odmítají uznat, ţe válka v Podněstří by měla být čistým etnopolitickým 

konfliktem.  Stuart J. Kaufman (1996) řadí tento konflikt mezi etno-nacionální války 

vyprovokované konspirací elit a podobně Steven D. Roper (2002) charakterizuje podněsterský 

konflikt jako ukázku instrumentalizace etnicity za účelem prosazení politické agendy. Podle 

Pala Kolsto (1997; Kolsto, Edemsky a Kalashnikova 1993) je zde daleko významnější 

teritoriální neţli etnický element, neboť bez ohledu na svou etnickou příslušnost si většina 

obyvatel Podněstří vytvořila regionální identitu a bylo by proto „hrubým zjednodušením 

prezentovat tento konflikt jako zúčtování mezi etnickými Moldavany a rusky hovořící částí 

moldavské populace“ (Kolsto, Edemsky a Kalashnikova 1993, s.975).  

U klasických etnických konfliktů se očekává, ţe proti sobě stojí skupiny, jejichţ členy 

pojí společná identita zaloţená na společném jazyku, náboţenství, historii, tradicích apod. 

Takové charakteristice jistě odpovídá moldavská většina, i kdyţ i zde tato identita není 

neproblematická. Národnostní identita Moldavanů byla do značné míry zformována historií 

země. V šestnáctém století ovládli celou Moldávii Osmanští Turci, ale podobně jako v případě 

Valašska jí ponechali vlastního vládce. Levý břeh Dněstru dobylo Rusko jiţ v 18.století a 

roku 1812 byla k Rusku připojena i oblast mezi Prutem a Dněstrem – Besarábie. Po 

                                                 

16
 Podněsterský prezident Igor Smirnov svůj secesionismus vysvětloval takto: „Podle našeho pohledu mají 

individuální práva prioritu. Nicméně v Moldávii dostávají národní práva prioritu nade vším ostatním. Vezme-li 

se v úvahu národnostní sloţení obyvatel ţijících za Dněstrem, tato kontroverze povede dříve nebo později ke 

konfliktu.“ (Barclay 2002, s.40-41)   
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bolševické revoluci 1917 na ţádost moldavské národní rady vytlačila rumunská vojska 

bolševiky za Dněstr. Besarábie se poté připojila k Rumunsku, zatímco Podněstří zůstalo 

součástí Sovětského svazu. Po paktu Molotov-Ribbentrop si Sovětský svaz vynutil na 

Rumunsku postoupení Besarábie a Moldávie se tak stala 16. svazovou republikou. Po 

napadení SSSR Německem byla Moldávie včetně levého břehu Dněstru obsazena rumunskou 

armádou, po válce však byl opět obnoven stav z roku 1940 (Baar 2001, s.228). Sovětský svaz 

chtěl zamezit dalším nárokům na sjednocení s Rumunskem tím, ţe se snaţil vytvořit 

samostatnou moldavskou identitu. Součástí těchto snah bylo i zavedení moldavštiny psané 

azbukou (King 1994). Identita románského obyvatelstva v Moldávii se tak nyní štěpí mezi ty, 

kteří se cítí být Rumuny a prosazují sjednocení s Rumunskem, coţ bylo na počátku 

devadesátých let cílem Lidové fronty Moldávie, a ty, kteří vnímají, ţe Moldavané jsou 

samostatným národem, který si zaslouţí samostatnost (Verdery 2005). Samostatnou kategorii 

pak tvoří Moldavané v Podněstří. Jelikoţ Levý břeh Dněstru nebyl vyjma druhé světové války 

nikdy součástí Rumunska, naopak od roku 1791 náleţel Rusku a posléze Sovětskému svazu, 

podněsterští Moldavané mají více zaţitý vztah k uţší (Moldávie) a širší (SSSR) vlasti a jejich 

kultura je po staletích souţití více ovlivněna slovanskou kulturou. Naopak Rumuni hrají 

v jejich kolektivní paměti pouze roli okupantů z let 1941-1944 (Cojocaru 2006, s.264). Rozdíl 

mezi Moldavany na pravém a levém břehu Dněstru je rovněţ znát na vztahu k jazykovému 

zákonu z roku 1989, který opět zaváděl latinkou psanou rumunštinu jako státní jazyk. 

Zatímco pro besarabské Moldavany toto znamenalo návrat před rok 1940, pro podněsterské 

Moldavany to byla revoluční změna, neboť azbuku pouţívali jiţ od čtrnáctého století (Kolsto, 

Edemsky a Kalashnikova 1993, s.981). 

Stoupencům OSTK a podněsterské vlády pak lze jen velmi obtíţně přisuzovat hluboce 

zakořeněnou národnostní identitu, ačkoli etnickou dimenzi zde není moţné zcela vynechat. 

PMR charakterizuje samu sebe jako internacionální a oficiálně platí rovnost mezi ruštinou, 

ukrajinštinou a moldavštinou (moldavština psaná azbukou, nikoli rumunština). Faktický vztah 

mezi jazyky ale zdaleka není rovnoprávný. Ruština jasně dominuje ve veškeré úřední 

komunikaci, neboť politické, byrokratické a ekonomické elity se primárně rekrutují z ruské, 

popřípadě ruskojazyčné ukrajinské komunity. OSTK a vláda PMR tak fakticky hájí zájmy 

ruskojazyčného slovanského obyvatelstva. Tuto skupinu však nelze charakterizovat jako 

jedno etnikum s národní identitou. Podněsterští Ukrajinci, přestoţe jsou rusifikovaní, pociťují 

národnostní spříznění k Ukrajině a nikoli k Rusku. Stoupence OSTK tak nespojuje národnost 
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či etnicita, ale společné národnostní zájmy slovanského obyvatelstva v Podněstří (Kolsto, 

Edemsky a Kalashnikova 1993).  

Národnostní záleţitosti nicméně nejsou těmi zcela zásadními mezi stoupenci 

podněsterského separatismu. Důkazem můţe být například to, ţe ministr obrany 

v podněsterské vládě Stefan Kitsak a předseda Nejvyššího sovětu Podněsterské moldavské 

republiky Grigore Maracuta jsou etničtí Moldavané (Kolsto, Edemsky a Kalashnikova 1993, 

s.975). Stoupence OSTK daleko více spojuje identita sovětská (Kolsto 1997, s.67-68). Na 

rozdíl od agrární besarabské části Moldávie je Podněstří vysoce industrializované. Těţký 

zbrojní průmysl, který je v Podněstří koncentrován, přilákal mnoţství Ukrajinců a Rusů z 

celého Sovětského svazu. Většina Ukrajinců a Rusů ţijících v podněsterských městech tak do 

Moldávie přišla aţ po druhé světové válce (Chinn a Roper 1995, s.294). Je proto 

pochopitelné, ţe společná identita takto sloţeného obyvatelstva je primárně sovětská (Hughes 

a Sasse 2002a, s.228).  

Identita sovětská a slovanská, především ruská, často splývá v jednu. Sovětská moc 

umoţnila Rusům obsadit značnou část vedoucích politických a ekonomických pozic. Přestoţe 

etničtí Moldavané/Rumuni tvořili v sovětské Moldávii většinu obyvatelstva, Rusové, 

především pak Rusové z Podněstří, tuto sovětskou republiku politicky i ekonomicky ovládali 

(Cojocaru 2006, s.263-264). Sociální status mnoha Rusů tak byl zaloţen na sovětské moci a 

tomu odpovídaly i politické zájmy podněsterských separatistů. Vláda v Tiraspolu se ostře 

stavěla proti liberálním reformám, které v souladu s politikou perestrojky prosazoval Kišiněv. 

Podněsterští představitelé také vyjádřili plnou podporu moskevským pučistům v létě 1991. 

Podněsterský nejvyšší sovět ocenil „znovuzavedení pořádku a disciplíny ve všech oblastech 

politického a společenského ţivota“ a OSTK vyjádřila vůdcům puče „plnou a všestrannou 

podporu“ a „připravenost splnit veškeré úkoly“, které tato mimořádná situace přináší. Naproti 

tomu Kišiněvská vláda okamţitě odmítla autoritu pučistů a vyzvala občany, aby vyšli do ulic 

a svými těly chránili veřejné budovy (Chinn a Roper 1995, s.304). 

Propojení ruské a sovětské identity je také patrné na vztahu ruských nacionalistů 

k podněsterské věci. Ruští antiliberální politici a ţurnalisté se v podpoře podněsterského 

separatismu dokázali sjednotit. Albert Malašev, Vladimir Ţirinovsky Viktor Alksnis, 

Alexandr Nevzorov a další krajně pravicoví ruští politici konali poutě do Podněstří a tuto 

republiku vykreslovali jako „poslední baštu zdravého komunistického řádu“ a „jako 

hrdinskou komunitu obleţených etnických bratrů.“ V dubnu 1992 protijelcinovský deník Den 

napsal: „Zde na Dněstru Rusko poprvé pozvedlo samopal. Bojuje, odráţí útoky a říká ‚ne!‘ 
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zrádcům a lotrům“ (Kolsto, Edemsky a Kalashnikova 1993, s.992). Podporu Podněstří 

nevyjadřovali ale jen extrémističtí politici a novináři a nebyla vyjadřováno pouze verbálně. 

Vůči Kišiněvu pronesl ruský ministr zahraničí Andrej Kozyrev hrozbu, ţe Rusko je 

připraveno chránit práva etnických Rusů, ať ţijí kdekoli, a v Podněstří dislokovaná 14. 

armáda po nástupu generála Lebedě do jejího velení tak také zcela otevřeně jednala (Chinn a 

Roper 1995, s.308). Čistý ruský nacionalismus se také projevil v dobrovolnickém hnutí 

donských kozáků, kteří posílili stavy podněsterské Republikánské gardy. 

Jak jiţ bylo uvedeno, většina slovanského obyvatelstva do oblasti přišla aţ po druhé 

světové válce, a tak nelze očekávat, ţe by toto obyvatelstvo vůči sobě cítilo pouto utvrzené 

společnou historickou zkušeností, jak tomu bývá u etnických skupin. Navíc v samotné 

Moldávii se narodilo pouze 52% Rusů a 67% Ukrajinců, kteří zde na počátku devadesátých 

let ţili. A přímo v Podněstří, v němţ se ruskojazyčná populace postavila proti Kišiněvské 

vládě, ţije pouze 27% moldavských Rusů, většina ruské populace ţije na pravém břehu 

Dněstru a do ozbrojeného konfliktu se nezapojila (Chinn a Roper 1995, s.294). Za zmínku 

stojí také to, ţe v samotném Podněstří, kde ţije 39% Moldavanů, 28% Ukrajinců a 25,5% 

Rusů (Vahl a Emerson 2004, s.155), úroveň etnické polarizace dosahuje vysoké hodnoty 0,8, 

popřípadě by bylo moţné říci, ţe etnická dominance 53% slovanského obyvatelstva by mohla 

vytvářet tlak na výrazně vyhrocený konflikt. Podněsterský případ, kde k ţádnému 

„bratrovraţednému“ boji mezi těmito skupinami nedošlo, však ukazuje, ţe takovéto 

strukturální proměnné nedávají smysl bez pochopení toho, jak je zaloţena identita stran 

konfliktu. Identita stoupenců OSTK, byť převáţně ruské a ukrajinské národnosti a byť jejich 

národnostní zájmy byly z velké míry hájeny, se primárně nezakládala na etnickém vymezení 

vůči Moldavanům/Rumunům - ostatně pětina všech manţelství v Moldávii byla etnicky 

smíšena (Chinn a Roper 1995, s.299) - ale spíše na sovětské identitě vymezující se vůči 

liberalismu a rumunskému nacionalismu, které reprezentovala moldavská vláda v Kišiněvě. 

Identita zaloţená pouze na ideologii ale není schopná zaţehnout tak intenzivní nepřátelství 

jako tomu bývá u etnických skupin, které pojí silná jazyková, náboţenská a historická pouta.  

Shrnutí 

Lid a s ním spojené nepřátelské city jsou nedělitelnou součástí Clausewitzovy 

soustavy, která působí na dynamiku války. Jelikoţ bojová činnost se dle Clausewitze bez 

nepřátelských pocitů neobejde a tyto pocity zpravidla mezi jednotlivci navzájem nepanují, tak 

národnostní nenávist „zastupuje u jednotlivce více nebo méně silně individuální nepřátelství“ 



67 

 

(Clausewitz 1959, s.88) Na základě Clausewitzovy teorie tedy očekáváme, ţe síla 

nepřátelských pocitů mezi stranami konfliktu působí na intenzitu bojů. Na příkladu války 

v Podněstří zde bylo demonstrováno, jak klíčovou roli při vytváření skupinového nepřátelství 

hraje skupinová identita a ţe síla identity se můţe skupina od skupiny lišit. Čím silnější je 

ztotoţnění jednotlivce se skupinou, tím snáze přijme skupinové nepřátelství za své. Silná 

skupinová identita by tak měla slouţit jako základní podmínka pro existenci skupinového 

nepřátelství. Válka v Podněstří se udrţela v mírné podobě mimo jiné díky tomu, ţe identita 

stoupenců podněsterské separatistické organizace OSTK byla do značné míry poloţeno na 

velmi mělkých ideologických základech a nevymezovala se vůči nepříteli skrze významné 

etnické kategorie jako náboţenství či kulturní zvyklosti. 

Na základě komparací všech zkoumaných konfliktů vyšlo, ţe právě výrazná odlišnost 

v náboţenství mezi skupinami konfliktu je nutnou podmínkou vyhroceného ozbrojeného 

konfliktu. V moldavském případě je tedy moţné, ţe právě jednota ve vyznání – všechny 

skupiny se hlásí k ortodoxnímu křesťanství – umoţnila, aby se stoupenci OSTK vymezovali 

především ideologicky. Obdobnou kategorií jako náboţenství je také jazyk. V případě 

jazykových odlišností však jiţ bylo předpokládáno, ţe jejich potenciál vyhrocovat konflikt je 

výrazně niţší, neboť jazykové odlišnosti mohou být předmětem individuálního či 

kolektivního kompromisu. Jak napsal Ted Robert Gurr (2001, s.168): „Jednotlivci 

v heterogenní společnosti mohou a zpravidla také hovoří několika jazyky, ale nemohou být 

zároveň černí a bílí nebo zároveň hindové a muslimové.“ Spor o jazykový zákon v Moldávii 

sice zaţehl separatistický odboj v Podněstří, nezdá se však, ţe by sám jazyk byl posvátnou 

hodnotou, o niţ se sváděl boj. Změna jazykového zákona byla důkazem, ţe se v Moldávii 

dostávají k moci moldavští/rumunští nacionalisté, kteří ohroţovali sovětský status quo, 

z něhoţ ruskojazyčné obyvatelstvo v Podněstří čerpalo své výhody a na němţ byla zaloţena 

jeho vlastní identita. Důkazem toho, ţe samotný jazykový zákon neznamenal nepřijatelný 

útok na kulturní práva slovanské komunity v Moldávii, můţe být i to, ţe mezi Rusy 

v Besarábii tento zákon nevyvolal více neţ drobné protesty. 

Díky umírněnému skupinovému nepřátelství se mohl daleko více projevit vliv 

politických elit na průběh konfliktu. Pravděpodobně proto zde někteří autoři hovoří o 

„konspiraci elit“ (Kaufman 1996) či „instrumentalizaci etnicity za účelem prosazení politické 

agendy“ (Roper 2002). Byla by však scestná představa, ţe političtí vůdci PMR dokázali své 

stoupence zmanipulovat do ozbrojeného konfliktu, jenţ by vyhovoval pouze jejich osobním 

zájmům. Politika ruskojazyčné elity, která se snaţila zachovat komunistický pořádek a 
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sovětskou mocenskou strukturu, se s názory a zájmy většiny obyvatel Podněstří nijak zásadně 

nerozcházela, coţ je opět dáno primárně sovětskou identitou stoupenců vlády PMR.  

4.3 Válka ve Slovinsku a politická racionalita 

Odtrţení Slovinska z Jugoslávie provázel konflikt, v němţ proti sobě stály síly o 

velikosti několika desítek tisíc muţů za pouţití veškeré vojenské techniky, včetně tanků a 

bombardérů.
17

 Deset dní trvající boje však stály ţivot pouhých šedesát pět lidí.
18

 Krátké trvání 

a nízký počet ztrát naznačují, ţe se jednotliví aktéři spíše zdrţeli zbytečného násilí. Na 

případu slovinské války by tak mělo být moţné ilustrovat, jakým způsobem dokáţe politické 

vedení zmírňovat průběh války. Politické vedení, jeţ má pod efektivní kontrolou ozbrojené 

síly, by jednak mělo být schopné stále poměřovat, zda účel války můţe převáţit nad jejími 

náklady, a jednak by mělo být schopné domýšlet důsledky války na poválečné vztahy a 

vlastní činnost v poválečném prostředí. Podle Clausewitze je podřízenost války takovýmto 

politickým ohledům tím pravým důvodem, proč válka není nikdy absolutní.   

Clausewitzova teorie předpokládá jasný vztah mezi řídícím politickým prvkem a jemu 

podřízenou ozbrojenou sloţkou. V případě samotného Slovinska je toto hierarchické rozdělení 

zcela jasné a nezpochybnitelné. Na jedné straně stáli prezident jakoţto vrchní velitel 

ozbrojených sil a vláda a na straně druhé policejní sbor a jednotky teritoriální obrany. Proti 

nim bojovala Jugoslávská lidová armáda (JNA), coţ byla etablovaná ozbrojená sloţka 

s naprosto pevnou a jasnou hierarchií, její vztah k řídícímu politickému činiteli však zdaleka 

není zřetelný. Válka ve Slovinsku tak nabízí dva odlišné modely civilně-vojenských vztahů. 

V prvním případě institucionálně zakotvený vztah vlády a jejích ozbrojených sloţek, 

v druhém případě neformální vztah mezi armádou, jejími čelními představiteli a politiky 

srbského bloku (reprezentanti Srbska, Vojvodiny a Černé hory ve svazovém předsednictvu). I 

v tomto případě však byl zmírňující efekt politického vedení patrný. 

JNA a srbská strana 

Hluboké nepřátelství vůči slovinské straně panovalo nezávisle na sobě jak v armádě, 

tak i mezi Srby. Armáda se na konci osmdesátých let stala terčem antimilitaristické kampaně 

                                                 

17
 Před začátkem války bylo na slovinském území umístěno 22 300 vojáků JNA. Během války došlo k 72 

střetům, při nichţ JNA pouţila 115 tanků (160 jich zůstalo zablokovaných na základnách), 82 obrněných 

transportérů, 24 vrtulníků a bylo provedeno 15 náletů. (Kosirnik 1996, s.60) 
18

 Na slovinské straně bylo zabito devatenáct osob a 192 lidí bylo zraněno. Ztráty v JNA dosáhly 45 mrtvých a 

146 zraněných. (Švajncer ...) 
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slovinských opozičních skupin a jako zcela nepřátelské bylo armádou vnímané rovněţ úsilí o 

rozvolnění federace. Srbové pak na federální politické scéně byli hlavními oponenty 

slovinských decentralizačních a demokratizačních snah.
19

 JNA i Srby tak vůči Slovinsku 

spojovalo nepřátelství, konkrétní popis tohoto jejich vzájemného vztahu je však výrazně 

sloţitější. Vztah mezi JNA a srbským politickým vedením v čele se Slobodanem Miloševičem 

jsem v úvodu této kapitoly označil za „neformální“ jen abych mohl jednoduše pojmenovat 

značně sloţitou situaci, nad jejíţ charakteristikou se historici rozcházejí. Nejprostší vysvětlení 

říká, ţe svazová armáda byla podřízena velkosrbským zájmům proto, ţe politici srbského 

bloku ovládali svazové předsednictvo (Nation 2003, s.108). Jiní autoři dále tvrdí, ţe JNA se 

stala de facto srbskou armádou s ohledem na sloţení důstojnického sboru, v němţ většinu 

tvořili právě Srbové
20

 (Pelikán 1998, s.576). Obě tato vysvětlení však lze zpochybnit. V době 

nasazení JNA proti Slovinsku byla zablokovaná volba předsedy předsednictva Jugoslávie, 

jímţ se měl stát Chorvat Stipe Mesič, a tak svazové ozbrojené síly byly bez svého vrchního 

velitele, který jako jediný mohl dle ústavy pověřit armádu bojovým nasazením
21

 (Kosirnik 

1996). K otázce predominance Srbů v JNA podotýká Florian Bieber (2008, s.306-307), ţe na 

rozdíl od sboru niţších důstojníků, kde byli ve výrazné převaze, při povyšování do hodností 

generálů byla snaha reflektovat národnostní sloţení federace a nezanedbatelná část 

důstojnictva se identifikovala primárně jako Jugoslávci. Pozoruhodný je rovněţ fakt, ţe 

velitelem jednotek JNA ve Slovinsku byl v době války Slovinec Konrad Kolsek (Niebuhr 

2004).  

Vztah armády a srbského bloku je vhodnější vnímat méně automaticky a více jako 

vztah poměrně autonomních institucí. V krajním případě je vedení armády povaţováno za 

juntu, která nepodléhá ţádné politické kontrole (viz Pirjevec 2000). JNA podle tohoto 

vnímání byla poslední skutečně jugoslávskou organizací. Titův odkaz ji ideově ukládal střeţit 

integritu Jugoslávie, navzdory převaze Srbů v důstojnickém sboru odráţela národnostní 

sloţení svazu a hospodářsky byla zcela závislá na jednotě Jugoslávie. Po Titově smrti se navíc 

armádní organizace komunistické strany etablovala jako významný politický činitel. Po 

rozpadu Svazu komunistů Jugoslávie a nástupu pluralismu v politickém systému, s nímţ byl 

                                                 

19
 Srbsko-slovinský střet se projevil i bojkotem slovinského zboţí v Srbsku a přerušením styků mezi srbským a 

slovinským svazem spisovatelů a připravovaným pochodem Srbů na Lublaň. (viz Pirjevec 2000 a Ramet 1993) 
20

 V roce 1981 bylo v důstojnickém sboru 60% Srbů, zatímco Slovinci byli zastoupeni méně neţ třemi procenty. 

(Bieber 2008, s.306) 
21

 JNA odvozuje svůj mandát k zásahu ve Slovinsku z předcházejících rozhodnutí federálního ústavního soudu, 

svazového parlamentu a vlády. Přímý rozkaz k obsazení hraničních přechodů měl vydat premiér Ante Markovič. 

Ten sám však něco takového zpětně popřel. Markovič tvrdí, ţe odmítl potvrdit rozhodnutí vlády k zásahu, neboť 

takovou pravomoc měl pouze předseda předsednictva, jehoţ volba byla v té době zablokovaná.  
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spojen příchod nacionalistických a separatistických politických stran do čela jednotlivých 

republik, armáda zákonitě musela vnímat sebe samu jako poslední baštu Jugoslávie. 

S existencí silného federativního státu existence JNA stojí a padá.  

Rovněţ události předcházející a provázející slovinskou válku svědčí o tom, ţe je zcela 

relevantní dívat se na velení JNA jako na juntu. Jiţ na konci osmdesátých let se armáda stala 

hlavním terčem kritiky slovinských opozičních skupin. Časopis Mladina v čele s budoucím 

slovinským ministrem obrany Janezem Janšou dokonce donutil k rezignaci svazového 

ministra obrany Mamulu za prodej zbraní do hladomorem postiţené Etiopie a zneuţívání 

vojáků při stavbě své vily. Protimilitaristická kampaň Mladiny byla generály vnímaná jako 

„zvláštní válka“ proti ozbrojeným silám, za níţ musela následovat odveta. Bezpečnostní rada, 

nejvyšší orgán armády, připravila plán internace příslušníků slovinské opozice, ale tento plán 

zkrachoval kvůli tomu, ţe se skrze Mladinu dostal na veřejnost. Za zveřejnění tohoto plánu 

byl pak alespoň Janez Janša a jeho tři kolegové armádou zatčeni a exemplárně souzeni v tzv. 

procesu se „čtyřkou“
22

 (Pirjevec 2000, s.449-451). V březnu 1991 armáda uvaţovala o 

provedení vojenského puče. Ministr obrany Kadijevič se setkal s nejvyššími představiteli 

sovětské armády, ale ti mu kvůli vlastním problémům s rozpadajícím se Sovětským svazem 

nemohli nabídnout pomoc. Armáda se proto svého plánu musela vzdát (Pirjevec 2000). 

V době zásahu ve Slovinsku pak dle nezvoleného předsedy předsednictva Stipe Mesiče 

armáda tento vojenský puč de facto provedla. Ve svých pamětech například vzpomíná na 

pučistický televizní projev náčelníka generálního štábu generála Adţiče
23

 a rozhovor 

s ministrem obrany Kadijevičem, v němţ na otázku, zda uposlechne předsednictvo, své vrchní 

velení, Kadijevič odpověděl: „Jaké předsednictvo! Já se řídím podle ústavy. Ústava SFRJ je 

jediná věc, kterou uposlechnu“ (Mesić 2004, s.112). 

                                                 

22
 V květnu 1988 byl Janez Janša společně s novináři Davidem Tasićem a Franci Zavrlem a podplukovníkem 

JNA Ivanem Borštnerem zatčeni a obviněni z drţení tajných vojenských materiálů a ze styku se zahraničními 

zpravodajskými sluţbami a nepřátelskou emigrací. Vojenský soud nad obviněnými byl veden v Lublani za 

zavřenými dveřmi a v srbochorvatštině. Takovéto jednání bylo slovinskou veřejností bráno jako nehoráznáí 

uráţka a vyprovokovalo tak řadu protestních akcí a manifestací a vznik první nesocialistické společenské 

organizace – Výbor na ochranu lidských práv. (Pirjevec 2000, s.451)  
23

 2. července 1991 pronesl v televizi náčelník generálního štábu tato slova: „…Nikdo v armádě nedokáţe 

rozumět tomu, ţe čelíme lidem, kteří z hloubi svého srdce nenávidí Jugoslávii a JNA. Jsou zrádní a bezcitní, 

jednají tím nejbrutálnějším způsobem a nešetří nikoho. Vedení Slovinska pouţilo a stále pouţívá ty 

nejnechutnější triky a podvody. Zároveň svazové autority nám neustále kladou překáţky (sic!), ţádajíce o 

vyjednávání v době, kdy dochází k útokům plnou silou… Bohuţel jsme byli donuceni k válce na obranu naší 

vlasti a jako takovou jsme válku přijali, neboť jiná alternativa – kapitulace a zrada – pro nás neexistují… 

Musíme donutit nepřítele, aby respektoval příměří. Zároveň musíme dopadnout ty, kteří se právě teď skrývají 

v jejich doupěti. Zrada a nenávist nemohou zvítězit. Musíme nastolit kontrolu a pokračovat aţ do samého 

konce.“ (Mesić 2004, s.112-113) 
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Přestoţe se v krizovém období JNA chovala jako junta, nad níţ není ţádná vnější 

kontrola, jak Stipe Mesić tak i historik Joţe Pirjevec uznávají propojení armády a srbského 

bloku. Přestoţe se Mesić při svém svědectví omezuje pouze na to, co sám mohl sledovat, tedy 

jednání armády zcela nezávislé na politickém vedení, v politických jednáních například 

prohlašoval, ţe „to, co nyní vidíme, je plán Slobodana Miloševiče – on se můţe udrţet u moci 

jedině s pomocí armády. Armáda jeho plán akceptovala a nyní ho uskutečňuje“ (Mesić 2004, 

s.118). Pirjevec (2000) začátek tohoto vztahu v roce 1987 popisuje jako shodu zájmů, která 

dokázala překlenout ideologické rozpory a v roce 1989 při protestech proti změnám slovinské 

ústavy má být jiţ zcela patrné, ţe JNA je integrální součástí „srbského bloku“.  

Hlubší analýze podrobili vztah JNA k srbskému politickému vedení Florian Bieber 

(2008), Milorad Manojlovič (1997) či Robert Niebuhr (2004). Své ţivotní poslání viděli 

představitelé armády v udrţování míru, stability a jednoty federace, nicméně s tím, jak krize 

zasáhla jugoslávskou politickou scénu, tak obdobně zasáhla i samotnou armádu. Jedním 

z klíčových okamţiků pro postavení armády bylo zrušení Svazu komunistů Jugoslávie a 

armádní organizace komunistické strany. Armáda tak ztratila politickou strukturu, skrze niţ se 

vztahovala ke společnosti a skrze niţ také společenské dění mohla ovlivňovat. V pluralitním 

politickém systému si jiţ generálové nemohli zachovávat stejnou pozici jako dříve. Bieber 

upozorňuje, ţe uţ v průběhu osmdesátých let byla JNA spíše „systém“ neţ koherentní 

instituce s vlastní politickou vizí. Armáda představovala rozsáhlou organizační strukturu, jejíţ 

členové mohli přijímat bazální zájmy armády jako instituce, zároveň však byla příliš 

rozsáhlou a heterogenní organizací, aby mohla sdruţovat a artikulovat politické cíle 

překračující své vlastní ţivotní potřeby. S tím, jak postavení komunistické strany jako 

stmelující společenské síly sláblo, přestávala být strana pro vojenské představitele patronem 

či alespoň spojencem jiţ před jejím rozpadem v roce 1990. Kdyţ pak v březnu došlo 

k otevřené konfrontaci v předsednictvu mezi srbskými představiteli a reprezentanty severních 

republik, kdy se srbskému bloku nepodařilo prosadit vyhlášení výjimečného stavu, aby mohla 

armáda obnovit ústavní pořádek, tzn. provést vojenský převrat, federální předsednictvo se 

stalo tělesem bez autority (Manojlovic 1997, s. 130). Slovy Branky Magaš, jestliţe 

s rozpadem Svazu komunistů Jugoslávie ztratila armáda svého „politického pána“, v březnu 

1991 „ztrácí i svého civilního velitele“ (Magaš 1993, s.269).  

Byla to slabost armády vyvolaná všeobecnou politickou krizí v Jugoslávii, nikoli síla 

v její autonomii, která ji sblíţila se srbským blokem Slobodana Miloševiče. Jestliţe 

přirozeným nepřítelem JNA byli separatisté z Chorvatska, Slovinska a také Kosova, pak je 
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pochopitelné, ţe snahy o centralizaci federace ze strany srbských nacionalistů rezonovali 

s názory armádních představitelů, přestoţe ideová východiska byla zcela protichůdná. 

Armádní představitelé uvyklí na komunistickou jednotu si jiţ mohli rozumět pouze se 

Socialistickou stranou Srbska a Černé hory v čele s Miloševičem, která na rozdíl od ostatních 

postkomunistických stran v Jugoslávii nepovaţovala ani za nutné změnit si před prvními 

svobodnými volbami název. Jak poznamenává Florian Bieber (2008, s.316): „S koncem 

Svazu komunistů se aliance mezi JNA a Miloševičem zintenzivnila, neboť jediný zbývající 

politický patron formálně přestal existovat.“ Neúspěšný pokus o vytvoření nového Svazu 

komunistů – Hnutí pro Jugoslávii, skrze nějţ se armádní představitelé chtěli opět stát vůdčí 

silou v jugoslávské politice, pouze dokázal, jak je pro JNA nezbytné spolupracovat 

s Miloševičem. Ilustrativní je i to, ţe členkou nového svazu byla také Miloševičova manţelka 

Mira Markovič. 

Tento pokus o vysvětlení „neformálního“ vztahu mezi srbským politickým vedením a 

Jugoslávskou lidovou armádou by měl podpořit tvrzení, ţe armáda nemůţe jednat bez vztahu 

k řídícímu politickému činiteli a to i v případě, ţe politické vedení a armádu neváţe ţádné 

institucionální pouto. Samotná válka ve Slovinsku pak ukazuje, ţe JNA, jeţ byla oslabena 

institucionálním chaosem na federální úrovni, se nakonec zcela ztotoţnila s politickým 

účelem svého „pána“. 

Jak jiţ bylo uvedeno, společným a sbliţujícím zájmem JNA a Socialistické strany 

Srbska bylo zachování federace a její centralizace. Ale zatímco pro armádu, která v intencích 

titoismu nemohla rozlišovat národy hlavní a vedlejší, bylo nezbytné zachovat federaci celou, 

včetně Slovinska, v němţ se mj. skrývali aktéři „zvláštní války“ proti JNA. Boj proti 

slovinským separatistům tak byl zákonitě armádní prioritou. Srbským zájmem sice také bylo 

udrţení a centralizace federace, nicméně z této ambice byli poměrně ochotni slevit ve 

prospěch vytvoření velkosrbského státu. Setrvání Slovinska, kde neţila ţádná významná 

srbská menšina, ve federaci tak nemělo mezi srbskými zájmy prioritu. O tom, jak náročné 

bylo pro armádu přijmout srbské priority, svědčí poznámka srbského reprezentanta ve 

federálním předsednictvu Borisava Joviće z ledna 1991: Ministr obrany Kadijević „ještě stále 

nespolkl myšlenku obrany srbského teritoria v Chorvatsku. On stále věří v obranu Jugoslávie“ 

(Bieber 2008, s.323).  

 Kdyţ 25. června 1991 Slovinci vyhlásili svou suverenitu, zdálo se, ţe obsazení hranic 

federální armádou bude tou pravou satisfakcí za veškeré potíţe, které Slovinci způsobovali. 

Srbské vedení zároveň toto mohlo vidět jako vhodnou příleţitost k aktivizaci armády, kdyţ se 
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první pokus v březnu nezdařil. Pár dní před začátkem války proto Miloševič dojednal 

s Tudjmanem, ţe Chorvatsko nedodrţí svůj závazek vzájemné vojenské pomoci se 

Slovinskem (Ramet 1992). Tudjman byl stejně jako kdokoli jiný jistě přesvědčen o tom, ţe 

republikové ozbrojené síly nemohou být JNA soupeřem a zároveň prý věděl, jak později 

tvrdil, ţe se Slovinskem to opravdová válka nebude – „Slovinci měli jiţ dveře otevřené“ 

(Manojlovic 1997, s.136). Přesvědčení, ţe vlastně o ţádný boj nepůjde, panovalo i uvnitř 

JNA, a tak samotné obsazování hranic bylo provedeno takovým způsobem, jakoby ţádný 

odpor nebyl očekáván. Z dvaceti tisíc vojáků na slovinském území byly při zásahu nasazeny 

pouhé dva tisíce. Omezený rozsah operace také ukazuje na to, ţe úmysl JNA jiţ asi nebyl 

zcela zvrátit secesionistické směřování Slovinska. Slovinský prezident Kučan okomentoval 

počínání JNA takto: JNA vstoupila do války „zcela nepřipravena. Nechat tanky jet několik set 

kilometrů po slovinských cestách bez pěchotní podpory by mohl udělat pouze diletant, jenţ 

chce ukázat vojenskou sílu, aby zastrašil svého soupeře“ (Manojlovic 1997, s.137) 

Zcela jednoznačná převaha slovinských jednotek v prvních dnech války, kdyţ 

slovinské oddíly dokázaly znovudobýt všechny hraniční přechody a oblehnout a blokovat 

základny JNA, však donutila armádní představitele k razantnější akci. Jestliţe zákrok z 26. 

června měl být pouze symbolickou satisfakcí před tím, neţ bude Slovinsko propuštěno 

z federace, pak dehonestující poráţka „třetí nejsilnější armády Evropy“ nemohla být jen tak 

přijata. První odpovědí JNA bylo letecké bombardování Slovinska. Rozčilení armádních 

představitelů, pro něţ armáda byla takřka rodinou, můţe ilustrovat prohlášení ministra obrany 

Kadijeviče: „Slovinci týrají armádu všemi moţnými způsoby. Rodiny důstojníků jsou 

v domácím vězení a někteří jsou dokonce v policejní vazbě. V kasárnách se nedostává 

základním ţivotním podmínkám. V takové situaci já prostě nemohu nařídit vzdušným silám, 

aby se vrátili. Slovinsko chtělo válku, chtěli vidět armádu na kolenou, tak nyní tu svou válku 

dostanou!“ (Mesić 2004, s.109).  

JNA zvaţovalo tři moţnosti, jak ve válce pokračovat: 1. za pomoci vzdušných sil 

porazit ozbrojené slovinské formace a stáhnout se, 2. pouţít veškerou dostupnou sílu a znovu 

převzít kontrolu hranic s tím, ţe by došlo k výrazným civilním obětem a 3. kombinací 

politických prostředků a hrozby silou dosáhnout politických cílů (Kosirnik 1996, s.66). 

Prioritní byla první varianta, nicméně s ohledem k vášním, které vzbuzoval vývoj v poli, byli 

generálové svolní i k druhé moţnosti. 29. června pohrozil v televizi Slovincům generál Marko 

Neganovič, ţe jestli nezanechají boj, tak budou muset čelit „rozhodné vojenské 

akci“(Manojlovic 1997, s.137). JNA tak mobilizovala celou pátou armádu s velitelstvím 
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v Záhřebu, aby mohla být vyuţita proti Slovinsku. Horké hlavy však nakonec zklidnily 

instrukce z Bělehradu. Jiţ 27. června přesvědčoval Miloševič ministra obrany Kadijeviče, ţe 

úkolem armády není ochrana hranic Jugoslávie, ale spíše ochrana „hranic budoucího státu“ 

(Nation 2003, s.108). 30. června pak hlasovali zástupci srbského bloku v předsednictvu proti 

rozsáhlé bojové akci ve Slovinsku. Ještě 2. července sice náčelník generálního štábu pronesl 

svůj pučistický projev, podle něhoţ navzdory překáţkám kladeným federálními orgány bude 

armáda bojovat tak dlouho, dokud nad Slovinskem nepřevezme plnou kontrolu. Přesto se 

nakonec díky zprostředkování mise Evropského společenství a Stipe Mesiće, který byl 1. 

června konečně zvolen svazovým prezidentem, dospělo k třetímu a poslednímu příměří a 7. 

června byla dojednána Brionská mírová dohoda, jeţ celkem odpovídala srbským politickým 

cílům. 

Slovinská strana   

Rokem 1986, kdy Svaz komunistů Slovinska (SKS) ovládlo liberální křídlo v čele 

s Milanem Kučanem, lze vymezit počátek aktivní snahy Slovinska o rozvolnění jugoslávské 

federace a následně i úplné secese. Vztah k federativnímu uspořádání byl jednotícím prvkem, 

na jehoţ základě mohli spolupracovat jak komunisté (později bývalí) tak strany 

nekomunistické. „Jednotný národní blok“, jak Ladislav Cabada (2005, s.115) nazývá 

sjednocení opozičních a postkomunistických politických proudů nad prosazením suverenity 

Slovinska, měl naprosto jasnou představu o prioritním politickém účelu a pro jeho splnění byl 

připraven vést válku. Budování ozbrojených sil tak bylo inherentní součástí slovinské 

politiky. Jelikoţ cílem Slovinců nebyla suverenita sama o sobě, ale měli také jasnou představu 

o své zahraničně-politické identitě,  podle níţ se Slovinsko hlásí ke své evropské orientaci a 

odmítá balkánskou cestu vývoje zaloţenou „na mýtech a historických resentimentech“ 

(Cabada 2005, s.134), bylo nutné způsob prosazování suverenity tomuto přizpůsobit.  

Cílem liberálů v SKS bylo zpočátku především prosazení liberálních reforem, 

ekonomických i politických, které by dostaly Slovinsko i Jugoslávii z ekonomické krize. 

Politický liberalismus, který mj. umoţnil kritické projevy vůči federální politice, se stal 

jedním ze zdrojů napětí mezi Slovinskem na jedné straně a Srbskem a svazovou armádou na 

straně druhé. Společenská mobilizace, která propukla v souvislosti s procesem se „čtyřkou“ 

v červnu 1988, se podle Joţe Pirjevce stal klíčovým okamţikem, kdy slovinští komunisté 

otevřeně připustili moţnost secese. Milan Kučan tehdy řekl členům Ústředního výboru SKS: 

„Slovinský národ si dodnes uchoval svůj jazyk, svou kulturu, a ţádný stát, v němţ nebude mít 
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zaručena národní práva, nemůţe povaţovat za svůj“ (Pirjevec 2000, s.452). V červenci 1989 

pak slovinský parlament přijal ústavní úpravu zavádějící politický pluralismus a také ústavní 

dodatky, v nichţ se hovořilo o bezvýhradném právu Slovinska na sebeurčení a odtrţení nebo 

také o tom, ţe na území republiky nemůţe být vyhlášen výjimečný stav ani nesmějí být 

zavedena ţádná mimořádná opatření bez souhlasu jejích orgánů. Na 14. sjezdu Svazu 

komunistů Jugoslávie, na němţ byl SKS obviněn z podpory šovinismu a nacionalismu a 

vyzván aby respektoval svrchovanost Svazu komunistů Jugoslávie nad Slovinskem, SKS 

z federálního Svazu vystoupil (Cabada 2005, s.114). 

V prvních svobodných volbách v dubnu 1990 se všechny soutěţící strany dokázali 

sjednotit pod heslem „Evropa, teď“ a vizí suverénního Slovinska (Nation 2003, s.97). 

Zvítězila koalice opozičních stran DEMOS, která také sama vytvořila vládu v čele s Lojze 

Peterlem. V přímých volbách se ale zároveň prezidentem republiky stal Milan Kučan, který 

krátce před volbami vystoupil z SKS. Ve vedení republiky tak „opozice“ musela 

spolupracovat s bývalými komunisty, coţ bylo moţné především díky prioritě etablování 

suverénního Slovinska. Jednota celého politického spektra v této otázce byla pak ještě 

vyjádřena Deklarací o suverenitě Slovinska, kterou parlament schválil 2. července 1990.  

(Cabada 2005, s.124-126).  

Ještě v říjnu 1990 Slovinci s Chorvaty podali návrh na přeměnu jugoslávské federace 

v konfederální uspořádání suverénních států, ale tento návrh byl smeten. Je otázkou, do jaké 

míry byl tento návrh míněn váţně a do jaké míry šlo jednak o získání času k dokončení 

opatření nutných k vyhlášení nezávislosti a jednak o vzkaz zahraničním partnerům, ţe 

Slovinci nejsou ti nekooperativní separatisté, jak byli v řadě zemí, především v USA, viděni. 

Po odmítnutí tohoto návrhu se 88,2 % všech oprávněných voličů v referendu konaném 

v prosinci 1990 vyjadřuje pro úplnou nezávislost Slovinska s tím, ţe vláda má půl roku na 

uspořádání vztahů se zbytkem federace a přípravu na osamostatnění (Ramet 1993). 

Jedním z primárních úkolů před vyhlášením nezávislosti bylo vytvoření ozbrojených 

sil schopných suverenitu země uhájit. Slovinsko bylo v poměrně výhodné situaci díky 

obranné doktríně, kterou Jugoslávie zavedla po invazi vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Jugoslávský obranný systém stál na dvou rovnocenných pilířích – na JNA, 

která by byla schopna strategických manévrů a na Teritoriální obraně (TO), díky níţ by bylo 

moţné vyuţít bojové kapacity téměř veškeré populace. S narůstající politickou krizí v druhé 

polovině osmdesátých let se JNA stavěla k teritoriální obraně kriticky a usilovně se snaţila 

podřídit si ji a odzbrojit (Bieber 2008, s.304). Pro slovinskou vládu se však organizace a 
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výzbroj Teritoriální obrany stala základem vlastních ozbrojených sil, neboť, na rozdíl od 

Chorvatska, dokázala v dubnu a květnu 1990 zamezit úplné konfiskaci arzenálu TO 

(Slovincům zbylo asi 40% veškeré výzbroje). 

Na struktuře TO chtěli Slovinci vybudovat ozbrojené síly o velikosti 60 tisíc muţů, 

z toho 10 tisíc profesionálních vojáků a zbytek branci (Manojlovic 1997, s.123). Jiţ v září 

1990 měly slovinské ozbrojené síly („Manévrovací struktury národní obrany“) 20 tisíc muţů. 

8. března Slovinský parlament rozhodl, ţe slovinští branci jiţ nebudou více posíláni do JNA, 

ale pouze do Teritoriální obrany a policejního sboru. Začátkem června se konala první přísaha 

slovinských vojáků a 12. června ministerstvo obrany povolalo dalších 6 tisíc vojáků v záloze, 

vesměs bývalých příslušníků elitních oddílů JNA (Cabada 2005, s.126-127). Na začátku války 

tak Slovinci proti JNA mohli postavit 16 tisíc vojáků a do konce války se jejich řady rozrostly 

na více neţ 35 tisíc muţů (Lasák 2005, ) 

JNA se samozřejmě snaţila budování republikových ozbrojených sil zabránit, ale 

nebyla příliš úspěšná. V říjnu 1990 obsadila vojenská policie sídlo velitelství Teritoriální 

obrany v Lublani. V květnu 1991 pak tanky JNA oblehli výcvikové středisko TO v městečku 

Pekre, ale poté, co slovinská vláda přerušila dodávky vody a energie na základny JNA, byla 

armáda nucena takticky ustoupit (Pirjevec 2000, s.482). V den vyhlášení nezávislosti tak mělo 

Slovinsko postačující ozbrojené síly, aby mohlo za svou suverenitu bojovat. 

Vzhledem k tomu, ţe slovinským cílem bylo vrátit se do „(západo)evropského 

kulturního kontextu“ (Cabada 2005, s.117) a stát se plnohodnotnou evropskou zemí, muselo 

tomu přizpůsobit jak svou politickou tak i vojenskou strategii. Západní Evropa a především 

Spojené státy se stavěli vesměs negativně vůči separatismu jako takovému, a proto 

podporovali zachování jugoslávské federace. Jak jiţ bylo uvedeno, také s ohledem na svůj 

obraz v zahraničí podali v říjnu 1990 Slovinci s Chorvaty návrh na přeměnu jugoslávské 

federace v konfederální uspořádání a teprve, kdyţ se jasně projevil odpor srbského bloku vůči 

tomuto návrhu, vydali se cestou úplné nezávislosti. Při tom Slovinci dávali světu jasné 

signály, ţe jejich osamostatnění je prováděno mírově a na základě dohody. Slovinský 

parlament tak nejprve v prosinci 1990 přijal Deklaraci o dobrých úmyslech a Deklaraci o 

dodrţování základních konvencí Rady Evropy a v únoru pak Rezoluci k podpoře sjednaného 

rozdělení, podle níţ měla vláda vyjednávat o rozdělení přímo se zástupci svazových republik 

a ne v rámci federálních orgánů. Přes značné diplomatické úsilí však ještě v předvečer 

vyhlášení nezávislosti deklarovaly země ES, ţe nezávislost Slovinska ani Chorvatska 

neuznají, dokud nebudou vyčerpány všechny moţnosti politického řešení problému (Cabada 
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2005, 130-132). Příznivého přijetí slovinských snah se dostalo pouze ve Vídni a Bonnu 

(Pirjevec 2000, s.494) 

Lublaň si byla také vědoma toho, ţe samotný průběh války můţe ovlivnit světové 

veřejné mínění ve vztahu k uznání nezávislosti. Do své vojenské strategie dokázali Slovinci 

úspěšně začlenit péči o zahraniční novináře, kteří mohli světu referovat o tom, jak malý národ 

dokáţe vzdorovat tankům a letadlům JNA. Při této taktice bylo zároveň velmi důleţité, aby 

samy Slovinské jednotky nemohly být viněny ze zbytečné brutality. V rámci takovéto 

strategie také Slovinci nemohli přijímat návrhy ministerské mise Evropského společenství na 

příměří jinak neţ vstřícně a pozitivně se postavit i k Brionské deklaraci, ačkoli byla ve 

Slovinsku zpočátku vnímána jako kapitulace (Cabada 2005, s.133). V situaci, kdy podle 

Slovinců JNA leţela na lopatkách a kdy tedy někteří slovinští politici mohli poţadovat 

okamţité staţení jednotek JNA ze Slovinska, jak ve svých pamětech uvádí Stipe Mesić 

(Mesić 2004, s.106), vyţadovalo tříměsíční moratorium na samostatnost a návrat všech 

jednotek do těch pozic, v nichţ se nacházely před válkou, značné sebezapření.  

Shrnutí 

Případ války ve Slovinsku nám nabízí moţnost empiricky sledovat dvě různé 

Clausewitzovy teze, na nichţ je vybudována hypotéza, ţe politický aspekt působí směrem ke 

zmírňování dynamiky války. Podle první teze musí být politický účel schopen vyváţit 

náklady války a podle druhé je průběh války stále ovlivňován uvaţováním o budoucích 

politických vztazích.  

Při pohledu na slovinskou válku ze strany Srbů a JNA je dokonale patrný střet 

protichůdných sil ovlivňujících dynamiku války. Odpor, na nějţ narazila omezená operace 

JNA zcela přirozeně vedl armádu k vyhrocování násilí aţ do krajnosti. Protiváhou této 

tendence pak byl apel srbského vedení, aby armáda pochopila účel celé akce a nevynakládala 

do války takové politické, materiální i lidské náklady, jeţ nemohly být vyváţeny politickým 

účelem. Přes poměrně dramatický průběh této války její objektivní umírněnost dokládá, ţe 

ohled na politickou účelnost byl nakonec tou převaţující silou. 

Pro celou slovinskou společnost bylo vyhlášení národní suverenity završením 

mnohaletého vývoje a největším politickým cílem v několika letech, které červnu 1991 

předcházely. Přesto tento cíl neexistoval sám o sobě, byla s ním velmi úzce spojena i vize 

budoucího ţivota ve společnosti evropských národů. A takovému politickému účelu bylo 

nutné přizpůsobit strategii politickou i vojenskou, coţ v době, kdy Evropa jiţ čtyřicet šest let 
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nepamatovala válečný stav, znamenalo ukázat se jako oběť vojenského kolosu, jemuţ se lze 

ubránit i bez zbytečného krveprolití. Pomocí dobře organizovaných ozbrojených sil a 

úspěšnou prací se světovými médii se to Slovincům podařilo. V slovinském případě se tak 

projevila Clausewitzova teze, ţe válka by se mohla projevit jako absolutní v případě, „kdyby 

ji uţ předem neovlivňovalo uvaţování o politickém stavu, jaký po ní nastane“ (Clausewitz 

1959, s.27). 
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ZÁVĚR 

Dle teoretických předpokladů vycházejících z Clausewitzovy knihy O válce lze průběh 

války vnímat jako výslednici tří tendencí – skupinové nepřátelství, schopnost vystavět a 

udrţet bojeschopnou vojenskou organizaci a racionality politického vedení. Skupinové 

nepřátelství pak působí jako hnací síla směřující k velmi vyhrocenému a dlouhotrvajícímu 

konfliktu, politické vedení, které si je vědomo účelu války a důsledků války pro politické 

vztahy po ní, působí na to, aby se násilí drţelo jisté meze vymezené politickým účelem války, 

a bez rychlého vybudování vojenské organizací nelze předpokládat ani rychlou eskalaci násilí 

na počátku ozbrojeného konfliktu. Výslednice těchto tří sil, které v kaţdém konfliktu dosahují 

jiných velikostí a jiných poměrů, pak předurčuje průběh konfliktu, jenţ lze zaznamenat 

v podobě konfliktního cyklu.  

Nepřátelské pocity jsou nepostradatelnou podmínkou pro aktivní a agilní účast 

jednotlivce ve válce. Takovéto nepřátelské pocity však zpravidla v ozbrojeném konfliktu 

nevychází z nepřátelství mezi konkrétními jednotlivci, a proto individuální nepřátelství musí 

být zastoupeno nepřátelstvím skupiny vůči druhé straně. Lze proto předpokládat, ţe čím 

silnější je ztotoţnění jednotlivce se svou skupinou (etnickou či jinou), tím snáze přijme 

skupinové nepřátelství za své. Síla nepřátelství působící na průběh ozbrojeného konfliktu tedy 

do značné míry vychází ze síly sdílené identity. Identita sdílená v rámci strany v konfliktu je 

prohlubována tím, jak dalece se můţe vůči protivníkovi vymezit. Na základě komparace 

zkoumaných případů pomocí mlhavé mnoţiny se ukázalo, ţe vymezení skupiny pomocí 

kulturních a etnických faktorů vede k tomu, ţe konflikt, který taková skupina vede, bývá 

velmi dlouhý a krvavý. Nejvýznamnějším faktorem při tom bývá odlišnost v náboţenství. 

Neznamená to však, ţe ozbrojený konflikt je moţné vést pouze mezi skupinami, které se 

definují skrze svou etnicitu. Jak ukazuje případová studie války v Podněstří, skupina 

v konfliktu můţe sdílet i jinou neţ nacionální identitu, v tomto případě to byla identita 

sovětská, ztotoţnění jednotlivce s takto definovaným společenstvím je však slabší neţli u 

etnicky vymezených skupin a skupinové nepřátelství proto není tak silné, aby ozbrojený 

konflikt neproběhl v poměrně umírněné podobě. 

Pro to, aby ozbrojený konflikt mohl rychle eskalovat, je nutné, aby strany měly snadno 

dostupné dostatečné materiální, finanční a lidské zdroje pro jeho vedení. Na základě analýzy 

mlhavé mnoţiny lze říci, ţe k dostupnosti těchto zdrojů zvláště přispívá předchozí konflikt, 

který byl v blízkém regionu rozpoután jiţ dříve, a mnoţství nezaměstnaných muţů. Podrobná 
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studie povstání Albánců v Makedonii pak souvisleji odhaluje zdroje „kapitálu“ nutného pro 

rozpoutání ozbrojeného konfliktu. V makedonském případě sehrál zcela zásadní úlohu 

předchozí konflikt v Kosovu. Kosovská osvobozenecká armáda si dokázala za několik let své 

existence vytvořit finanční zdroje a nashromáţdit výzbroj a oboje pak mohlo být téměř 

okamţitě makedonským Albáncům k dispozici. Do makedonské války se navíc zapojila řada 

veteránů z předchozích bojů v Kosovu. K rekrutaci domácích bojovníků pak napomohl nejen 

stav pracovního trhu v Makedonii, ale také charakter albánské společnosti, v níţ se setkala 

tradiční „kultura zbraní“ s jugoslávskou militarizací společnosti. 

Podřízenost politickému vedení zmírňuje průběh konfliktu. Nikoliv proto, ţe by 

politika byla „konvenční pojem jakési moudrosti odmítající násilí“ (Clausewitz 1959, s.37), 

nýbrţ proto, ţe politické vedení musí neustále mít na paměti vztah účelu k prostředkům a 

musí uvaţovat o politickém stavu, který po válce nastane. Na základě celkové komparace se 

tak ukazuje, ţe političtí vůdci, kteří jsou spjati také s předválečnou mírovou politikou a jsou 

schopni svou politickou moc uplatňovat díky dobře disciplinované vojenské organizaci, 

vedou převáţně umírněné války. Případová studie války o slovinskou nezávislost pak 

ukazuje, ţe určitá politická racionalita se dokáţe projevit i tehdy, kdyţ formální vztah mezi 

politickým vedením a armádou zcela chybí, jako tomu bylo mezi srbskými politiky a 

Jugoslávskou lidovou armádou. 

Jelikoţ tento výzkum se zabýval pouze ozbrojenými konflikty v postkomunistickém 

prostoru, není moţné beze zbytku převádět jeho závěry na války v jiné době a na jiném místě. 

Zde zkoumané konflikty však patří k fenoménu nových válek (Kaldor 1998), a je proto 

zajímavé srovnat předpoklady vztahující se k dynamice nových válek obecně a závěry tohoto 

výzkumu konfliktů v bývalé Jugoslávii a bývalém Sovětském Svazu. Podle teoretiků nových 

válek je například přímým cílem konfliktu vytvoření nové identity (etnické, náboţenské či 

kmenové) a nové politické komunity (Kaldor 2005, s.492-493). Propuknutí nových válek tak 

nepředchází jasná lidová podpora v podobě skupinového nepřátelství, ale naopak konstrukce 

nových politických identit je jedním z cílů války. Tento předpoklad však přímo odporuje 

závěrům této práce, podle nichţ síla identity zaloţená na dlouhodobých etnokulturních 

charakteristikách je přímo úměrná intenzitě násilí v ozbrojeném konfliktu. Studie 

moldavského konfliktu navíc ukazuje, ţe válku můţe vést i skupina, jejíţ identita existuje 

dlouhodobě na neetnických základech a separatistický konflikt tento stav nijak nezměnil. 

Významným aspektem nových válek také je mafiánský způsob válečného 

hospodářství a s tím spojený warlordismus. Jelikoţ ozbrojený konflikt vytváří prostředí, 
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v němţ mafie mohou realizovat své kriminální aktivity tak, jak by to v míru nebylo moţné, 

předpokládá se, ţe rozpoutání a udrţování válečného stavu je samotným záměrem mafie. 

Podobně warlordi těţí z válečného stavu a anarchie, která jej provází, tím, ţe na území, které 

ovládají, vytváří sobě podřízenou kvazi-státní mocenskou strukturu. Lze tak očekávat, ţe 

válka, v níţ dominuje warlordismus a mafie, nenabývá vysoké intenzity, ale trvá dlouho. Je 

tomu tak proto, ţe v zájmu warlordů a mocných kriminálních skupin je stabilní válečné 

prostředí. Na rozhodných krvavých střetech nemají zájem jednak proto, ţe nemají politický 

cíl, pro nějţ by bojovali, a za druhé by pro ně byl zbytečně nákladný. Proti tomuto 

předpokladu však vypovídá to, ţe u zkoumaných konfliktů silně koreluje intenzita a délka 

konfliktu, tedy dlouhotrvající ozbrojené konflikty jsou těmi nejvyhrocenějšími, a o reálném 

vlivu mafie také vypovídá případová studie o válce v Makedonii. Mafie a organizovaný zločin 

tvořily významný zdroj pro financování makedonského povstání a je více neţ pravděpodobné, 

ţe vybudování makedonské UÇK by se bez tohoto finančního zdroje neobešlo. Avšak bez 

ohledu na to, jaké záměry měly ty zločinecké sítě, které finanční podporu poskytovaly, 

makedonský případ dokládá, ţe peníze z organizovaného zločinu slouţily pouze jako 

prostředek v povstaleckém boji, nikoli jako samotný účel. 

Podobně jako jiní autoři si tak můţeme klást otázku, zda jsou nové války skutečně tak 

nové. Asi nemá smysl zpochybňovat charakteristiku těchto konfliktů, tak jak ji teoretici 

nových válek podávají – např. ţe nebývale významnou roli při financování bojujících stran 

sehrává organizovaný zločin, důsledky takovýchto charakteristik by však neměly být 

přeceňovány. V této práci jsme se zabývali pouze tím, jak různé faktory působí na dynamiku 

konfliktu, a ukázalo se, ţe předpoklady vycházející z klasické teorie Carla von Clausewitz 

jsou stále platné. Parafrázujeme-li Clausewitzova (1959, s.556) slova, můţeme říci, ţe nové 

války moţná mají „vlastní gramatiku, ale ne vlastní logiku.“ 
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 SUMMARY 

Armed conflict that occurred after the end of the Cold War in the territory of former 

Yugoslavia and Soviet Union belong to the so cold phenomenon of new wars. New wars are 

sais to differ from the old ones in its aims, methods of warfare, and in ways how they are 

financed. In spite of these supposed changes in character of war, a conflict dynamics – 

defined by intensity, rapidity of escalation, and conflict duration – of armed conflicts in post-

communist area corresponds with classic notion of war, as it was described by Carl von 

Clausewitz. According to the theory based on Clausewitz’s work conflict course can be seen 

as a resultant of three forces – group hostility, ability to build up and maintain military 

organisation, and rationality of political leadership. Group hostility works as driving power 

toward very escalated and long-lasting armed conflict and political leadership that realises 

aim of the war and its consequences for political relations in the aftermath works as a 

counterforce to hostility and therefore attempt to maintain intensity of violence within limits 

drawn by political aims. Without quick build up of a military organisation there cannot be 

supposed a rapid conflict escalation at the beginning of an armed conflict. The resultant of all 

the three forces, which reach in every particular conflict different sizes and different 

proportions, determine conflict course that can be described in a conflict cycle. 

The theory of armed conflict dynamics that is researched in this thesis is tested by 

comparative method of fuzzy set membership and demonstrated in detail in three case studies. 

The war on Slovene independence is a case where political rationality played a main role; the 

rebellion of Albanians in Macedonia showed ways, how military organisation can be raised, 

financed and supplied; and the separatist conflict in Transnistria represents armed conflict 

with weak group hostility. 
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PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

O dynamické povaze válek v postkomunistických zemích 

 

Přes veškeré naděje, které vyvolal konec studené války, nestalo se postbipolární 

období o nic mírovějším neţ období předcházející. Nezřídka bylo moţné setkat se s tvrzením, 

ţe rozpad sovětského panství uvolnil cestu násilnému vyhrocení etnopolitických konfliktů, 

které dříve byly drţeny pod pokličkou. Přestoţe jiţ bylo dokázáno, ţe „rozmach 

vnitrostátních válek v devadesátých letech je z velké části výsledkem stabilní akumulace 

vleklých konfliktů od 50. let“ (Fearon a Laitin, 2003: 88) a nelze proto tvrdit, ţe současné 

období je jakkoli konfliktnější, neţ byla ta minulá, rovněţ bohuţel nelze říci, ţe konec 

studené války umoţnil vybrat očekávanou „mírovou dividendu“. Válka je stále přítomným 

fenoménem a měla by být proto pečlivě studována. 

Autoři zabývající se analýzou konfliktů jiţ vytvořili bohatou sbírku prací o příčinách 

válek či alespoň o podmínkách, které jejich propuknutí usnadňují. Výrazně menší zájem byl 

však dosud věnován dynamické povaze války, její eskalaci, intenzitě a délce trvání. Carl von 

Clausewitz popsal válku jako střet dvou vůlí, kdy oba protivníci „navzájem stupňují své úsilí 

aţ do krajnosti.“ (1959:24) K neomezené eskalaci násilí by došlo podle Clausewitze tehdy, 

„kdyby války byly vţdycky jen boj z pouhého nepřátelství na ţivot a na smrt.“ To, co „ţivel 

války“ podle Clausewitze poutá je politika, která „ze strašného bitevního meče který se zvedá 

oběma rukama a vší silou, aby se udeřilo jednou a ne víckrát, dělá lehký poboční kord, 

z kterého se stává občas dokonce rapír a kterým se střídavě provádí šermířské výpady, záludy 

a odrazy.“ (1959: 556-557) Za povšimnutí stojí, ţe v Clausewitzově metafoře lze rozpoznat 

charakteristiku války právě skrze eskalaci, intenzitu a délku trvání. Zjednodušeně lze říci, ţe 

povaha války je podle Clausewitze o to mírnější, oč větší roli v konfliktu sehrává politické 

vedení státu, a o to krutější, čím větší prostor dostává nenávist a vášně, které jsou vlastní 

veřejnosti. Takové vysvětlení výborně vystihuje mezistátní války devatenáctého století a 

tehdy nový fenomén revolučních válek, ale ačkoli je podnětné i pro výzkum současných 

etnopolitických konfliktů, jen stěţí si s ním vystačíme. 

Právě etnopolitické konflikty, které propukly po rozpadu komunistických reţimů, by 

měly být předmětem mého zkoumání. Uppsalská databáze konfliktů eviduje v prostoru 

bývalého komunistického bloku od roku 1989 do roku 2007 22 ozbrojených konfliktů 

(Uppsala Conflict Data Program). AKUF sice zaznamenává pouze 16 ozbrojených konfliktů, 

(Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung) coţ je dáno především tím, ţe rozdílně 
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klasifikuje války na jednom teritoriu, ale přesto lze tento počet povaţovat za významný. Toto 

mnoţství pak vynikne o to více, kdyţ si uvědomíme, ţe během studené války zaznamenala 

východní Evropa jediné válečné střetnutí, a tím bylo maďarské povstání v roce 1956.  

Domnívám se proto, ţe ozbrojené etnopolitické konflikty na Balkáně a na území bývalého 

Sovětského svazu lze povaţovat za jedinečný fenomén, který lze podrobit zkoumání.  

 

Výzkumná otázka 

Má-li být poloţena otázka týkající se příčin a podmínek války, mělo by být nejprve 

ujasněno, o čem se vlastně hovoří. Krom jiného lze rozdělit příčiny války na okamţité, 

spouštěcí události, které jsou jedinečné pro kaţdou jednu válku, a strukturální podmínky, 

které činí příchod války pravděpodobný. Hidemi Suganami (1996) navíc upozorňuje na to, ţe 

mnohá díla zabývající se příčinami války se vlastně zabývají otázkami jinými: „a) Jaké jsou 

podmínky, které musí být přítomné, aby válka nastala?; b) Za jakých okolností propukne 

válka častěji?; a c) Jak tato konkrétní válka vznikla?“ (Suganami 1996, s. 6) Také při 

formulaci otázky o „příčinách“ dynamické povahy války je zapotřebí být si těchto rozdílů 

vědom. Svou prací bych nechtěl pouze poukázat na to, jak různé faktory korelují se 

zkoumanými charakteristikami konfliktů, a také bych se neměl zabývat vývojem jednoho 

konkrétního konfliktu. Zkoumaným fenoménem jsou etnopolitické války 

v postkomunistických zemích a pro jejich dynamický vývoj bych měl najít příčinné faktory. 

Výzkumná otázka tedy zní: Jaké faktory ovlivňují rychlost eskalace, intenzitu a délku 

trvání ozbrojených etnopolitických konfliktů v postkomunistických zemích a jakým způsobem 

tyto faktory na zkoumané jevy působí? 

 

Výzkumná metoda 

Výzkumnou metodou by měla být kombinace kvantitativní analýzy s případovými 

studiemi. Kvantitativní empirické analýzy jsou metodou, která je výzkumu míru a konfliktů 

vlastní, nicméně pro potřeby této práce zdaleka ne postačující. Hlavní těţiště argumentace tak 

bude poloţeno na případových studiích.  

Většina prací analyzujících příčiny konfliktů pracuje s daty o válkách po celém světě. 

Výsledky, které takové práce nabízí musí zákonitě být ovlivněny značnou převahou konfliktů 

ve třetím světě. Podle databáze AKUF proběhlo od roku 1945 ve třetím světě 90% všech 

konfliktů. I kdyby závěry takových prací byly jednoznačné, nelze je nekriticky přijmout jako 

relevantní i pro války, které proběhly na Balkáně či na území bývalého Sovětského svazu. Na 



94 

 

základě kvantitativní analýzy zkoumaných konfliktů by hypotézy měly být ověřeny, upraveny 

či vyvráceny. Je však jasné, ţe vzorek konfliktů je pro kvantitativní výzkum příliš malý. Na 

základě seznamu konfliktu uppsalské databáze jsem vytvořil soubor 15 válek a ozbrojených 

konfliktů, v nichţ je jasně patrný etnopolitický charakter. Kvantitativní analýza proto bude 

slouţit jen jako filtr pro uţší výběr významných proměnných, které budou pouţity 

v případových studiích. 

Hlavní důraz při ověřování hypotéz bude leţet na kvalitativní analýze případových 

studií. Z výše zmíněného souboru 15 válek a ozbrojených konfliktů jsem vybral tři případy, 

které zastupují tři různé kombinace hodnot zkoumaných charakteristik, tedy rychlosti 

eskalace, intenzity a délky trvání konfliktu. Válka v Bosně a Hercegovině prudce eskalovala, 

dosáhla vysoké intenzity a dlouho trvala, ozbrojený konflikt v Ázerbájdţánu prudce 

eskaloval, dosáhl však jen nízké intenzity a trval krátce a ozbrojený konflikt v Uzbekistánu 

eskaloval pomalu, dosáhl nízké intenzity a trval dlouho. Vybrané případy také vykazují 

nejsilnější hodnoty. Soubor konfliktů ţádné další kombinace se zřetelnými hodnotami 

nenabízí. Srovnáním těchto tří případů s odlišnými kombinacemi zkoumaných charakteristik a 

rozborem procesu by měl být odhalen kauzální mechanismus, jakým je dynamická povaha 

válek v postkomunistických zemích ovlivňována. 

 

Hypotézy 

Dennis J.D. Sandole tvrdí, ţe po určitém bodě konfliktního cyklu se konflikt sám sobě 

stává zdrojem svého pokračování, „jakmile proces začne charakterizovat konflikt, nezáleţí jiţ 

na tom, jak (či kdy) konflikt začal“ (1999, s. 129) Podobné tvrzení zastává i Michael Lund, 

který říká, ţe interaktivní proces útoků a odplat vede k sebeposilujícímu cyklu (1996, s.134). 

Navzdory těmto názorům se domnívám, ţe rozdílný průběh válek nedovoluje rezignovat na 

hledání hypotéz o těchto rozdílech. 

Konkrétní hypotézy hodlám definovat na základě rozboru bohaté literatury, která se 

analýze konfliktů věnuje. Jak jsem jiţ uvedl, většina děl se zabývá zkoumáním příčin 

konfliktů. Domnívám se však, ţe i výsledky těchto prací mají k dynamice konfliktu co říci. 

Jak ve svém článku poznamenává Bethany Lacina, závaţnost konfliktu se můţe vztahovat ke 

stejným proměnným, jako se vztahuje riziko propuknutí konfliktu. (Lacina 2006, s. 280) O 

nepřímé úměře mezi intenzitou a pravděpodobností propuknutí konfliktu dokonce hovoří ve 

svém článku Joan Esteban a Debraj Ray (2008, s. 165).  
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Přístupy k analýze konfliktů lze zjednodušeně rozdělit na tři hlediska: etnokulturní, 

politické a ekonomické. Etnokulturní přístup sleduje příčiny konfliktu v rozdělení společnosti 

do více etnokulturních skupin. Klíčovými proměnnými jsou tu polarizace a frakcionalisace 

(Esteban a Ray 2008; Esteban a Schneider 2008; Forsberg 2008; Ostby 2008), odlišnost 

skupinové identity, zda je zaloţena na jazyku, rase či náboţenství (Reynal a Querol 2002), a 

roli zde také hraje to, jak je skupina organisovaná či zda se jí dostává podpory od příbuzných 

skupin v zahraničí (Forsberg 2008; Gleditsch 2007). V rámci výzkumu etnokulturních příčin 

došli někteří autoři i k výsledkům, které se týkají dynamické povahy války. Meirav Mishali-

Ram (2006) například tvrdí, ţe náboţenské rozdíly zvyšují intenzitu konfliktu, Joan Esteban a 

Debraj Ray (2008) dochází k závěru, ţe intenzita konfliktu, který propukne v polarizované 

společnosti, by měla být velmi vysoká. Etnokulturní přístup tak nabízí celou řadu hypotéz o 

tom, čím je povaha konfliktu ovlivněna. 

Politické hledisko se s etnokulturním nijak nevylučuje. Pozornost je zde pouze více 

věnována politickým institucím, které etnokulturní polarizaci buď zmírňují, nebo naopak 

vyostřují. Obecně přijímaným je koncept demokratického míru, který platí i pro vnitrostátní 

konflikty. Za rizikový pro vypuknutí války je však povaţován takový reţim, v němţ se mísí 

prvky demokratické s autoritativními (semidemokracie). Takové reţimy mají sklony k represi 

vůči oponentům, čímţ vůči sobě vyvolávají zášť, ale zároveň jsou jiţ natolik otevřené, aby 

umoţnily opozičním skupinám organizovat se proti reţimu (Hegre, Ellingsen, Gates a 

Gleditsch 2001; Reynal-Querol 2002). Je zajímavé, ţe podle H.E. Goemanse (2000) existence 

smíšeného reţimu má rovněţ tendenci prodluţovat válku. Jeho argumentace se však opírá o 

racionální jednání politických vůdců. Vůdcům smíšených reţimů, na rozdíl od jejich 

demokratických či autoritářských kolegů, hrozí významné tresty jak při mírné, tak i zdrcující 

poráţce, a proto mají tendenci bojovat aţ do posledního okamţiku. Hypotézy o vlivu 

politických institucí na povahu konfliktu by tedy měly být také relevantní. 

Politické a etnokulturní hledisko se navzájem doplňují, za konkurenční však jiţ 

musíme povaţovat přístup ekonomický. V argumentaci, která je v něm vedena, se nepovaţuje 

ze relevantní hledat obsah sporu, de facto se tvrdí, ţe nějaký důvod ke konfliktu by se vţdy 

našel, za důleţité ale povaţuje ekonomické zajištění pro vedení občanské války (Fearon a 

Laitin 2003). Vhodné podmínky jsou takové, kdy stát je natolik ekonomicky slabý, ţe si se 

vzbouřenci nedovede poradit, a naopak povstalci mají k dispozici dostatečné ekonomické 

zdroje pro vedení války. Velká pozornost je tu věnována primárním komoditám, jako ropa, 

diamanty, koka či opium. Přestoţe o skutečném významu primárních komodit na propuknutí 
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konfliktu se stále vedou spory (Collier a Hoeffler 2004; Fearon 2005; Hegre a Sambanis 

2006), poměrná shoda panuje nad tím, ţe takové komodity jako drahokamy, opium, koka či 

konopí prodluţují trvání konfliktu (Ross 2004). Hypotéza vyjadřující vliv ekonomického 

zajištění bojujících stran na podobu konfliktu by v této práci také měla být prozkoumána. 

Oblastí, která s příčinami propuknutí konfliktu jiţ nemá co dělat, ale její vliv na 

povahu války je neoddiskutovatelný, jsou zahraniční intervence, ať uţ ve prospěch jedné 

strany nebo jako nestranné snahy o management konfliktu či vynucení míru. Skepse vůči 

zasahování do cizích válek vyjádřil zajímavým způsobem Edward Luttwak (1999), podle 

něhoţ intervence třetích stran, jeţ nemají v konfliktu významné vlastní zájmy, pouze brání 

jeho eskalaci a tím i moţnosti jeho vyřešení vítězstvím jedné strany nebo vyčerpáním obou. 

Tento názor sdílí i Patrick Regan a Allan Stam (2000), kteří empiricky zjistili, ţe většina 

forem konfliktního managementu jiná neţ mediace prodluţuje konflikt. 

 

 

5 Osnova: 

 Úvod 

I. Teorie ozbrojených konfliktů 

 Dynamická povaha války (Clausewitzova analýza povahy války, Sandolův 

„conflict-as-process“, charakteristika vztahů mezi eskalací, intenzitou a délkou 

konfliktu)  

 Rozbor literatury k příčinám konfliktů (etnokulturní, politické a ekonomické 

pojetí příčin konfliktu, koncept příleţitosti k povstání Fearona a Laitina, 

Gurrovy faktory předurčující povstání minorit) 

 Formulace hypotéz k dynamice konfliktů 

II. Války v postkomunistických zemích 

 Charakteristika válek v postkomunistických zemích 

 Kvantitativní analýza zkoumaných válek 

 Případové studie: 

 Ázerbájdţán 1990  

 Bosna a Hercegovina 1992-1995 

 Uzbekistán 1999- 2004 

 Závěr 
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