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Anotace 

Bakalářská práce Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných periodikách 

v roce 1995 se zabývá reflexí deníků a týdeníků (Rudé právo, Lidové noviny, Týden a 

Respekt) na události v Chorvatsku v určeném časovém období. V práci je mimo 

pohledu tiskovin na děje v rovině primárně politické či válečné přihlédnuto i k 

vybraným okamžikům týkajících se společenské či kulturní sféry života. Cílem práce je 

především posouzení míry objektivity a kontroverze zpráv, které v českých periodikách 

reflektovaly zmíněné tematické okruhy. Zároveň je upozorněno na nesprávné 

informace z tendenčně zaměřených článků a následně pak provedena korekce 

faktických omylů a reinterpretace tendenčních tvrzení z hlediska odborného studia 

autora v zájmu historické objektivity. 

  



Resumé 

The Bachelor thesis called The image of Croatia in selected Czech printed 

periodicals in 1995, deals with the reflection of dailies and weeklies (Rudé právo, 

Lidové noviny, Týden and Respekt) of events in Croatia within the specified time 

period. There are also selected moments on the social and cultural spheres of life taken 

into consideration besides the primarily political or military point of view of the 

printed material. The aim is especially to assess the degree of objectivity and 

controversy of the reports which reflected the aforementioned thematic areas in the 

Czech periodicals. It is also pointed out to the wrong information from tendentiously 

focusing articles and subsequently correction of fact errors and reinterpretation in 

terms of author's professional study was made for the sake of historical objectivity. 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem se rozhodl zpracovat pohled vybraných 

českých tištěných periodik na události v Chorvatsku v roce 1995. Dne 25. června 1991 

bylo vyhlášeno samostatné Chorvatsko. Silná etnická menšina Srbů, žijících především 

v oblastech Liki, Kordunu, Banije a západního Srijemu však s kroky, vedoucími 

k vyhlášení nezávislosti chorvatského státu nesouhlasila. V odpovědi na tento akt tak 

19. prosince 1991 vyhlásila Republiku srbská Krajina, zabírající téměř čtvrtinu území 

republiky Chorvatsko. Tento fakt, spolu s přijetím nové chorvatské ústavy v prosinci 

1990, která změnila postavení Srbů v Chorvatsku z konstitutivního národa a začala je 

klasifikovat jako národností menšinu, přispěl k rozdmýchání vášní mezi oběma etniky 

a vyústil v ozbrojený konflikt, trvající až do roku 1995.  

Zmíněný rok vyvrcholily několikaleté snahy Chorvatska o dobytí krajinských 

oblastí a jejich začlenění pod správu Záhřebu. Vojenským zásahem z počátku května, 

nazvaným operace „Blesk“, nejprve chorvatská armáda dobyla srbskou enklávu 

v západní Slavonii, aby za tři měsíce zasadila Republice srbská Krajina rozhodující 

úder. Operací „Bouře“, trvající od 4. do 7. srpna, získalo Chorvatsko kontrolu a 

svrchovanost nad většinou zbylého krajinského území. Z oblastí osídlených do té doby 

převážně chorvatskými Srby jich bylo na 150 000 vyhnáno a zhruba 2000 zabito. Cílem 

exodu Srbů opustivších Krajinu byla primárně Bosna a Hercegovina, v jiných případech 

i mateřské Srbsko. Pozitivního veřejného mínění po úspěchu chorvatské armády se 

poté na podzim roku 1995 snažil v předčasných volbách využít prezident a lídr 

vládnoucí HDZ, Franjo Tudjman. Požadované dvoutřetinové většiny a tedy i možnosti 

provádět ústavní změny se ovšem jeho straně dosáhnout nepodařilo.  

Ve své bakalářské práci se věnuji pohledu vybraných českých tištěných periodik 

na události v Chorvatsku v roce 1995. Mým záměrem je zjistit, s jakou mírou objektivity 

novináři k této problematice přistupovali. Zájem zpracovat bakalářskou práci s touto 

tématikou ve mně vzrostl po zjištění, jakým způsobem se vytvářely informace o 

Chorvatech a Srbech v 90. letech v západních médiích či tiskových agenturách. Jistá 

newyorská agentura pro komunikaci s veřejností, Ruder & Finn, začala nejprve za 

pomoci obrovské sumy peněz chorvatské a později i muslimské vlády v Bosně a 
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Hercegovině (údajně šlo až o několik miliónů dolarů) ve sdělovacích prostředcích 

vytvářet obraz o „hodných Chorvatech“ (potažmo Muslimech) a naopak „fašizoidních 

Srbech“.1 K podobnému stylu zpravodajství přistoupil ve stejném období údajně i 

přední evropský deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podobně tendenčně a zaujatě 

na tuto problematiku nahlíželi např. i reportéři chorvatského deníku Vjesnik v roce 

1995. 

Periodiky, která analyzuji, jsou deníky Lidové noviny a Rudé právo a týdeníky 

Týden a Respekt. Tato periodika jsem zvolil mj. z důvodu očekávání protichůdných 

názorů spíše pravicově zaměřených a liberálněji se profilujících Lidových novin a 

naopak možná stále ještě levicově smýšlejících autorů Rudého práva. U týdeníku 

Týden jsem předpokládal mírně bulvární nádech zpravodajství, zatímco u Respektu 

jsem měl představu serióznějšího a exaktnějšího přístupu k problému.  

Ke zpracování tématu mi samozřejmě sloužila také díla zabývající se 

chorvatskými dějinami a politikou nejen 90. let 20. století. Hlavní penzum informací 

jsem získal z literatury psané chorvatsky, nápomocnou mi též byla kniha Croatia: A 

Nation Fored in War Marcuse Tannera (338 s.), balkánského zpravodaje londýnského 

listu Independent let 1988 – 1994. Českých pramenů jsem využil minimálně.  

Zásadní údaje jsem čerpal především z knihy Zdenka Radeliće a kolektivu 

autorů Stvaranje Hrvatske države i Domovinski rat (575 s.) vydané v Záhřebu. Kniha je 

výsledkem projektu historického ústavu a chronologicky popisuje dějiny Chorvatska 

počínaje rokem 1945. Více než tři čtvrtiny jejího obsahu se přitom vztahují k období 

mezi léty 1990 – 1995, tedy v názvu uvedené Vlastenecké válce. V knize jsou 

zaznamenány zejména vojenské akce a zahraniční politika tehdejšího Srbska a 

Jugoslávské lidové armády vůči Chorvatsku a prezentovány jeho lidské ztráty během 

posledního desetiletí 20. století a s tím související demografické změny. Ač se dílo 

dotýká z velké části palčivého tématu chorvatsko-srbských vztahů první poloviny 90. 

let 20. století, autoři neinklinují ke zveličování či upozaďování činů obou etnik a 

popisují je neutrálně bez osobních projevů sympatie. 

                                                 
1
 Viz http://www.blisty.cz/art/58848.html 
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Jakýmsi ekvivalentem českého vydání Dějin Chorvatska (576 s.) Milana 

Perenčeviće a Jana Rychlíka pro mne byla Hrvatska povijest (519 s.) Ivo Goldsteina. 

Kniha chorvatské veřejnosti známého autora však byla vydána o čtyři roky dříve, než 

její česká obdoba a na práci M. Perenčeviće a J. Rychlíka je to zřejmé. Autoři nezřídka 

kdy přejímali do své práce celé věty, totožné s původním Goldsteinovým textem a 

taktéž i fotografické přílohy. Úvodní část Goldsteinovy práce je navíc rozšířena např. o 

informace z chorvatské fauny a flóry a má nepoměrně bohatší obrázkovou přílohu, 

avšak sama přílišnou hodnotu pro mou bakalářskou práci nepředstavovala. Vzhledem 

k širokému záběru knihy, který měl za cíl postižení dějin Chorvatska od nejstarších 

období až po 90. léta 20. století, jsou údaje v některých kapitolách, resp. podkapitolách 

zmíněny jen zběžně a nepříliš erudovaně, aby poskytly čtenáři fundovaný pohled na 

všechna období vývoje chorvatského státu. 

Jako poměrně jednostranně zaměřenou a dosti tendenčně zpracovanou knihu 

jsem chápal Rat protiv Hrvatske 1991. – 1995.: Velikosrpski projekti od ideje do realizacije 

(429 s.) Mirka Valentiće. Dílo vychází především ze svého podtitulu. Jak název 

napovídá, byly nejprve na několika stranách analyzovány vybrané projekty pro 

vytvoření Velkého Srbska 19. a 20. století (Srbi svi i svuda Vuka Stefanoviće Karadžiće či 

Načertanije Iliji Garašanina) a míra jejich realizace. Větší část knihy poté obsáhly 

autorovy myšlenky a úvahy o přípravách na sjednocení srbských zemí2, které mělo dojít 

svého naplnění v 90. letech minulého století v podobě spojení Republiky srbská 

Krajina, Republiky Srbské a Republiky Srbsko. M. Valentić se však pod hlavičkou 

exaktně znějícího titulku spisu uchýlil k prostému osočování srbského režimu jak za 

časů Titovy Jugoslávie, tak i pozdějšího samostatného státu vůči Chorvatsku a 

k agresivnímu prosazování jeho tužeb a cílů. 

Za svým způsobem ojedinělou by bylo možné považovat knihu o generálovi 

Ante Gotovinovi kontroverzní postavě chorvatské armády. Ojedinělou nikoliv svým 

obsahem či rozsahem, avšak samotnou existencí. Ačkoliv je Gotovinovi připisována 

hlavní role v rozhodující bitvě chorvatsko-srbské války, operaci Oluja a v Chorvatsku 

by se i dnes našly tisíce lidí, pro které je tento muž národním hrdinou, byla práce 

                                                 
2
 VALENTIĆ, Mirko: Rat protiv Hrvatske 1991. – 1995. : Velikosrpski projekti od ideje do realizacije. Zagreb 

2010, str. 67. 
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Gotovina – stvarnost i mit (200 s.) Ivici Đikiće, Davora Krileho a Borise Paveliće první 

svého druhu, pokoušející se přinést profil bývalého legionáře a nynějšího obžalovaného 

Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Nad celým textem 

se vznáší podle mého soudu nevyřčená otázka autorů, zda byl Ante Gotovina hrdina 

nebo zločinec a čtenář by si měl po jeho přečtení sám odpovědět. Knih ale nemá 

tendenci Gotovinu či Chorvatsko heroizovat a stavět text do nacionalistické roviny. 

Čtenáři jsou pouze objektivně předložena fakta z Gotovinova života. 

Studie Darka Petričiće Hrvatska u mreži kriminala, mafije i korupcije (448 s.) 

poté úzce souvisí s případem Gotovina a tehdejší atmosférou v Chorvatsku nejen v roce 

1995. Kniha se jako celek pokouší primárně odkrýt nezákonné praktiky politických 

stran a jejich činitelů, vedoucích často k ilegálnímu způsobu obohacovaní a jejich 

transformaci do jakési obchodní společnosti. Jedna z kapitol je přitom věnována tzv. 

válečnému profitérství, tedy kšeftování s nedostatkovými surovinami během 

chorvatsko-srbské války. Nebylo přitom výjimkou zapojení nejen generála Gotoviny, 

ale např. i prezidenta Tudjmana do těchto praktik, proto jsem považoval za vhodné se 

na určitém místě v textu zmínit o těchto deliktech, odehrávajících se na pozadí 

lidského utrpení. 

Po metodologické a obsahové stránce pro mne byla největší inspirací práce Jana 

Pelikána „Pohled Českého týdeníku a Mladé fronty Dnes na jihoslovanskou krizi v roce 

1995.“3 Vítanou pomůckou mi byly rovněž i dubnové výtisky chorvatských deníku 

Večernji list a Jutarnji list z roku 2011, sledující proces s Ante Gotovinou, Ivanem 

Čermakem a Mladenem Markačem u Mezinárodního soudního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii v Haagu. 

Hlavním cílem mé práce je zhodnocení míry objektivity českých novinářů a 

srovnání jejich pohledů na události primárně v Chorvatsku, avšak i Republice srbská 

Krajina. Zaměřil jsem se i na četnost příspěvků v období relativního klidu a naopak 

v dobách vyostření sporů. Zvýšenou pozornost jsem věnoval především operacím 

Bljesak (česky „Blesk) a Oluja (česky „Bouře“), neboť v době jejich trvání jsem z pera 

                                                 
3 PELIKÁN, Jan: Pohled Českého týdeníku a Mladé fronty Dnes na jihoslovanskou krizi v roce 1995. In: 

Lidé a Města, sv. 10: Česko-jihoslovanský dialog, Praha 1996, s. 52-87. 
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žurnalistů očekával zvláště pokřivený a zkreslený obraz o chorvatsko-srbském 

konfliktu. 
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1. Chorvatsko v roce 1995 

Vývoj Chorvatska v roce 1995 nebude možné vylíčit bez popisu paralelně se 

odehrávajících událostí v Republice srbská Krajina (RSK). Historie toho celosvětově 

neuznaného parastátu se za značně zjitřených podmínek psala od 19. prosince 19914 až 

do 8. srpna 19955. V témže roce se však Chorvatsko během tří měsíců jalo vyřešit 

otázku tohoto, z velké části Srby obývaného státního útvaru a obnovit tak suverenitu 

nad celým svým územím. 

Již počátek ledna přinesl do balkánského prostoru rozruch. Franjo Tudjman, 

prezident a lídr vládnoucí HDZ6 totiž 10. ledna vypověděl mandát ochranným 

jednotkám OSN – UNPROFOR. Tyto jednotky působily na prostoru bývalé Jugoslávie 

od 12. ledna 1992, a ač se i díky jejich přítomnosti výrazně snížil počet umírajících 

civilistů u obou znepřátelených táborů a byly taktéž nápomocné při otevření severní 

větvě ropovodu Adria či zprovoznění části dálnice Záhřeb – Bělehrad (konkrétně 

Záhřeb – Lipovac), rozhodnutí chorvatského prezidenta se zprvu zdálo jako nezvratné 

a konečné. Mj. také z toho důvodu, že podle stodenní lhůty, kterou UNPROFOR od 

Chorvatska dostalo koncem září roku 1994, nedokázaly tyto jednotky odzbrojit 

krajinské Srby či začít reintegrovat krajinská území pod správu Záhřebu. Tudjman 

zároveň poznamenal, že toto vypovězení jednotek OSN nemělo znamenat konec 

mírových řešení sporů se Srby, nýbrž najít jinou, lepší cestu, kterou měly představovat 

přímé rozhovory Záhřebu s Kninem. Představitelé RSK na toto prohlášení ovšem 

zareagovali primitivně. Odmítli jakákoliv další jednání s chorvatským státem do té 

doby, než tento nestáhne požadavek na ukončení mise UNPROFOR.7 

Dočasné „vyřešení“ tohoto problému přinesl 1. duben. Rada bezpečnosti OSN 

(RB OSN) totiž schválila inovované akce jejích jednotek, avšak s pozměněným názvem, 

redukovaným počtem jejich vykonavatelů a novými rezolucemi. Název nové operace 

dostal pojmenování UNCRO (U. N. Confidence Restoration Operation in Croatia), 

                                                 
4
 V tento den totiž krajinští Srbové oficiálně vyhlásili Republiku srbská Krajina. Argumentovali přitom 

v zásadě jednoduchým tvrzením – jestliže se Chorvatsko mohlo oddělit od Jugoslávie, i RSK měla právo 
na odtržení od Chorvatska.  
5
 Právě 8. srpna byla oficiálně prohlášena za ukončenou operace Bouře, která znamenala (vyjma malé 

části východní Slavonie) takřka definitivní likvidaci RSK. 
6
 Hrvatska demokratska zajednica (česky „Chorvatské demokratické společenství“). 

7
 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 275. 
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mise měla trvat do 30. listopadu 1995 a počet jednotek UNCRO se měl ztenčit z 12 000 

mužů na 8000. Název „Chorvatsko“ ve jménu operace hostitelské byl mj. jedním 

z hlavních Tudjmanovo požadavků. Úkolem nových sil pak měla být např. kontrola a 

hlášení případného pohybu vojsk (např. při proniknutí do bezpečných zón), zbraní či 

materiálu přes mezinárodní hranici Chorvatska nebo vytvoření podmínek pro pokojné 

urovnání krize.8  

Po prvotním vypovězení mandátu jednotkám UNPROFOR vzrostla nervozita 

v RSK a začaly se rozpadat představy o Spojených státech srbských9 či homogenizaci 

srbského národa10. Krajinští Srbové totiž po obstrukcích s umístěním a regulací počtu 

vojenských jednotek OSN správně tušili, že tento krok jen nahrává chorvatské armádě 

k tomu, aby podnikla vůči RSK výpad. Přesto však pohřbily zřejmě veškeré naděje na 

další existenci svého státu odmítnutím přijetí mírového plánu, zvaného Z-4. 

Plán Z-4, celým názvem též Nacrt sporazuma o Krajini, Slavoniji, Južnoj Baraniji 

i Zapadnom Srijemu11, byl název projektu pro možnou reintegraci oblastí připadající 

RSK zpět do Chorvatska. Krajinským Srbům předkládal v zásadě stejný statut, jaký mají 

dnes Republika srbská nebo Federace Bosny a Hercegoviny. Tedy možnost stát se 

samostatnou entitou v rámci Chorvatska, avšak bez mezinárodní subjektivity. RSK by 

tak měla svůj parlament, prezidenta, vládu či soudy. Neměla by však vlastní vojsko a 

v kompetenci Chorvatska by bylo např. otázka zahraničních věcí, finance, mezinárodní 

obchod apod. Občané Krajiny by se navíc mohli aktivně zúčastňovat prezidentských a 

parlamentních voleb, ve kterých by i oni měli své reprezentanty. Hlavní tvůrce tohoto 

plánu, americký velvyslanec v Záhřebu Peter Galbraith, jej představil na počátku ledna 

1995. Zatímco chorvatská vláda s plánem s výhradami souhlasila, Knin ho, stále 

s vidinou získání úplné samostatnosti, či spojení s Republikou srbskou a mateřským 

                                                 
8
 ŠMEJKAL, Petr: Nový název pro staré potíže. Lidové noviny, 6. dubna 1995. 

9
 Milan Martić po porážce krajinského vojska v západní Slavonii definitivně přistoupil k plánu spojení 

jeho RSK s Republikou srbskou o kterém uvažoval již dříve a ve kterém viděl jednu z posledních nadějí 
na záchranu a zachování svého státu. Mj. prohlásil, že sjednocení RSK a RS se musí stát otázkou hodin a 
již ne dnů, či měsíců. Vše ostatní by vedlo Krajinu do propasti. Dne 29. května tak parlament v Kninu 
schválil Ustavni zákon o privremenom ustavnom uređenju Ujedinjene Republike Srpske (česky „Zákon o 
dočasném ústavním uspořádání Sjednocené republiky srbské“). Více viz např. VALENTIĆ, Mirko: Rat 
protiv Hrvatske 1991. – 1995. : Velikosrpski projekti od ideje do realizacije Zagreb 2010, str. 230. 
10

 BING, Albert: Put do Erduta. Položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici 1994. – 1995. i reintegracija 
hrvatskog Podunavlja. In: Scrinia Slavonica, ročník 2007, číslo 1, str. 383. 
11
 Viz http://fanfo.org/2010/12/17/osloboditeljska-akcija-bljesak-drugi-dio/ 
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Srbskem a nevolí vrátit se pod správu Záhřebu, odmítl.12 Podle P. Galbraitha to 

ukazovalo na politickou nevyzrálost kninských vůdců.13 

I navzdory přijetí plánu Z-4 však byl Záhřeb již delší dobu připraven řešit 

problém krajinských Srbů silou. O tom svědčí i fakt, že plány na operaci Oluja byly 

údajně připraveny již v letech 1991 – 1992. Veřejným tajemstvím dnes je, že s takovýmto 

postupem v tichosti souhlasila i USA, která byla přesvědčená, že míru na Balkáně a 

konce války v Bosně a Hercegovině lze dosáhnout jedině schválenou vojenskou operací 

chorvatské armády, která se jevila jako jediný možný subjekt, mající možnost krajinské 

Srby porazit.14 Užší spolupráce těchto dvou států se datovala zhruba od konce roku 

1993, kdy byla na ostrově Prvić poblíž Šibeniku založena vojenská základna, mající 

sloužit jako jakési školicí středisko pro chorvatské důstojníky a vojáky. Podle umístění 

poblíž městečka Šepurine se tak začalo říkat i tomuto vojenskému objektu. Za velitele 

byl vybrán Werner Ilić, Chorvat vyrůstající v USA.15 Chorvatský generál a jedna 

z hlavních postav operace Bouře, Ante Gotovina, poté u francouzského ministerstva 

obrany zařídil vyslání patnácti instruktorů, dříve sloužících v Cizinecké legii, kteří měli 

dohlížet na výcvik vojáků na této základně. Podílet se na rozpracování a plánování 

operací pak měla za úkol privátní americká firma Military Professional Resources 

Incorporation16, pro kterou pracovali někteří z penzionovaných amerických důstojníků. 

Pozice USA jako sympatizanta Chorvatska však neměla dlouho historii. Naopak, 

právě Američané byli ještě na přelomu 80. a 90. let nejhorlivějšími zastánci jugoslávské 

jednoty. Na rozdíl od jejich názorové proměny se však našly i státy, které myšlenku 

rozpadu Jugoslávie a vzniku nástupnických států odmítaly bez výjimky. Mezi takové se 

počítala např. Francie nebo Španělsko. Prochorvatsky cítící bylo naopak napříč téměř 

všemi politickými směry (vyjma extrémní levice) Německo a Rakousko.17 

Záminka pro první útok na území RSK se našla 28. dubna 1995. Toho dne měl 

údajně neznámý muž chorvatské národnosti zabít na území západní Slavonie 
                                                 
12

 GOLDSTEIN, Ivo: Hrvatska povijest. Zagreb 2003, str. 418. 
13

 BING, Albert: Put do Erduta. Položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici 1994. – 1995. i reintegracija 
hrvatskog Podunavlja. In: Scrinia Slavonica, ročník 2007, číslo 1, str. 389. 
14

 V této souvislosti mohu zmínit vyjádření P. Galbraitha, který prohlásil, že Clintonova administrativa 
poznala potenciální rozhodující úlohu, kterou by mohlo Chorvatsko odehrát při ukončení války v BiH. 
15

 ĐIKIĆ, Ivica; KRILE, Davor; PAVELIĆ, Boris: Gotovina – stvarnost i mit. Zagreb 2010, str. 51. 
16

 ĐIKIĆ, Ivica; KRILE, Davor; PAVELIĆ, Boris: Gotovina – stvarnost i mit. Zagreb 2010, str. 53. 
17

 TANNER, Marcus: Croatia: a nation forged in war. Yale 1997, str. 248. 
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krajinského Srba, v odvetě čehož poté začal jeho bratr s několika dalšími muži střílet 

na všechna auta s chorvatskou státní poznávací značkou projíždějící po dálnici Záhřeb 

– Bělehrad. Chorvatsko přešlo do akce 1. května a po postupném ovládnutí měst 

Okućani, Pakrac, Nova Gradiška byla operace nazvaná Bljesak (česky „Blesk“) 4. května 

prohlášena za ukončenou.18 Odpovědí na chorvatský útok bylo 2. a 3. května 

ostřelování Záhřebu a Sisku, při kterém sice zahynulo osm civilistů a několik desítek 

jich bylo zraněno, avšak jiným způsobem armáda RSK ofenzívě čelit nedokázala. Tato 

reakce krajinských Srbů navíc přitáhla pozornost světových médií více, než samotná 

chorvatská ofenzíva a např. společnost CNN se o ní jala informovat jako o raketovém 

útoku na jedno klidné středoevropské město.19 Další těžkosti pak RSK přidělala USA, 

jelikož 4. května se Peter Galbraith obrátil na čelní představitele Kninu, Milana Martiće 

a Milana Babiće s tím, že větší množství raket vypálených ze strany RSK explodovalo 

v blízkosti amerického velvyslanectví v centru Záhřebu i na letišti Pleso, kde je situována 

americká polní nemocnice pro UNPROFOR, což prý USA dává právo reagovat 

v sebeobraně podle článku 51 listiny OSN.20 Během několika dní se tak situace zcela 

obrátila a jako agresor byli vnímáni krajinští Srbové. 

Nejen po ukončení operace Blesk, ale i na jejím počátku chtěl samozřejmě F. 

Tudjman ukázat Chorvatsko jako stát, dodržující práva všech svých občanů bez ohledu 

na jejich státní příslušnost. Proto srbským vojákům garantoval amnestii podle 

chorvatských zákonů, jestliže odevzdají zbraně. Civilistům, kteří se aktivně 

nezúčastnili válečných událostí, vzkázal, aby zůstali ve svých domovech a beze strachu 

vyčkali příchodu chorvatských jednotek.21 Příliš mnoho Srbů však na toto ujišťování ze 

strany hlavy státu nevěřilo a tak jich většina začala odcházet do Republiky srbské. 

Bezprostředně po této operaci (nebo během ní) tak Chorvatsko opustilo na 10 000 

krajinských Srbů, do konce května poté dalších 2000. V oblasti pak nakonec zůstalo jen 

okolo 1000 srbských obyvatel.22 

Po operaci Blesk také došlo k výměně ve velení vojsk RSK. Hlavním velitelem se 

stal Mile Mrkšić, dříve člen Generálního štábu jugoslávských vojsk a jeden z účastníků 

                                                 
18

 TANNER, Marcus: Croatia: a nation forged in war. Yale 1997, str. 294. 
19

 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 393. 
20

 Tamtéž. 
21

 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 178 – 179. 
22

 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 278. 
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obléhání a dobytí Vukovaru. Mrkšić se snažil posílit krajinské vojsko o osoby, narozené 

na území RSK, avšak až do tehdejší doby působící v Jugoslávské lidové armádě (JLA). 

Tímto pokusem se mu nakonec podařilo „obohatit“ armádu krajinských Srbů o 4 – 5 

tisíc vojáků, ve srovnání s počtem vojáků pravidelné chorvatské armády to však stále 

bylo minimální číslo. Po vzoru chorvatského výcvikového centra Šepurine poté i 

Mrkšić sestavil jakýsi speciální Korpus elitních jednotek, který měl pomáhat 

obyčejným vojákům z Krajiny zdokonalit se ve vojenských dovednostech. Jen málo lidí 

však předpokládalo, že druhý a intenzivnější chorvatský útok přijde již tři měsíce po 

květnové operaci Blesk. I proto tento Korpus v důsledku krátké doby na vycvičení 

krajinských vojáků nesplnil nejen Mrkšićova očekávání a po vypuknutí operace Bouře 

dokonce většina jeho členů utekla do Republiky srbské.23  

Jedno z posledních stébel naděje pro téměř zdecimovanou RSK po ztrátě 

západní Slavonie poté přišlo 29. května, kdy se na zasedání krajinského parlamentu 

dohodlo bližší spojení s Republikou srbskou. Kromě logické žádosti o vojenskou 

podporu od bosenských Srbů zde ministr zahraničí RSK Milan Babić, stále se 

nevzdávající myšlenky na budoucí sjednocení RSK a RS, přednesl návrh (který byl 

dokonce přijat), aby se tento státní útvar později jmenoval Ujedinjena Republika 

Srpska.24 Ne všichni krajinští Srbové si však přáli vytvoření „Velkého Srbska“, či 

zmíněné Ujedinjene Republike Srpske. Toto demonstrovali východoslavonští Srbové 25. 

května, kdy se v Belom Manastiru uskutečnila schůzka proti vytvoření tohoto 

plánovaného státu.25 

Následkem operace Blesk pak bylo proniknutí armád obou válčících stran do 

tzv. bezpečnostních zón, tedy míst, ve kterých vykonávaly svou práci jednotky 

UNPROFOR, resp. UNCRO.26 To mj. částečně znemožňovalo plnění jejich úkolů a 

nejen česká posádka, ale celý sektor Jih vážně uvažoval o stažení svých jednotek. 

Stahování svých jednotek z tohoto území pak jak krajinská, tak i chorvatská armáda 

protahovaly po téměř celý zbytek května. 

                                                 
23

 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 279. 
24

 Jak již bylo vysvětleno výše, česky by se tento název dal přeložit jako Sjednocená či Spojená Republika 
Srbská.  
25

 RADELIĆ, Zdenko: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006, str. 273.  
26

 Vznik Ochranných sil UNPROFOR je datován k lednu roku 1992. 
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Během června a července poté vše směřovalo k akci, na jejímž konci mělo ze 

strany Chorvatska dojít k obnovení integrity nad západní částí území RSK s jejím 

centrem, městem Knin.27 Vzhledem k tomu, že útok měl být veden především ve 

směru zpoza pohoří Dinara, tedy ze západní Bosny, upravovali zde v létě Chorvaté 

různými, spíše méně významnými operacemi své postavení. Zřejmě stěžejní byla ta 

s názvem Skok 2, díky níž vojska Chorvatské armády (HV) a Chorvatské rady obrany 

(HVO – název pro armádu Chorvatské republiky Herceg-Bosna)28 dobyla oblast 

Livanjského pole, čímž se jim z jihu otevřela cesta k městům Bosansko Grahovo a 

Glamoč, ležící bezprostředně za chorvatsko-bosenskými hranicemi. Operace probíhala 

od 4. do 11. června.29  

Kromě posilování, co se týkalo ovládaného území, zaznamenali Chorvaté 

úspěch i na poli politickém. 22. července totiž ve Splitu podepsali Franjo Tudjman a 

prezident Bosny a Hercegoviny, Alija Izetbegović, Splitskou deklaraci, jejímž 

prostřednictvím požádala sarajevská vláda Chorvatsko o pomoc při bránění celistvosti 

Bosny a Hercegoviny proti srbské agresi.30 Ta byla ve dnech 19. – 26. července poměrně 

intenzívně namířena na severozápadní bosenské město Bihać. Téhož dne, tedy 26. 

července, však svůj útok na zmíněná města Bosansko Grahovo a Glamoč započala i 

chorvatská armáda, čímž na sebe navázala větší množství srbských sil, soustředících se 

na ovládnutí bihaćské enklávy. K úplné kontrole nad těmito dvěma městy došlo 28. 

července a tentýž den také Milan Martić vyhlásil válečný stav, platící na celém území 

RSK.  

Na istrijském souostroví Brijuni31 se 31. července uskutečnilo poslední setkání 

politických a vojenských špiček Chorvatska, na kterém dal Tudjman definitivní 

zelenou k pozdějšímu zahájení operace Oluja (česky „Bouře“). Přítomni zde byli jak 

                                                 
27

 Krajina zpočátku snila o tom, jak stát začne po opravě a rekonstrukci poničeného Národního parku 
Plitvická jezera z dob chorvatsko-srbské války vydělávat na turizmu. Dále měl též existovat plán na 
vybudování univerzity v Kninu a přestavbu Vukovaru v dřívějším byzantském stylu. Nic z toho 
samozřejmě nedošlo svého naplnění a Knin tak, byť hlavním městem RSK, zůstal po celou dobu její 
existence městem bez jakékoliv perspektivy k životu, o čemž svědčil i počet obyvatel. Podle údajů z roku 
1991 ho mělo obývat cca 13 000 obyvatel. Více viz např. TANNER, Marcus: Croatia: a nation forged in war. 
Yale 1997, str. 284. 
28

 Hrvatsko vijeće obrane (česky „Chorvatská rada obrany“) bylo založeno 8. dubna 1992. 
29

 ĐIKIĆ, Ivica; KRILE, Davor; PAVELIĆ, Boris: Gotovina – stvarnost i mit. Zagreb 2010, str. 74. 
30

 TANNER, Marcus: Croatia: a nation forged in war. Yale 1997, str. 296. 
31

 V době vlády Josipa Broze Tita sloužily Brijuni jako jedno z jeho oficiálních letních sídel. 
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prezident Franjo Tudjman, tak ministr obrany Gojko Šušak, náčelník hlavního štábu 

Zvonimir Červenko či právě Ante Gotovina a další. Právě pro posledně zmiňovaného 

byla účast na této schůzce přítěží při nedávné obžalobě u Mezinárodního soudního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, kde soudce Alphonso Orie citoval jeho větu, 

kterou měl údajně pronést směrem k F. Tudjmanovi, tehdy upozorňujícímu na vážnost 

toho, aby Srbové při nadcházející akci skutečně opustili Krajinu. A. Gotovina prohlásil, 

že značné množství civilního obyvatelstva již prchá z Kninu a směřuje směrem k Banja 

Luce nebo Bělehradu. To znamená, že jestliže budeme i dále útočit s takovouto 

intenzitou, zcela jistě v Krajině nebude tolik civilního obyvatelstva a zůstanou pouze ti, 

kteří musí, kteří nejsou schopni odejít.32 Nebýt smrti Franjo Tudjmana (zemřel 10. 

prosince 1999), zodpovídal by se pravděpodobně i tento za své činy a názory spojené 

s operací Bouře.33 Jako klíčová pro jeho obvinění a údajnou vojenskou akci proti srbské 

Krajině měla posloužit následující myšlenka, taktéž z brijunského jednání: Východ 

bychom nechali být (východní Slavonii) a vyřešili bychom jih a sever. Jakým způsobem? 

To je téma naší dnešní diskuse. Buď zaútočíme takovým způsobem, že Srbové prakticky 

zmizí nebo území, na která nezaútočíme ihned, sama během několika dnů kapitulují.34  

Bezprostředně před ofenzívou se ještě jednou uskutečnila v Ženevě schůzka 

představitelů RSK s chorvatskou vládou, na které Milan Babić projevil vůli k přijetí 

navrhovaného plánu či byl ochoten k rozsáhlým ústupkům, na mírové řešení situace 

však již bylo pozdě. Na tuto náhlou změnu stanoviska měl mj. vliv i fakt, že jedním 

z červencových společných útoků chorvatské armády, HVO a armády BiH se podařilo 

přerušit pozemní spojení mezi Kninem a Banja Lukou, tedy centrem Republiky srbské, 

se kterou plánovala RSK své spojení a Srbové v Chorvatsku tak zůstali naprosto 

odříznuti od svých krajanů žijících v Bosně a Hercegovině. Neboť bylo jasné, že pomoci 

se RSK odjinud, než právě z Republiky srbské nedostane, byl tento Babićův myšlenkový 

zvrat pochopitelný. Tudjman však již na poslední chvíli nemínil přistoupit na tuto hru 

                                                 
32

 Gotovina odvjetniku: Nemoj se brinuti... . Večernji list, 16. dubna 2011, str. 3. 
33

 Jako hlavní kritik Tudjmanovo kroků a rozhodnutí vystupoval Carl Bildt, tehdejší švédský ministr 
zahraničí a první z řady Nejvyšších představitelů Bosny a Hercegoviny. 
34

 Temelj su za presudu krivotvoreni transkripti. Večernji list, 16. dubna 2011, str. 5. 
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o čas35, jak neustále průtahy krajinských Srbů v otázce uznání jejich státu a kladení si, 

za jakých podmínek, nazýval. 

V pátek 4. srpna v 5:00 tak zahájily jednotky pravidelné chorvatské armády svůj 

útok na Republiku srbská Krajina. Ten byl primárně směřován z oblastí měst Glamoč, 

Šipovo a pohoří Vitorog a měl jediný cíl: co nejrychleji dobýt Knin, centrum RSK a tím 

získat i kontrolu nad celou touto oblastí. Co nejkratší doba trvání byla potřebná jednak 

kvůli případné reakci a vmísení se do konfliktu ze strany mezinárodního společenství a 

také z důvodu možného zapojení se vojsk Jugoslávie této války v oblasti východní 

Slavonie. Proto Tudjman vymezil délku trvání této operace na pouhé čtyři dny namísto 

osmi, které požadovala chorvatská armáda.36  

Čtyřdenní limit nakonec Chorvaté splnili. Následující den po vypuknutí operace 

již tanky a pěší jednotky útočící armády obsadily Knin a na místní pevnosti nad 

městem byla triumfálně rozvinuta 20 metrů dlouhá chorvatská vlajka. Kromě Kninu 

byly osvobozeny i další města, jako např. Drniš, Gračac, Vrlika, Kijevo, Lovinac, Ličko 

Petrovo Selo či jedna z bývalých základen Jugoslávské lidové armády na zrušeném 

vojenském letišti Željava. Dne 7. srpna v 18:00 poté ministr obrany Gojko Šušak 

prohlásil operaci Oluja za ukončenou. Čištění území od zbylých menších skupin 

krajinských vojáků však pokračovalo ještě zbylé dva až tři dny.37  

Informace o počtu vojenských sil i obětí na jedné i druhé straně se poté velmi 

různily a to především podle toho, zda tyto pocházely z chorvatských nebo srbských 

zdrojů nebo např. z organizace Human Rights Watch (HRW).38 Celkové množství 

chorvatských vojáků před ofenzívou bylo odhadováno na 150 000 – 200 000, krajinská 

vojska pak čítala cca na 50 000 mužů ve zbrani. Méně ztrát pak samozřejmě utrpěli 

Chorvaté. Přibližně 1100 raněných a 174 mrtvých byla proti 560 zabitým krajinským 

Srbům nepoměrně příznivější čísla.39 Po provedení ofenzívy pak na krajinském území 

zůstalo pouze na 8500 převážně starých lidí, nemajících možnost či sil k útěku.40 
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23 
 

Při dobývání většiny krajinského území pak často nastával scénář, vůči kterému 

evropské státy a mezinárodní společenství zůstávaly hluší či nepříliš angažovaní. 

Chorvaté totiž společně s vyháněním Srbů přistupovali k vypalování či rabování jejich 

domů a majetku, který v nich ve většině případů zůstal. Výjimkou nebylo ani vraždění 

většinou starších občanů srbské národnosti, což, pokud to chorvatští generálové věděli, 

přecházeli bez jakýchkoliv postihů vůči svým vojákům.41 Na základě těchto incidentů 

začaly OSN a EU vážně pochybovat o operaci Oluja jako o osvobozenecké akci a 

naopak nabývaly dojmu, že šlo o etnické čištění42 na prostoru RSK. Toto určitým 

způsobem dementoval P. Galbraith, který prohlásil, že chorvatské převzetí Krajiny 

nebylo etnické čištění, jelikož v momentě, kdy Chorvatsko vstoupilo do krajinských měst, 

v nich již nebyli obyvatelé.43 Místo termínu etnické čištění tak bylo možné setkat se i 

s názvem etnické samočištění.44 Díky téměř nulovým vyhlídkám na lepší budoucnost a 

tragické ekonomické situaci RSK začala většina obyvatelstva skutečně odcházet již po 

operaci Blesk a i v momentě počátku útoku chorvatské armády při srpnové ofenzívě 

byli namísto snahy postavit se Chorvatům již připraveni k odchodu (většina 

krajinských politických špiček např. vlastnila domy v Novém Sadu či Bělehradě, kam se 

také ihned po vypuknutí ofenzívy uchýlila).45 I přes to všechno však P. Galbraith 

odpovědnost za zločiny v Krajině jednoznačně přisoudil chorvatské vládě a prezidentu 

Tudjmanovi. 

Ihned po vypuknutí operace Bouře vydal F. Tudjman prohlášení, zaručující 

veškerá lidská práva zůstavším Srbům a menším vojenským skupinám amnestii 

výměnou za složení zbraní, což však bylo především líbivé gesto vůči mezinárodním 

společenstvím. Důkazem o promyšlenosti a dvojznačnosti Tudjmanovo myšlenek pak 

byla pro Srby možnost žádosti o návratu majetku či ostatních věcí, o které přišli během 

chorvatské útoku na RSK. Uspět však mohli pouze v případě, jestliže o něj zažádali ve 

lhůtě jednoho měsíce a navíc na chorvatském velvyslanectví v Bělehradě. Pro lidi, kteří 
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po rychlém úprku z domova však často neměli žádné chorvatské dokumenty a v 

Bělehradě je čekali chorvatští úředníci, schválně protahující veškeré náležitosti 

potřebné ke správnému vyřízení jejich žádostí, bylo domoci se spravedlnosti prakticky 

nemožné.46  

I přes veškeré podobné kroky Záhřebu, ztížit krajinským Srbům poválečný život 

a chorvatské armády, dopouštějící se již zmíněných násilností na krajinském 

obyvatelstvu, bylo na celkový charakter ofenzívy a vojsk jí provedených na Západě 

nahlíženo až s úctou či s uznáním. V kruzích světových odborníků byla chorvatská 

vojska oceněna jako příkladní vojáci47 či centrální síly balkánského konfliktu48, ministr 

obrany USA poté prohlásil, že na něho silně zapůsobila vycvičenou a profesionalita 

chorvatské armády.49 V souvislosti s americkou podporou a úspěšně zvládnutou 

vojenskou akcí v Krajině pak možná i sám F. Tudjman podlehnul této „chvále“ a začal 

Chorvatsko nazývat regionální velmocí50 a provedenou operaci jako historickou misi.51  

Operace Bouře však nebyla poslední, kterou Chorvaté ještě v roce 1995 provedli. 

Tato úspěšně zvládnutá ofenzíva měla Chorvatsku otevřít prostor do Bosny a 

Hercegoviny a umožnit mu její částečné ovládnutí. K tomu mu navíc přála 

mezinárodní situace. Na konci srpna vybuchlo v centru Sarajeva několik granátů a za 

viníka byly, jako ve většině případů, označeni bosenští Srbové. Letecké složky NATO 

tak následně zahájily na jejich pozice útoky, což značně omezilo bojeschopnost jejich 

jednotek a naopak posílilo šance na úspěch pro chorvatskou armádu, opět 

spolupracující s armádou BiH a jednotkami HVO.52  

Dne 8. září tyto vojenské subjekty zahájily operaci nazvanou Maestral. Ofenzíva 

trvala až do 17. září a mezinárodní společenství nad ní opět přivřelo oči, mj. z důvodu 

víry v to, že tento útok již přinutí bosenské Srby zasednout za jednací stůl, kde by jim 

byl navržen plán mírového rozdělení Bosny a Hercegoviny mezi Republiku srbskou a 

Federaci BiH. Ač bylo obsazeno na 2500 km2 bosenského území, dobyta města 
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Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ, Donji Vakuf a bosenští Srbové místo 

někdejších 70% BiH kontrolovali již pouhých 48%, ani to je nepřinutilo ke kapitulaci a 

k mírovým jednáním. Banja Luku, správní centrum Republiky srbské, naopak dělilo 

velmi málo od toho, aby padla do rukou spojeneckých armád.53  

Rozmístit děla ve vhodné vzdálenosti od Banja Luky, aby se mohlo přejít 

k jejímu bombardování, bylo poté úkolem i poslední operace HV a HVO v rámci této 

války. Nesoucí název Južni potez trvala tato vojenská akce od 8. do 15. října 1995. 

Vzhledem k vylepšení svých pozic v terénu z předešlé operace Maestral měl být 

eventuelní vstup společných chorvatských vojsk a vojsk Chorvatské rady obrany do 

města otázkou několika desítek hodin. V tuto chvíli však zasáhlo NATO, které, 

nepřející si další dominanci jedné z válčících stran ve vojenskými konflikty zkoušené 

Bosně, dalo Záhřebu ultimátum. Podle toho se měly chorvatské síly buď zastavit, nebo 

být vystavené leteckým úderům.54 Nemající zájem na dalších obětech tak nařídilo 

vedení chorvatských jednotek zastavení vojenských snah, čímž zároveň otevřelo cestu 

k daytonským mírovým jednáním. 

Předpokladem k nim bylo mj. právě nastolení územní rovnováhy v Bosně a 

Hercegovině. Bosenští Srbové byli navíc vlivem ztráty většího množství území a 

prakticky nulové pomoci od mateřského Srbska připraveni výsledky jednání přijmout. 

Ta se konala od 1. do 22. listopadu na Wright-Pattersonově letecké základně poblíž 

města Dayton v americkém Ohiu a byli to v první řadě právě Američané, kteří stáli jak 

za organizací, tak i koncepcí celého jednání. Za americkou stranu zde byli přítomni 

např. Richard Holbrooke, Wesley Clark, Warren Christopher, z evropských politiků 

např. Carl Bildt, tehdejší švédský ministr zahraničí. Samozřejmá byla také účast 

prezidentů Miloševiće, Izetbegoviće a Tudjmana. Chorvatsko zde pak mimo Tudjmana 

zastupovali ministři Mate Granić a Gojko Šušak, v té době vedoucí kanceláře 

prezidenta Hrvoje Šarinić, či velvyslanec OSN v Ženevě Miomir Žužul.55  

Hlavní dohoda byla uzavřena 21. listopadu a oficiálně podepsána 14. prosince 

v Paříži. Bosna a Hercegovina se díky ní stala mezinárodně uznávaným státem 
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sestávajícím se ze tří konstitutivních národů (chorvatského, srbského a muslimského) 

a dvou entit (Federace BiH a Republiky srbské). I přesto, že před uzavřením mírové 

smlouvy drželi Chorvaté a Bosňané cca 56% území, mírový plán stanovil 

rozparcelování bosenského státu v poměru 51x49% pro Federaci BiH bez jakýchkoliv 

pozdějších změn či možných argumentací vůči tomuto kroku. 

Dle názorů tehdejší chorvatského velvyslance Miomira Žužula převládaly po 

Daytonu na Západě myšlenky, že nejvíce na mírových dohodách vydělalo právě 

Chorvatsko. Umožnily mu převzetí kontroly nad celým jeho současným územím a 

připravily cestu k rychlému přiblížení se světu. Jiné názory na daytonská mírová 

jednání panovaly naopak v Srbsku. Většina médií zde referovala např. o tom, že na 

Miloševiće byl činěn největší nátlak při podepisování mírových dohod, důkazem čehož 

měly být údajně americké žádosti na „odstranění“ Karadžiće či Mladiće, uznání 

Chorvatska či Bosny a Hercegoviny v mezinárodně přiznaných hranicích a zajištění 

dodržování lidských práv všech národnostních menšin v Srbsku.56  

Souběžně s jednáním v Daytonu poté probíhaly i rozhovory o budoucí podobě či 

statutu východní Slavonie, konkrétně oblastí Baranije a západního Srijemu, tedy 

posledních částí zaniklé RSK, ve kterých žil nezanedbatelný počet chorvatských Srbů. 

Franjo Tudjman, podpořen vítěznými ofenzivami a spojenectvím s USA prohlašoval 

připojení těchto oblastí za prioritu chorvatské politiky a mj. pronesl, že Chorvatsko 

použije sílu, jestliže se tato otázka nevyřeší do konce listopadu.57 Ministr obrany Gojko 

Šušak dokonce prohlásil, že do Vánoc bude pít kávu ve Vukovaru.58 Druhá výpověď G. 

Šuška byl akceptovatelná, F. Tudjman se svým názorem o použití síly však narazil. USA 

totiž s chorvatskou agresivitou docházela postupně trpělivost a uvědomila si, že 

zavírání jednoho oka při ozbrojování chorvatských vojsk, i přes uvalené embargo, pustilo 

Chorvatsko ze řetězu.59 Tehdejší americký prezident Bill Clinton navíc pohrozil 

Tudjmanovi uvalením sankcí na jeho stát v případě, že se rozhodne k vojenské akci 

v bývalém sektoru Východ.  
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Jelikož slavonští Srbové nemohli v případě útoku chorvatské armády počítat 

s žádnou pomocí ať už z Bělehradu či ze zahraničí, byli ochotni přijmout dohodu 

zaručující postupnou reintegraci jejich území do chorvatského státu. Dohodu připravili 

a její podepsání zprostředkovali norský diplomat Thorvald Stoltenberg a americký 

velvyslanec Peter Galbraith. Tato pak byla následně podepsána 12. listopadu 1995 ve 

východoslavonském Erdutu. Signatáři byli Hrvoje Šarinić za chorvatskou stranu a 

Milan Milanovič za srbskou stranu.60 Náplň dohody, známé pod prostým názvem 

Erdutski sporazum (česky „Erdutská dohoda“), byla vcelku jednoznačná. Výkon veřejné 

správy nad územím východní Slavonie byl dán pod kontrolu zvláštní komise OSN, 

která měla do dvou let připravit podmínky pro celkovou reintegraci této oblasti do 

chorvatského státu. Toto období začalo trvat od 15. ledna 1996 a nad řádným plněním 

výše zmíněných podmínek měly po vypršení mandátu jednotek UNPROFOR dohlížet 

vojáci mise UNTAES (U. N. Transitional Administration for Eastern Slavonia). Proces 

postupného začleňování byl dokončen 15. ledna 1998, kdy UNTAES předala celou 

správu nad východní Slavonií Chorvatsku.61 

Jednou z mála události roku 1995, v níž nehrály prim vojenské události (avšak 

měly na ní vliv), byly říjnové parlamentní volby. Ačkoliv řádný termín jejich konání 

měl přijít až devět měsíců po těchto mimořádných volbách, Tudjman se, posílen 

úspěchy Chorvatska v roce 1995 a opírající se, alespoň navenek, o jakousi nacionální 

euforii z těchto úspěchů, rozhodl pro vypsání dřívějšího termínu. Důvod byl nasnadě. 

Tudjman si představoval, že se „vděk“ Chorvatů odrazí v ještě větší podpoře HDZ, což 

se mělo projevit ziskem minimálně 86 křesel z celkových 128, tedy dvoutřetinovou 

většinou. Ta by totiž Tudjmanovi dávala právo k provádění ústavních změn, o což 

chorvatskému prezidentovi šlo především. 

Výsledky předčasných voleb, vypsaných nakonec na 29. října 1995 však pro HDZ 

znamenaly rozčarování. Nejenže získalo pouze 75 křesel (k většímu počtu jim 

nepomohla nově ani možnost práva volby pro 12 poslanců z diaspory, o kterých se 

vědělo, že sympatizují převážně s HDZ), procentuálně to navíc bylo pouze o 0,5% více 

než při předešlých parlamentních volbách v roce 1992. I přes údajně ne úplně férovou 
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volební kampaň, během níž měla být prakticky znemožněna prezentace opozičních 

stran ve státních médiích tak HDZ nedokázala svými „trumfy“ v podobě vypořádání se 

se srbským etnikem v operacích Blesk a Bouře vzbudit větší důvěru mezi voliči.62  
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2. Rudé právo x Lidové noviny 

První dvě média, na jejichž zpravodajství jsem zaměřil svou pozornost a jehož 

rozsah jsem se snažil v rámci postihnutí událostí na prostoru Chorvatska podrobit 

analýze, bylo Rudé právo a Lidové noviny. Výběr na tato periodika padl mimo jiné 

z toho důvodu, že obraz dění na slovanském prostoru jihovýchodní Evropy např. 

Mladé fronty DNES postihl již v roce 1995 PhDr. Jan Pelikán ve studii Pohled Českého 

týdeníku a Mladé fronty DNES na jihoslovanskou krizi v roce 199563 a jednak také vlivem 

očekávání značně protichůdných názorů na problematiku této oblasti v rámci obou 

deníků. Především druhý zmíněný aspekt však mé prvotní představy příliš nesplnil. 

2.1. Rudé právo 

2.1.1. I. pololetí 

Naprostá většina zpravodajských textů týkajících se prostoru jihovýchodní 

Evropy v I. pololetí roku 1995 byla zpracována velmi povrchním způsobem. Často 

v nich scházely informace relevantní k vytvoření si alespoň rámcově správného obrazu 

o dění na prostoru Chorvatska ve zmíněném roce (jako příklad mohu uvést obě 

chorvatské ofenzivy a s nimi související nešvar v podobě zamlčování prohřešků 

chorvatské strany a naopak téměř démonizování veškerých kroků a činů Kninu, které 

mělo tendenci vést u čtenářské obce k černobílému nahlížení na Chorvaty a Srby), 

jejich rozsah byl zřídkakdy odpovídající množství a důležitosti informací z Balkánu 

přicházejících. 

Nepříliš dostatečná byla i publicistická základna Rudého práva. Jedinými 

zpravodaji, kteří čtenáře v období ledna – června informovali o dění na Balkánu, byli 

Věra Ivanovičová64 a Bohuslav Borovička. Z nich však pouze V. Ivanovičová referovala o 

politickém dění v této oblasti, neboť doménou B. Borovičky, alespoň v prvním pololetí, 

byly spíše články věnující se otázkám cestovního ruchu a v té době vybraným 

aktuálním turistickým destinacím. 
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Nejen, že již sama skutečnost v podobě podávání aktualit z jihoslovanského 

prostoru pouhými dvěma novináři byla na periodikum deníkového typu zarážející, 

zpravodajství V. Ivanovičové bylo navíc většinou omezeno na krátké, tzv. glosy ke dni, 

mající charakter shrnutí a vyjádření vlastního názoru na situaci v Chorvatsku za 

několik uplynulých dnů. Výjimkou bylo několik analýz (fakticky totéž jako výše 

zmíněné glosy, avšak zpravidla obsáhlejší a delší) a dva rozhovory. 

Veškerý zbytek článků poté obstaraly převzaté agenturní texty, mající svůj 

původ nejčastěji v agenturách ČTK65, DPA66 nebo pocházející z neuvedených zdrojů. A 

právě podávání informací nejen z Chorvatska, ale i ostatních balkánských zemí tímto 

způsobem, bylo hlavním kamenem úrazu zpravodajství Rudého práva v rubrice 

(povětšinou) Ze zahraničí. 

To nejenže se soustředilo v podstatě pouze na dvě až tři události z prvního 

pololetí roku 1995, ale v každém následujícím článku byla vždy více než polovina 

hlavní problematiky určitého problému zopakována a poté doplněna pouze o několik 

málo výpovědí s novými skutečnostmi. Tento způsob referování, při kterém Rudé 

právo slepě přebíralo informace od výše zmíněných zpravodajských agentur, avšak bez 

minimálního vyjádření názorů svých či jeho novinářů, tak vedl ke kumulaci ve většině 

případů nezajímavých nebo až – vůči čtenáři – neosobních článků bez větší možnosti 

zaujmout. 

Prvním takovým příkladem mohlo být pojetí problému opětovného spuštění 

ropovodu Adria, kterému Rudé právo věnovalo v lednu čtyři články, avšak po jejich 

přečtení musel čtenář nabýt dojmu, že stále četl jeden a tentýž. Zajímavé srovnání 

nabízely zejména dva z nich – Ropovod Adria má být otevřen do 23. ledna67 a Otevření 

Adrie není jisté.68 Ač od sebe oba dva dělilo jedenáct dní, informace v nich uveřejněné 

dávaly jasně najevo, že si redakce Rudého práva s jejich přílišnou korekcí apod. 

rozhodně velkou práci nedávala, čehož mohly být důkazem mj. výpovědi Podle sdělení 

chorvatského vyjednavače Hrvoje Sariniće je tento termín součástí hospodářské dohody 
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mezi Chorvatskem a krajinskými Srby69 z článku prvního a Reuter s odvoláním na 

chorvatského vyjednavače Hrvoje Sariniće uvedl, že otevření ropovodu do 23. ledna je 

součástí hospodářské dohody mezi Chorvatskem a krajinskými Srby70 z článku druhého. 

Ještě markantnější „nesoulad“ poté plynul z oznámení Adria vede od pobřeží Jaderského 

moře přes Chorvatsko do Maďarska a na jihu Slovenska se připojuje k ropovodu Družba, 

kterým proudí dodávky ropy z Ruska do ČR. Dodávky ropy prostřednictvím Adrie byly 

zastaveny v roce 1991, když vypukla válka o nezávislost Chorvatska na bývalé Jugoslávii.71 

Informace v podobě této věty byla totiž naprosto stejná v obou dvou zmíněných 

článcích a poté, co se jí v článku Ropovod Adria opět v provozu72 nápadně podobalo 

oznámení, že Ropovod spojuje chorvatské přístavy na Jadranu se střední Evropou. Vede 

přes Chorvatsko do Maďarska a na jihu Slovenska se připojuje k ropovodu Družba, který 

dopravuje ruskou ropu do ČR73, bylo jasné, že v případě čerpání aktualit z balkánského 

prostoru z Rudého práva byli čtenáři zpravidla svědky bezmyšlenkovitého kopírování 

článků ze zahraničních agentur a to bez jakékoliv úpravy či ověření platnosti údajů 

v nich uvedených. To kromě výše zmíněného potvrzoval i fakt, že pokaždé, když bylo 

v těchto článcích zmíněno jméno chorvatského politika Hrvoje Šariniće, byl tento 

nazýván Hrvojem Sarinićem. 

Druhým, pro Rudé právo zjevně stěžejním problémem prvního pololetí, na který 

poté upnulo svou reflexi, byla otázka vypovězení mandátu jednotkám UNPROFOR, 

působícím na chorvatském území od roku 1992. Tuto skutečnost začalo totiž na svých 

stránkách reflektovat nepřetržitě od 12. ledna, kdy pod názvem Mandát modrým 

přilbám neprodloužíme, řekl Tudjman74 otisklo první článek s touto problematikou, až 

po konec března. Tehdy měl dopředu oznamovaný pobyt jednotek UNPROFOR 

v Chorvatsku skončit, případně měly být výrazně upraveny jejich pravomoci.  

I v tomto případě však byli čtenáři po celé dva půl měsíce referování o tomto 

problému svědky stejného „fenoménu“. Tedy bohapustého a téměř neomezeného 

přebírání krátkých agenturních článků, jejichž základní kostrou se v nepatrně 
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odlišných zněních stala informace z vůbec prvního článku o tomto problému 

referujícím ve znění Chorvatsko dalo koncem září (roku 1994, pozn.) UNPROFOR lhůtu 

100 dní, aby pomohly obnovit jeho autoritu na území kontrolovaném srbskými 

separatisty. Modré přilby měly podle místopředsedy chorvatského parlamentu Vladimira 

Šekse za tuto dobu odzbrojit krajinské Srby, pomoci s návratem uprchlíků do jejich 

domovů, zajistit bezpečnost na okupovaných územích a rozmístit se podél 

mezinárodních hranic Chorvatska. Nic z toho ale nebylo splněno.75 

Jistě, bylo nutné seznámit tehdejší čtenáře alespoň krátce s důvodem 

Tudjmanova rozhodnutí, toto „seznamování“ však záhy dostalo obdobný charakter, 

jaký měly výše zmíněné zprávy o otevření ropovodu Adria. Tedy opětovné 

rekapitulování stěžejní informace z úvodního článku tímto problémem se zabývajícího 

bez zjevné potřeby zainteresovaných žurnalistů osvětlit čtenářům tento problém 

vlastní úvahou či interview s osobou nechovající však sympatie k jedné či druhé straně. 

Iluzi v podobě poskytnutí osobního názoru některého z novinářů či předložení 

vlastní představy na vyřešení tohoto konfliktu mohli čtenáři získat 25. ledna a 20. 

února. Pod názvem Chorvatsko se chce rozloučit s modrými přilbami76, respektive 

Nevypočitatelná rovnice chorvatského rozhodování77 se k nastalé situaci v rámci rubriky 

Naše analýza vyjadřovala V. Ivanovičová.  

Místo očekávaného nastínění vývoje nejen v Chorvatsku, ale např. i na celém 

Balkánu (neboť někteří novináři viděli v ukončení působení jednotek OSN v této zemi 

zkázu pro celou oblast bývalé Jugoslávie) však byli čtenáři svědky pouhého 

zrekapitulování událostí, předcházející vyhlášení Republiky srbská Krajina nebo 

parafrázování myšlenek (např. o veřejném mínění v Chorvatsku, týkajícím se 

prodloužení mandátu UNPROFOR), které otiskl týdeník Globus. Ten byl navíc V. 

Ivanovičovou nazván záhřebským časopisem, ačkoliv se jednalo o celonárodní nezávislý 

týdeník, což mohlo evokovat bulvární či provinční charakter zmíněného periodika.  
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Naději vnést do tohoto problému určité východisko pak měla dvě interview78, 

pocházející taktéž z pera Věry Ivanovičové. Ani rozhovor s chorvatským ministrem 

zahraničí Mate Granićem a jeho českým protějškem ve funkci náměstka téhož resortu 

však kýžené výsledky nepřinesly. Od pouhých třech otázek namířených na Alexandra 

Vondru a jeho „prázdných“ výroků typu Česká republika je situací v Chorvatsku 

znepokojena79 či Je ještě brzy spekulovat o způsobech stahování UNPROFOR80 se to 

zřejmě ani čekat nedalo, Mate Granić, mj. člen vládnoucí HDZ, pak svými reakcemi 

dával jasně najevo, že původci i řešitelé problému leží vně hranic a tvrdošíjně odmítal 

přiznat byť sebemenší vinu Chorvatů na tehdy nepřehledné situaci uvnitř jejich státu.  

 Paradoxem nakonec bylo, že po všech těchto zpravodajských peripetiích Rudé 

právo na počátku dubna nepřineslo žádný ucelený článek o tom,  jakého výsledku či 

eventuelního kompromisu se nakonec Franjo Tudjman s mezinárodním společenstvím 

dobrali. Jasně to tak poukazovalo na nekoncepčnost tohoto média při tvorbě 

zpravodajství z jihovýchodní Evropy a předávání jeho obrazu do očí veřejnosti. 

Jedinou výjimkou, co se zkreslování či zamlčování důležitých faktů při jinak 

vcelku korektním zpravodajství ze slovanských států Balkánu týče, bylo referování o 

květnovém chorvatském útoku proti západní Slavonii, kontrolované krajinskými Srby. 

Opomenutí uvedení názvu této ofenzívy – operace Blesk – by nebylo tím největším 

prohřeškem, ovšem časté zatajování, či zřejmé úmyslné pomíjení určitých údajů se 

přehlédnout nedalo.  

K těm patřily především zmínky o počtech obětí na jedné i druhé straně. 

Ačkoliv postižených bylo na srbské straně nepoměrně více, ani jednou se v článcích 

spjatých s chorvatským útokem neobjevila zmínka o počtu nejen raněných, ale i 

zabitých chorvatských Srbech. Naproti tomu o ztrátách (i materiálních) na chorvatské 

straně se čtenáři dozvěděli nejen, že při útoku na Most přes řeku Sávu byl sestřelen 

chorvatský stíhací bombardér typu Mig; pilot zahynul81, ale reakci krajinských Srbů 

v podobě bombardování Záhřebu a tedy logicky i dalším obětem z řad původního 
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agresora byl věnován i samostatný článek82, kde bylo detailně popsáno, že mezi 43 

zraněnými z ostřelování Záhřebu je 21 tanečníků záhřebského Národního divadla. 

Tanečníci byli zraněni explozí tříštivé bomby (…) Zraněna byla také známá 

primabalerína Almira Osmanovičová, kterou střepina zasáhla do levé nohy.83 O 

podobných újmách na životech ze strany prvotně napadené části RSK však nebylo 

možné dočíst se zhola nic. 

Mimo materiálních a lidských ztrát jak na straně Chorvatů, tak krajinských 

Srbů, se však taktéž schylovalo k újmám na zdraví příslušníků UNPROFOR, mezi nimi 

i českých vojáků. Bezprostředně po operaci Blesk totiž došlo k zasažení několika 

stanovišť českého praporu v jedné z bezpečnostních zón v sektoru Jih. Ač generál 

Rostislav Kotil popisoval situaci poměrně naléhavě - Čeští vojáci jsou denně vystaveni 

přestřelkám a minometné palbě, protože Chorvati jsou v těsné blízkosti stanovišť. Je jen 

otázkou času, kdy srbské straně dojde trpělivost a zaútočí plnou silou84, bylo zarážející, 

že Rudé právo nevyslalo v této době do Chorvatska žádného zvláštního zpravodaje, 

který by blíže zprostředkoval a specifikoval aktuální situaci a přinesl dojmy některého 

z přítomných vojáků či jejich velitelů. Tento případ tak zajímavým způsobem odrážel 

nekoncepčnost a strukturu vlastního zpravodajství Rudého práva. To se na jednu 

stranu po téměř celý měsíc zabývalo – pro českého čtenáře – tak banální skutečností, 

jakou bylo opětovné spuštění ropovodu Adria, na druhou stranu však nebylo v období 

vyostření konfliktů a ohrožení českých spoluobčanů schopno zajistit cestu na Balkán 

byť jen jednomu reportérovi, majícího eventuelně možnost přinést západními médii 

nezkreslené aktuality. 

Prvního článku, uvedeného jako Od našeho zvláštního zpravodaje… byli nakonec 

čtenáři svědky až na počátku června, tedy v době panování alespoň zdánlivého klidu na 

chorvatském území.85 I jeho charakter tak odpovídal času jeho otištění. B. Borovička, 

pro kterého to bylo zároveň i první referování o tématu jiném, než kterým bylo 

vybírání vhodných turistických destinací na Jadranu, však pouze přetlumočil slova 

Milana Martiće z kninského rozhlasu o možném ostřelování chorvatských měst ze 
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strany krajinských Srbů v případě, že Chorvaté nezmírní svou snahu o pronikání do 

bezpečných zón OSN. Zřejmě ne nevědomky, avšak v duchu viditelné povrchnosti 

zpravodajství z jihovýchodní Evropy a své hlubší neznalosti tak nejprve nazval M. 

Martiće předákem Republiky srbská Krajina, ačkoliv měl tento jasně dané funkce – 

působil nejprve jako náčelník policie v Kninu, později jako prezident a ministr vnitra 

RSK. Podobně vágně se zmínil o operaci Blesk. Aniž by uvedl souvislosti či okolnosti, 

za kterých tato propukla, nazval ji prostě útokem, při kterém chorvatské jednotky 

zlikvidovaly oblast obsazenou Srby86, což bylo vpravdě velmi volně pojaté vysvětlení 

jejího průběhu. Mj. zcela vypustil zmínku o tom, jakou oblast chorvatské jednotky 

zlikvidovaly, tedy západní Slavonii. Zpravodajství B. Borovičky tak bylo spíš jen dalším 

kamenem do mozaiky průměrných, informačně téměř prázdných článků, majících u 

předem neznalého čtenáře navodit pocit rychle nabitých, komplexních poznatků.   

Mimo zpráv věnujících se dění v Chorvatsku Rudé právo v poněkud delších 

intervalech referovalo i o událostech v Bosně, a to především o neustálých půtkách 

mezi armádou bosenských Srbů a bosenských, převážně muslimských jednotkách. 

Těmto postřehům však byl často věnován pouhý jeden či dva odstavce v článku, který 

se dle lexiky nadpisu zabýval primárně jiným problémem. Takovéto příklady byly k 

vidění např. u článků Modré přilby doufají v nový mandát v Chorvatsku87, Chorvatské 

jednotky zaútočily proti Srbům v západní Slavonii88 či Chorvaté a Srbové se ještě zcela 

nestáhli89. Tyto krátké zmínky se povětšinou věnovali občasným bombovým útokům 

v Sarajevu či porušení příměří mezi válčícími stranami v Bosně v podobě střelby např. 

v bihaćské enklávě, avšak o bombardování sídla bosenských Srbů v Pale90 či zajetí 

několika příslušníků OSN taktéž bosenskými Srby nebyl na stránkách Rudého práva 

ani řádek. 

 Při jednom z popisů událostí v Sarajevu se navíc některá z tiskových agentur 

dopustila hrubé chyby, neboť větou ženy byly zastřeleny při dvou různých incidentech, 
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když směřovaly od centra ke stanici metra Dobrinja91 přisoudila Sarajevu linku metra. 

Tou však toto město nikdy nedisponovalo a ani v současné době nedisponuje. 

Ze zpravodajství Rudého práva týkajícího se jihovýchodní Evropy tak museli mít 

tehdejší čtenáři rozporuplné pocity. Otištěné texty nebyly většinou příliš kvalitně 

zpracovány, v menší míře zkreslovaly či zatajovaly některé skutečnosti, v míře větší pak 

byly téměř absolutně přebírány ze zahraničních agentur, což znamenalo „naservírovat“ 

čtenáři přímá, strohá fakta, často vytržená z kontextu jejich původních článků. Chyběly 

kompletně jakékoliv přílohy, ať už v podobě fotek či různých náčrtů území nebo map, 

vhodných zejména při chorvatském útoku na západní Slavonii. Minimální byla také 

informovanost o dění v ostatních částech Balkánu – pouze jeden jediný článek za první 

pololetí byl věnován politické situaci ve Slovinsku, dění v Srbsku stejně jako vyjádření 

některého z krajinských či bosenských Srbů k událostem první poloviny roku 1995 

Rudé právo ignorovalo. Oproti tomu zejména v únoru a poté i dubnu a květnu byly 

stejně jako zprávy z Chorvatska časté i články o rusko-čečenském konfliktu, táhnoucím 

se celé mnou sledované první pololetí.  

2.1.2. II. pololetí 

Zpravodajství Rudého práva ve druhé polovině roku 1995 jakoby došlo do 

obměny, co se množství uveřejněných zpráv z Balkánu týkalo. Po téměř hluchém 

červenci se zejména měsíce srpen – listopad staly obdobím, ve kterém Rudé právo 

doslova chrlilo jeden článek za druhým s téměř dennodenní (nebo alespoň obdenní) 

pravidelností, přičemž témata byla jasně stanovena událostmi v té době probíhajícími – 

úspěšná chorvatská ofenzíva vůči Republice srbská Krajina, střety chorvatské armády a 

armády bosenských Chorvatů s bosenskými Srby a následné obléhání Banja Luky92, 

později poté chorvatské parlamentární volby, daytonská mírová jednání a poválečná 

snaha Jugoslávie (resp. Srbska a Černé Hory) o přiblížení se či navázání kontaktů 

s Evropou. 

Úspěšná srpnová operace Bouře ze strany Chorvatska se již na svém počátku 

dostala na titulní stranu Rudého práva a poté, co tento trend pokračoval v podobě 
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 Chorvatské jednotky zaútočily proti Srbům v Západní Slavonii. Rudé právo, 2. května 1995, str. 1. a 19. 
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 Největší a de facto i hlavní město Republiky srbské v Bosně a Hercegovině.  
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mírových rozhovorů probíhajících v americkém Daytonu, neuplynul téměř týden, aby 

nebylo možné informace z Balkánu načerpat ihned z úvodního listu tohoto periodika. 

Ač se situace oproti prvnímu pololetí zlepšila, stále však byla valná většina těchto zpráv 

přebírána ze zahraničních tiskových agentur, přičemž čeští novináři vyvinuli jen velmi 

malou aktivitu, aby tento zaběhnutý fakt změnili. K Věře Ivanovičové a Bohuslavu 

Borovičkovi se totiž jako další, avšak jediný publicista připojil v posledním měsíci a půl 

pouze Jiří Roškot, mající navíc ve svém repertoáru články ekonomického charakteru.  

Přestože ofenzíva od počátku přinášela na srbské straně oběti v podobě několika 

desítek tisíc prchajících a několika stovek zabitých civilistů, články Rudého práva 

referovaly především o srbských reakcích typu ve středu večer začali krajinští Srbové 

děly ostřelovat Karlovac93 nebo ve čtvrtek krajinští Srbové znovu ostřelovali města 

Gospić a Otočac jižně od hranic s Krajinou94. Více prochorvatsky naladěné byly i zprávy 

otištěné bezprostředně po ani ne čtyřdenním úspěšném útoku Chorvatů na Krajinu. 

Téměř ihned bylo oznámeno, že Chorvatsko ztratilo při ofenzívě nazvané Bouře 118 

mužů a dalších 620 jich bylo raněno95, zatímco údaje o zabitých a vyhnaných 

krajinských Srbech byly čtenářům přinášeny až téměř od poloviny srpna. 

Ve stejném duchu, tedy jakémsi bagatelizování srbského exodu z Krajiny a 

odsouvání tohoto pro většinu Balkánu palčivého problému stranou, pokračovalo 

zpravodajství i v dalších srpnových dnech. Krajinští Srbové totiž po vyhnání z Krajiny 

utíkali povětšinou do Banja Luky, tehdejšího správního centra Republiky srbské, ve 

kterém však ještě před válkou žilo více než 40% nesrbského obyvatelstva. Ve městě tak 

došlo k obrácení rolí mezi chorvatskou a srbskou stranou a Srbové se protentokrát stali 

štvanci, páchajícími zlo na chorvatském, ale i muslimském obyvatelstvu při jeho 

odsunu z tohoto severobosenského města.  

Rudé právo na tyto události okamžitě zaměřilo svou pozornost a v několika 

článcích ihned začalo líčit strádání a počty vyháněných Chorvatů a Muslimů. Vrcholem 

této krátké informační epizody byl poté článek převzatý z britského deníku The 
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 Dubrovník pod palbou děl. Rudé právo, 4. srpna 1995, str. 1. a 14. 
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 Tamtéž. 
95

 Chorvatsko obnovilo kontrolu nad Krajinou, v úterý má zahájit částečnou demobilizaci. Rudé právo, 8. 
srpna 1995, str. 1. a 14. 
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Guardian s názvem Chorvatský exodus: slzy, zoufalství, ponížení.96 Srdceryvné líčení 

nuzných podmínek chorvatského a muslimského obyvatelstva Banja Luky a okolí a 

zároveň naprostého diskreditování Srbů muselo u nejednoho čtenáře okamžitě vzbudit 

ne-li nenávist, tedy alespoň zášť vůči tomuto etniku. V uvážení, že tento článek byl za 

celý rok zároveň prvním tohoto typu, který Rudé právo přebralo ze zahraničního 

média, nešlo brát toto „načasování“ jinak, než jako další známku černobílého 

referování o chorvatsko-srbské problematice. 

Obdobně podivně vyzněl i článek B. Borovičky z 16. srpna, z jehož pera vyšlo ve 

druhém pololetí vedle obvyklých zpráv komentujících (ne)úspěšnou turistickou 

sezónu na Jadranu mj. i několik reportážních článků z postižené Krajiny. Po neutrálně 

působícím Miny a odstřelovači drží Krajinu v šachu97 se však článkem Vydrancované 

město Drniš98 naprosto nepochopitelně vrátil do roku 1991, aby připomněl tehdejší 

vyhnání Chorvatů krajinskými Srby a výpověďmi jednoho z navrátivších se 

chorvatských mužů i rabování a plenění chorvatského majetku, ačkoliv byla obdobná 

zvěrstva na denním pořádku i na chorvatské straně. 

V. Ivanovičové a B. Borovičkovi rozhodně nešla upřít snaha při prezentaci 

srpnových událostí na chorvatsko-bosenském prostoru, ovšem místo nastínění 

vlastních představ řešení spletitého konfliktu ve svých článcích většinou pouze 

reinterpretovali myšlenky zahraničních médií, což bylo patrné z reflexí typu V každém 

případě, soudí list The Observer (…)99, list International Herald Tribune napsal (…)100, 

List The Washington Post zase soudí (…)101, Francouzský list Le Monde zase upřesnil 

(…)102 atd. 

Celkový charakter a obraz referování o počínání si Chorvatů v Krajině se poté 

začal pozvolna měnit s počátkem září a nadcházejícím říjnem. B. Borovička nejprve 

reportážním článkem Chorvatská politika v Krajině: Spálená země103 vylíčil (i když opět 

s notným přispěním zahraničních deníků) aktuální situaci v jedné z vypálených a 
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 Chorvatský exodus: slzy, zoufalství, ponížení. Rudé právo, 22. srpna 1995, str. 12. 
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 Miny a odstřelovači drží Krajinu v šachu. Rudé právo, 12. srpna 1995, str. 14. 
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 Vydrancované město Drniš. Rudé právo, 16. srpna 1995, str. 13. 
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 Chorvatskou ofenzívou konflikt sotva končí. Rudé právo, 7. srpna 1995, str. 11. 
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 V Chorvatsku se opět ukázal rozdílný přístup mocností. Rudé právo, 9. srpna 1995, str. 13. 
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 Tamtéž.  
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 Mírový plán USA pro Bosnu je zatím předmětem spekulací. Rudé právo, 16. srpna 1995, str. 14. 
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 Chorvatská politika v Krajině. Rudé právo, 8. září 1995, str. 14 
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vyrabovaných srbských vesnic, aby na něj vzápětí navázal unikátním svědectvím 

českého občana působícího v jedné z mezinárodních organizací v Krajině104, které tento 

Rudému právu poskytl a B. Borovička zpracoval. 

Za jakýsi pomyslný a svátosti Chorvatsko zbavující vrchol se poté dal považovat 

značně konkretizující článek Chorvaté zavraždili 12 srbských starců.105 Ten spolu se 

dvěma výše zmíněnými reportážemi B. Borovičky dával alespoň zčásti zapomenout na 

předchozí jednostranně zaměřené zpravodajství týkající se následků operace Bouře, 

jako tomu v některých případech bylo u květnové operace Blesk. 

Ani v říjnu a listopadu ovšem zájem Rudého práva o jihoslovanskou 

problematiku neslábl. Referování o sporech v občanské rovině bylo ale protentokrát 

vystřídáno debatami na úrovni nejvyšší, tedy politické. Hlavním námětem 

zahraničního zpravodajství se stal především vývoj v Bosně a Hercegovině.  

Mírová jednání o budoucím uspořádání Bosny a Hercegoviny a statutu východní 

Slavonie v americkém Daytonu však byla na pořadu dne až přespříliš často na to, aby 

bylo pro pravidelného čtenáře nutné sledovat každou otištěnou zprávu. Obraz dění na 

Balkáně, odehrávající se však v té době spíše za jednacími stoly v USA, navíc v naprosté 

většině opět postihovaly především zprávy ze zahraničních agentur, ze kterých Rudé 

právo nedokázalo vybrat ty nejpodstatnější a tak každé informaci věnovalo téměř 

obden byť i sebekratší článek. Když už se V. Ivanovičová ke krátké glose o této události 

odhodlala, zřejmě ve snaze dosáhnutí maximální možné důležitosti tohoto „mítinku“ o 

něm referovala jako o supersummitu106 a prezidenty Chorvatska, Srbska a Bosny a 

Hercegoviny titulovala šéfové107, jako by se jednalo o mafiány nebo vůdce nějaké 

zločinecké bandy a ne hlavy států.  

Podrobnosti o konci daytonských mírových rozhovorů se poté čtenáři opět 

dozvěděli jen díky článkům agentur ČTK či DPA. Jedinou „reakcí“ českého publicisty 

na tento milník v dějinách jugoslávského konfliktu byl opět článek108 V. Ivanovičové, 

jenž se však týden po ukončení debat mezi Tudjmanem, Miloševićem a Izetbegovićem 
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 V Krajině dodnes přibývají srbské hroby. Rudé právo, 13. září 1995, str. 21. 
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 Chorvaté zavraždili 12 srbských starců. Rudé právo, 3. října 1995, str. 22. 
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 Slibný začátek. Rudé právo, 3. listopadu 1995, str. 21. 
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 Tamtéž. 
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 Jugoslávská armáda nevěřila faktům, ale svému přesvědčení. Rudé právo, 28. listopadu, str. 18. 



40 
 

zamýšlel nad tím, proč a za jakých příčin se rozpadla Jugoslávská lidová armáda. 

Namísto čtenáři očekávaného komentáře na právě probíhající dění balkánského 

poloostrova tak vyzněla úvaha V. Ivanovičové na zcela jiné téma vskutku neadekvátně. 

Jednou z mála výjimek stručnosti, co se kvantity článků týkalo, aniž by však 

utrpěl jejich obsah, bylo postižení chorvatských parlamentních voleb. V krátkosti, 

avšak jasně bylo referováno nejprve o prognózách a následně i jejich výsledcích, 

přičemž do tří dnů od uveřejnění výsledků voleb přineslo ihned Rudé právo článek109 

(opět V. Ivanovičové) objasňující např. i důvod jejich předčasného vypsání, či výsledky 

voleb komunálních, konaných souběžně s parlamentárními (jež navíc ani v Lidových 

novinách, ani ve dvou týdenících zmíněné nebyly). 

Podaytonské zprávy už pak byly téměř výlučně v režii Jiřího Roškota a jejich 

hlavním námětem byla především vidina expanze českých firem či získání podílu na 

jugoslávském (srbsko-černohorském) trhu, který byl krátce po podepsání míru zbaven 

hospodářských sankcí, a bylo nad ním zrušeno obchodní embargo. Čtenáři tak byly 

poprvé svědky i zpravodajství jiného typu, než kterým byla téměř výlučně reflexe 

vlekoucích se bojů a urovnávání válečných škod. Hlavní díl své práce však J. Roškot 

obsáhl především v podobě tří rozhovorů s řediteli vybraných českých firem, mimo 

krátké zmínky o normalizaci ekonomických vztahu České republiky a Jugoslávie se 

poté dále tomuto problému nevěnoval. Těchto několik oznámení tak vlivem svého 

jednostranně zaměřeného obsahu nemělo přílišnou „šanci“ sklouznout k jakémukoliv 

zkreslenému popisu či negativnímu zabarvení. 

Ve druhém pololetí se tak zpravodajství Rudého práva z velké části zaměřovalo 

pouze na Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu a líčilo povětšinou jedno jediné téma a to 

válku. Článků věnovaných politickým problémům zbylých států balkánského 

poloostrova bylo poskrovnu, a když už Rudé právo zaměřil svůj pohled i vně 

Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, bylo to především na Slovinsko110, čehož mohli být 

tehdejší čtenáři svědky v polovině září.  
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 Tudjman: Poražený vítěz. Rudé právo, 1. listopadu 1995, str. 21. 
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 Slovinsko má zájem o členství v NATO. Rudé právo, 20. září 1995, str. 22. 
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Podobné to bylo i s událostmi jiného, než politického rázu. Rudé právo 

prakticky nereflektovalo jakékoliv kulturní či společenské situace, a to ať už konané jak 

v České republice (jako např. Měsíc Bosny a Hercegoviny), tak i v zahraničí. Světlou 

výjimkou byla např. krátká zmínka o opětovném otevření sarajevského Mostu 

bratrství111, spojující muslimskou a srbskou část města anebo (a to opravdu ojedinělá) 

zpráva z Rumunska112, informující čtenáře o používání limuzíny bývalého prezidenta 

Nicolae Ceaušeska taxislužbou ve městě Piatra Neamt a možnosti jejího využití 

řadovými občany. 

Vedle týdeníku Respekt i Rudé právo v listopadu zaznamenalo obvinění šesti 

bosenských Chorvatů Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu za zločiny proti 

lidskosti v Bosně a Hercegovině.113 Tomuto rozjíždějícímu se boji mezi Haagem a státy 

bývalé Jugoslávie však věnoval dva velmi krátké a velmi stručné (navíc s opět se 

opakujícími informacemi ve druhém z nich) články114 a více už se tomuto, dnes 

většinou českých deníků i ostatních médií sledovanému tématu, nevracel.  

Oproti prvnímu pololetí byly ve druhé polovině roku čas od času články 

doprovázeny přílohami a to ne pouze v podobě map, nýbrž i fotografickými. Mimo 

snímků krajinských uprchlíků či pochodujících vojáků ve zbrani však šlo především o 

banální zachycení vzájemného si potřásání rukou prezidentů Tudjmana, Miloševiče a 

Izetbegoviće v Daytonu. V témže, tedy podaytonském období pak mohli být čtenáři 

svědky i největší „koncentrace“ map, ujasňující především rozdělení Bosny a 

Hercegoviny na muslimsko-chorvatskou federaci a Republiku srbskou a později i 

oblasti působení vojáků mírových sil NATO na bosenském území.  

Vlastní názory na pohled Rudého práva na – primárně obraz Chorvatska – ale i 

celkovou situaci na Balkánském poloostrově jako takovém, jsem povětšinou nabídl již 

v průběhu výše referovaných či kritizovaných článků. Úroveň jeho zpravodajství se 

bohužel za celý rok nedokázala dostat z průměru, zapříčeného jednak úzkým okruhem 
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 V Sarajevu znovu otevřen Most bratrství. Rudé právo, 2. listopadu 1995, str. 14. 
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 Ceaušescův mercedes působí coby taxík. Rudé právo, 11. října, str. 21. 
113
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stálých reportérů a jejich neschopností napsat především kvalitativně hodnotné články. 

Když už médium, nutno říci jen velmi nahodile, otisklo namísto agenturních článků 

články jednoho z výše zmíněných autorů, nesly se tyto ve velmi primitivním duchu. 

Ten spočíval v tabuizování či úmyslném omlouvání chorvatských ataků, jimž byl 

většinou dáván punc marginálnosti a naopak zveličování veškerých činů či odpovědí 

Srbů (ať už bosenských či krajinských) a jejich častému dehonestování. 

2.2. Lidové noviny 

2.2.1. I. pololetí 

Celkový obraz nejen Chorvatska, ale i zbylých balkánských států byl v prvních 

šesti měsících na stránkách Lidových novin prakticky totožný s tím, který ve stejném 

období vytvářelo Rudé právo. Reflexe událostí měla opět oporu především v článcích 

zahraničních (DPA, Reuters), či domácích (ČTK) zpravodajských agentur, jejichž zpráv 

tvořily s přehledem nadpoloviční většinu veškerých článků. Bohužel však přetrvalo i 

jejich jednostranné zaměření a ostrá, místy až nevybíravá, protisrbská rétorika.   

Vedle mediálně nejpřitažlivější události prvního pololetí, kterou bezpochyby 

byla květnová chorvatská ofenzíva proti krajinskými Srby obývané západní Slavonii, se 

hlavní penzum informací opět věnovalo Tudjmanovo vydání rozhodnutí o 

neprodloužení mandátu jednotkám UNPROFOR pro pobyt v Chorvatsku. Více 

pozornosti na rozdíl od Lidových novin zaměřilo Rudé právo na paralelně se 

odehrávajíc půtky mezi bosenskými Srby a převážně muslimskými jednotkami v Bosně 

a Hercegovině, plynoucí z téměř neustálého porušování příměří uzavřeného na 

počátku roku 1995.115  

Většina zpravodajských textů však zjevně před svým otištěním nebyla 

podrobena žádné korekci, neboť se v nich, na rozdíl od těch z Rudého práva, 

vyskytovalo nepoměrně více faktografických chyb. Čtenář tak sice opět získal jakýsi 

povšechný obraz o událostech na prostoru slovanských států jihovýchodní Evropy, ale 

většinou již neměl šanci ověřit si, že jména některých (byť i vedlejších) protagonistů 
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tehdejšího politického dění či institucí apod. byla interpretována špatně, případně byly 

názvy jejich funkcí nesprávně formulovány. Některých zpráv (jako příklad bych mohl 

uvést články zpravující čtenáře o aktuálním dění v táboře českého vojenského praporu 

v Chorvatsku), bylo zase přebíráno větší, než nutné množství pro pochopení této 

problematiky, čímž tyto zabíraly prostor pro originální články autorské, schopné 

nabídnout čtenáři pohled či osobní názor na balkánské události od některého 

z redaktorů Lidových novin.  

Problém již zmíněné neochoty F. Tudjmana obnovit mandát jednotkám 

UNPROFOR i po 31. březnu (rozhodnutí o jeho ukončení vydal chorvatský prezident 11. 

ledna) byl, stejně jako v Rudém právu, doprovázen po celou první třetinu roku 1995 

jakoby „zamlženými“ zprávami se spekulativním nádechem, ze kterých byl zřejmě 

patrný záměr o nastínění východiska z této, pro mezinárodní organizace a Západ 

svízelné situace. Při evakuaci příslušníků OSN z oblastí především Chorvatska a Bosny 

a Hercegoviny by jich totiž stovky mohly být ohroženy na životech jak chorvatskou, 

tak i armádou krajinských Srbů, eventuálně proniknuvšími do tzv. bezpečných zón.  

Obsah těchto, v několika případech vskutku strohých a expresních zpráv však 

kromě téměř absolutního a bohužel již tradičního přejímání ze zahraničních médií 

trpěl ještě v jednom směru. Autoři těchto příspěvků většinou neměli k výše zmíněné 

události více relevantních informací, z čehož plynula častá fádnost a jednolitost 

zpravodajství o tomto tématu po celé první tři měsíce roku. Články tak byly vystavěny 

na struktuře neustále se opakující hlavní informace, aniž by tato kdy byla ještě 

doplněna úvahou některého z autorů či např. kritikou k ní směřující. Dobře patrné 

bylo toto také z článků, které v jakékoliv souvislosti zmiňovaly Republiku srbská 

Krajina. V minimálně pěti z nich byla totiž tato oblast vždy v několika odstavcích 

rozvláčně charakterizována způsobem, který by se dal shrnout do jedné věty a to jako 

jednostranně vyhlášená Srby na třetině chorvatského území.116 Těžko navíc říci, jestli šlo 

v této větě spatřovat nelibost Západu (neboť tato informace byla charakteristická 

výhradně pro agenturní, avšak ne české zprávy) s tehdejší vzpurností krajinských Srbů 

či litování Chorvatů, na jejichž třetině území hospodařilo cizí etnikum. Několik desítek 
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 Viz např. Chorvatsko dostalo od západu nový plán na mírové urovnání. Lidové noviny, 31. ledna 1995, 
str. 6.; nebo Slobodan Milošević odmítl přijmout mezinárodní zprostředkovatele. Lidové noviny, 1. února 
1995, str. 6. 
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zpráv řešících situaci na Balkáně a tvořících obsah Lidových novin v období měsíců 

ledna – března tak mohlo být s přehledem interpretováno v daleko menším, avšak 

propracovanějším a sofistikovanějším množství článků, mající stejnou vypovídající 

hodnotu.  

Stejně jako ve zpravodajství Rudého práva, byli i čtenáři Lidových novin hned 

několikrát mystifikováni co se aktuálně popisovaných událostí a nakládání 

s terminologií týkalo. Sídlo krajinských Srbů, město Knin, bylo nejprve nazváno 

metropolí117, ačkoliv v něm v 90. letech nežilo více než 15 000 obyvatel. Autor tímto 

označením zřejmě stavěl na roveň pojem metropole a hlavní město, Kninu tím však 

vdechl nesprávný statut. Momčilu Krajišnikovi, předsedovi parlamentu bosenských 

Srbů byla zase přidělena funkce předsedy srbského parlamentu118. Jeden z čelních 

představitelů Republiky srbská Krajina, Milan Martić, byl poté střídavě titulován jako 

předák119, resp. prezident120, ačkoliv měl tento její představitel jasně dané funkce.121 

Skrze tato označení (neboť např. předákem tituloval M. Martiće i B. Borovička v Rudém 

právu) se tak daly „odhalit“ stejné mediální zdroje obou sledovaných deníků, případně 

stejně nepřesné a triviální znalosti autorů.  

Především v březnových a dubnových dnech (ale nepravidelně i v dalších 

měsících) věnovaly Lidové noviny zvýšený zájem osudům české vojenské posádky, 

působící v sektoru Jih na chorvatském území. Ta byla poznamenána několika 

nehodami v podobě jak úrazů, tak i úmrtí českých vojáků, které byly pokaždé vděčným 

tématem pro sérii článků. Jan Gazdík122, jenž byl nejčastěji jejich autorem, tehdejším 

čtenářům celkem svědomitě přinášel neustálé informace o dění v našem praporu, 

zvláště pak v době jednání o jeho možném odsunu z důvodu proniknutí chorvatských a 

krajinských vojsk do separačních zón a ohrození našich vojáků. Toto téma bylo jako 
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 Bosenští Srbové varují Záhřeb. Lidové noviny, 4. února 1995, str. 6. 
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snad jediné v prvním pololetí postihnuto v Lidových novinách skutečně obšírně a autor 

svědomitě referoval o každé události či změně v táboře českých jednotek v Chorvatsku.  

Nepochopitelné však bylo, že za celé první pololetí se i přes velké množství 

těchto zpráv nejen J. Gazdíkovi, ale ani nikomu jinému z redakce Lidových novin 

nepodařilo domoci se rozhovoru s osobou více zainteresovanou do tohoto problému, 

jakou byl například v Rudém právu náměstek ministra zahraničních věcí, Alexandr 

Vondra. Jeden z článků sice byl doplněn popiskem Generál Rostislav Kotil v rozhovoru 

pro LN123, J. Gazdík v něm ovšem pouze mezi některé Kotilovy myšlenky vhodně 

pospojoval a vytvořil z nich samostatný článek, nikoliv však interview. Žádný rozhovor 

tak tehdy Lidové noviny s Rostislavem Kotilem nepřinesly. 

Z kontextu zpravodajství Lidových novin se v prvním pololetí roku 1995 svou 

objektivitou či nadhledem vymykala snad jen úvaha Petra Šmejkala. Autor sice opět 

rozebíral téma vypršení mandátu jednotek UNPROFOR, avšak tento problém hodnotil 

nesrovnatelně racionálněji a bez viditelných emocí, vyjadřujících sympatie k srbské či 

chorvatské straně. Vzápětí po již několikrát zmíněném 31. březnu, kdy měly jednotky 

UNPROFOR pod hlavičkou OSN svou činnost na prostoru Chorvatska a RSK ukončit, 

otiskly Lidové noviny jeho článek s názvem Nový název pro staré potíže124. Autor zde 

myšlenkou Nové označení Ochranných sil OSN (UNPROFOR) v Chorvatsku nemůže 

vyřešit žádný z problémů této bývalé jugoslávské republiky. Rada bezpečnosti OSN (RB) 

sice nedávno schválila návrhy nových rezolucí o změně mandátu či názvu operací OSN 

na území bývalé Jugoslávie, ale na faktickém stavu se prakticky nic nezmění125 

především velmi umně a pravdivě zhodnotil krok OSN, který opět pouze 

zakonzervoval stav RSK vně Chorvatska, avšak, jak se čtenáři mohli přesvědčit v květnu 

a srpnu, Chorvatsko samotné v žádném případě neuspokojil. Republiku srbskou 

Krajinu rovněž nehodnotil jako jakýsi vzbouřenecký parastát, parazitující na 

chorvatském území, nýbrž vcelku logicky argumentoval tvrzením, že když svět přiznal 

právo Chorvatům na jejich vlastní stát, musel také vědět, že existuje rovněž požadavek 

krajinských Srbů na sebeurčení a jejich právo na existenci ve státním útvaru, který si 
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sami zvolí.126 Tato myšlenka byla v jinak poměrně časté černobílé interpretaci 

problematiky RSK a Chorvatska na stránkách Lidových novin vzácností.  

Nejkontroverznější charakter ovšem dostalo zpravodajství v době květnové 

ofenzívy chorvatské armády proti krajinským Srbům. Ač si tento útok vyžádal několik 

stovek mrtvých a více než tisícovku zraněných chorvatských Srbů, články Lidových 

novin jakoby k tomuto faktu byly slepé. Třikrát během prvních květnových dní se 

zpravodajské texty primárně zaobíraly odplatou krajinských Srbů za chorvatský útok, 

kterou bylo ostřelování Záhřebu, přestože při těchto incidentech bylo zraněno či zabito 

nepoměrně méně lidí, než při obsazování západní Slavonie Chorvaty. Články jako 

Záhřeb pod minometnou palbou127 či V Záhřebu byli zraněni i cizinci128 tak společně 

s výpovědí Chorvatská bojová letadla MiG-21 včera ráno zaútočila na most přes řeku 

Sávu mezi Bosanskou a Starou Gradiškou (Krajina). Bombardování si podle srbské strany 

vyžádalo životy čtyř civilistů, včetně tříletého děvčátka. Při útoku byla zasažena i 

nemocnice v Bosanské Gradišce129, která byla prakticky jediným svědectvím o zlu 

páchaném Chorvaty, jakoby situaci obrátily naruby a do role agresorů postavily 

krajinské Srby. Tato myšlenka pak byla ještě navíc přiživena v Poznámce P. Šmejkala. 

Ten odplatu krajinských Srbů nejprve nazval tvrdou odpovědí v podobě raket, jež si 

vyžádaly mnoho obětí z řad civilního obyvatelstva i cizinců130 – nad oběťmi z řad 

obyvatelstva krajinských Srbů, jejich materiálními i lidskými ztrátami se však nejen on, 

ale ani nikdo druhý nepozastavil. Vyjádřením Srbové omezili svobodu pohybu vojáků 

UNPROFOR131 pak ihned za původce prvotního vniknutí obou znepřátelených armád 

do bezpečnostních zón a narušení tamějšího pořádku kvalifikoval vojska krajinských 

Srbů, ačkoliv to byly stejně tak i síly chorvatské, které se podílely na omezení svobody 

pohybu jednotek OSN a jejich ohrožení.  

Vpravdě kacířskou myšlenku pak hlásal na první pohled nenápadný článek 

Situace v Chorvatsku se zvolna uklidňuje.132 Lidové noviny v něm tlumočily myšlenku 

pozorovatel EU Güntera Barona, který se o operaci Blesk vyjádřil jako o skvělé, 
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profesionální a v pořádku.133 Tato myšlenka byla s největší pravděpodobností opět 

vyňatá ze zprávy některého ze zahraničních deníků, avšak měla srozumitelnost i bez 

vedlejšího kontextu. Jednak musela vyvolat řadu pozitivních reakcí čtenářstva směrem 

k Chorvatům (o což Lidovým novinám šlo zřejmě především, když z Baronova 

původního monologu či interview vybraly zrovna tyto tři pozitivně znějící hodnotící 

přívlastky) a jednak bylo její vyřčení absolutně nevhodné vůči již v tak nuzných 

podmínkách v Krajině žijících Srbů. Bylo sice nepochopitelné, jak něco takového mohl 

veřejně prohlásit člen instituce, jakou je Evropská unie, zároveň to však poukazovalo 

na fakt, že zastání a dovolání se spravedlnosti se RSK nemohla domoci nejen 

v médiích, ale ani u nejvyšších evropských či světových organizací typu EU či OSN.  

Pomyslnou korunu všemu pak nasadil Teodor Marjanovič. Jeho černobílý 

pohled na chorvatsko-srbský konflikt byl patrný již z nadpisu článku Na Jadranu 

nehrozí jen medúzy134, když si tehdejší odběratelé Lidových novin mohli za pomyslnou 

druhou hrozbu po přečtení jeho textu dosadit – koho jiného – než krajinské Srby. 

Často triviální, místy až primitivní myšlenky T. Marjanoviče mohly vůbec při 

podrobném zkoumání vydat na samostatnou kapitolu. 

Výklad jedné strany mince začal nejprve myšlenkou související s rokem 1991, 

kdy byla také ustanovena Republika srbská Krajina. Při jejímž založení Srbové 

z dobytých území vyhnali všechny Chorvaty a většinu katolických kostelů srovnali se 

zemí.135 K tomu, že se stejných zvěrstev dopouštěli o tři měsíce později i Chorvaté 

(místo kostelů však srovnávali se zemí srbské domy), se však nejen v dalším 

pokračování článku, ale ani ve zbytku roku 1995 T. Marjanovič již nevyjádřil. Jako 

problematické a nespolehlivé pak Srby přibližoval na jiném místě v textu, když o 

údajné dohodě o normalizaci hospodářských vztahů z prosince 1994 mezi Chorvaty a 

krajinskými Srby prohlásil, že jí srbská strana, jako tolik předešlých, opět pošlapala.136 

Marjanovič také v zásadě přecházel fakt, že by Srby žijící v Chorvatsku měl nazývat 

krajinskými a vytrvale se o nich zmiňoval pouze jako o Srbech. 
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To, že se G. Baron vyjádřil o průběhu operace Blesk jako o skvělém, 

profesionálním, kompetentním a korektním137 bylo smutné. Ještě smutnější však bylo, 

že T. Marjanovič tuto myšlenku okamžitě kvitoval. Co víc, pro srovnání s touto 

ofenzivou si vybral srbský útok na město Vukovar138 a oblast východní Slavonie na 

podzim roku 1991, který okamžitě klasifikoval jako revoltu, jež měla zkrátka násilnou, 

fašistickou povahu.139 Podobný příměr v páchání násilností a výtržnictví Chorvatů vůči 

obyvatelstvu krajinských Srbů a jejich majetku již však nenašel, případně záměrně 

přehlížel. T. Marjanovič nakonec jakoby přijal předchozí myšlenku G. Barona za svou a 

názorem Několika tisícům Srbů se nestalo nic zlého a jejich pobyt v chorvatském zajetí 

probíhá podle ženevské konvence o válečných zajatcích. Akce chorvatské armády 

v západní Slavonii byla tedy překvapivá, ale pochopitelná a obešla se bez známých 

obrazů utrpení civilního obyvatelstva140 naprosto nepokrytě negoval veškeré, ať už 

materiální či lidské ztráty krajinských Srbů a naopak bez jakýchkoliv servítků veřejně 

podporoval téměř každý krok chorvatské armády. Srbská odpověď na chorvatské 

napadení západní Slavonie se pak T. Marjanoviče dotkla do té míry, že jejich raketový 

útok na Záhřeb podle něj nešel chápat jinak, než jako nepochopitelný a zbabělý atak na 

civilní obyvatele.141 Naprostou diskreditaci Srbů pak T. Marjanovič zakončil jakýmsi 

varováním, že Kdo cestuje do Chorvatska, musí si tedy uvědomit, že jsou Srbové schopni 

všeho (…).142 

S články T. Marjanoviče se v roce 1995 mohli čtenáři kromě Lidových novin 

setkat i v týdenících Respekt a Týden. Ani v jednom z těchto periodik však jejich obsah 

nebyl naplněn takovou množstvím nevraživosti a zášti vůči jednomu z balkánských 

etnik, jako tomu bylo právě v Lidových novinách.  
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Při podrobnějším zaměření se na reflexi balkánské problematiky však jako by 

tyto Marjanovičovy – mohl bych je s klidem nazvat protisrbské – myšlenky zapadaly do 

celkového stylu referování Lidových novin o dění na prostoru jihovýchodní Evropy. 

Podobně jako se tento autor vyjadřoval o krajinských Srbech, líčily i Srby bosenské 

povětšinou zbylé agenturní články. Ty totiž neopomněly informaci o jakémkoliv 

konfliktu mezi bosenskými Srby a muslimskými jednotkami, či jiném prohřešku prvně 

jmenovaných, doprovodit poznámkou, že na vině byli téměř vždy právě bosenští 

Srbové. Tak tomu bylo např. v článcích Chorvatský parlament začal jednat o odchodu 

UNPROFOR – viz V bihaćské enklávě na severozápadě Bosny a Hercegoviny pokračují 

boje. Podle sarajevského provládního rozhlasu v útocích pokračují srbské síly (…)143, 

Bosenští Srbové varují Záhřeb – viz K nejprudším srážkám došlo znovu v okolí města 

Velika Kladuša v západním cípu muslimské enklávy. Podle včerejších zpráv tam srbské 

dělostřelectvo v noci vypálilo asi sto granátů na muslimské pozice.144 nebo Krajina 

souhlasí s omezením sil OSN – viz Bosenští Srbové včera zastavili nedaleko Sarajeva 

vozidlo britských vojáků UNPROFOR a odcizili z něho těžký kulomet a munici.145 

Příkladů článků, ve kterých byli jako původci všeho zla ihned označeni bosenští (avšak 

několikrát i krajinští) Srbové, bylo možno nalézt ještě mnohem více. 

Nejen kvůli událostem v Chorvatsku samém, ale i v Bosně a Hercegovině tak 

dostalo srbské etnikum jako takové nálepku hlavního viníka téměř všech událostí na 

prostoru těchto dvou států. Téměř nikde už se ale nedalo dohledat, že to byla právě 

muslimská armáda, která na začátku dubna přestala dodržovat uzavřené příměří, či že 

na podobné akce Srbů odpovídala většinou stejnou mincí.  

Stejně jako se Lidové noviny několikrát zmýlily ve vyjasnění či správném 

uvedení některého z termínů týkajících se Republiky srbská Krajina, zopakovaly totéž i 

v případě prostoru Bosny a Hercegoviny, především pak její srbské entity. Město 

Doboj, náležející Republice srbské, nejprve lokalizovaly jako středobosenské, ačkoliv 

toto leží cca 50 km od severní hranice s Chorvatskem. Viceprezidenta chorvatsko-

bosňácké federace poté periodikum titulovalo pouze jako Ganić146 a vůbec nebralo 
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v potaz, že celé jméno zmíněného znělo Ejup Ganić. Na jiném místě v textu bylo 

naopak správně uvedeno jméno politika Momčilo Krajišnika, avšak chybně nazvána 

jeho funkce. M. Krajišnik totiž nebyl dle periodika předseda srbského parlamentu147, 

tedy parlamentu Republiky Srbsko, nýbrž Republiky srbské. Rovněž oblast západní 

Slavonie, dobyta Chorvaty při operaci Blesk, byla chybně nazvána jako Západní 

Slavonie, ačkoliv se o žádnou oficiálně ustanovenou oblast nejednalo. Toto území 

nemělo žádný statut autonomie, jako např. Západní Bosna, ovládaná F. Abdićem. 

Chorvaté tak jednoduše dobyli západní část oblasti zvané Slavonie, nikoliv Západní 

Slavonii.         

Jediným, čím tak Lidové noviny v prvním pololetí nad Rudým právem 

dominovaly, bylo jakési ozvláštnění jinak celkem strojeně napsaných a otištěných textů 

několika texty autorskými, které měly šanci zaujmout čtenáře více než obyčejné 

zpravodajské články. Jednalo se především o dva rozhovory Šárky Spevákové. 

Respondent jednoho z nich, Rostislav Kotil, v několika odpovědích přibližoval 

čtenářům činnost českého vojenského praporu v Chorvatsku148, zatímco druhý 

dotazovaný, MUDr. Jiří Kněžek, jako velitel české polní chirurgické nemocnice 

objasňoval vznik a fungování tohoto, dalo by se říci unikátního projektu vůbec.149 Tato 

dvě interview v rubrice Na vlastní oči neměla za cíl přinést stanovisko či názor autora 

na problematiku událostí Balkánu v roce 1995, avšak spíše jen ozvláštnit jinak celkem 

jednotvárnou strukturu a zaměření ostatních publicistických článků.  

Celkový charakter zpravodajství však měl spíše sestupnou tendenci. Nekonečné 

referování o každém zničeném vojenském vozidle české posádky či dohady o jejím 

možném odchodu či setrvání v Chorvatsku plnily, dle mého názoru, stránky Lidových 

novin častěji než bylo potřeba. Tento nadbytečný zájem o uvedené události sice 

neupozaďoval vedle nejčastěji otiskovaných zpráv z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny 

ani ty, týkající se např. Srbska, přesto by jejich redukce pro toto médium rozhodně 

neznamenala krok vedle. Zpráv o politickém, kulturním či společenském dění mimo 

tyto tři mediálně nejreflektovanější státy pak bylo, stejně jako ve stejném období 
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v Rudém právu, minimum. Po jedné z Bulharska150 a Rumunska151, žádná ze Slovinska 

a zbylých balkánských států.  

Za slabinu se rovněž dala považovat absence interview s kýmkoliv z chorvatské, 

srbské, muslimské, bosensko-srbské, případně i české vládnoucí garnitury. Především 

nulová odezva z českých politických kruhů byla zarážející, vzhledem k tomu, že 

generál Rostislav Kotil velel v Chorvatsku vojensky nejpočetněji obsazenému sektoru 

(sektor Jih) čítajícímu 4397 vojáků.152 Svými rozhodnutími tak nesl zodpovědnost 

nejen za životy téměř tisícovky příslušníků Armády ČR, ale i jejich kolegů kanadských, 

jordánských či např. keňských.  

Rovněž příspěvky T. Marjanoviče musely čtenáře s dosud nevyhraněným 

názorovým spektrem, zdali se v probíhající válce „přiklonit“ na stranu Chorvatů či 

Srbů, dosti výrazně ovlivnit. Autor se mohl např. rozsahem svých článků na první 

pohled jevit většině sledovatelů Lidových novin jako odborník na balkánskou 

problematiku, avšak opak byl pravdou. Dotyčný se spíše pokoušel vystupovat jako 

odborník na aktuální politické dění Balkánu, ke kterému ovšem zaujímal velmi 

povrchní postoj a produkoval na něj zkreslené, nepravdivé a tendenční příspěvky. 

2.2.2. II. pololetí 

Podobně, jako byla v prvním pololetí na stránkách Lidových novin 

nejdiskutovanější a nejstěžejnější událostí květnová ofenzíva chorvatských jednotek 

proti západní Slavonii, bylo i v pololetí druhém věnováno nejvíce prostoru mediálně 

známější a pro Chorvatsko i významnější operaci zvané Bouře. Hlavní penzum 

informací pro články Lidových novin vycházelo z velké částí právě ze srpnových 

událostí, v měsících září – listopadu nebylo zpravodajství z Balkánu, samozřejmě i 

vlivem klesající frekvence válečných událostí, tak intenzivní. V prosinci, což by se 

možná dalo považovat za ostudné, nebyl otištěn ani jeden článek, sledující balkánské 

dění a to v jakékoli sféře veřejného života.  
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Bezprostředně před srpnovými událostmi proběhla Lidovými novinami zpráva o 

dobytí jedné z bezpečných zón na území Bosny a Hercegoviny, Srebrenice153. Soudě dle 

pouhých dvou zpráv o tomto činu za celé druhé pololetí však tato událost tehdy 

nevzbudila u zpravodajských agentur takový zájem, jaký jí je věnován v dnešní době, 

obzvláště v souvislosti se zatčením Radovana Karadžiće154 a Ratka Mladiće155, tedy 

mužů, jež jsou oba za tento čin obviněni.  

Na přelomu července a srpna nabídly Lidové noviny čtenářům již několikrát 

avizovaný, celostránkový rozhovor s generálmajorem Rostislavem Kotilem.156 

Dotazující se Šárka Speváková s Rostislavem Kotilem velmi umně rozebrala téměř celé 

období jeho velení i se všemi úskalími v sektoru Jih, zajímala se o jeho názor na 

budoucí vývoj konfliktu a způsob mírového řešení, což z rozhovoru dělalo jedno 

z nejzajímavějších interview, kterými čeští novináři do tohoto periodika za celý rok 

1995 přispěli. Autorka, jakož i celá redakce Lidových novin několikrát předtím, však 

opětovně zachybovala v terminologii. Republiku srbská Krajina nazvala jako Srbská 

Krajina,157 což byl v podstatě podobný nešvár, jako označení Západní Slavonie.158 

Můžeme se tak domnívat, jestli šlo o autorčinu skutečnou neznalost balkánských reálií, 

či o jakýsi způsob, kterým čeští zpravodajové ostentativně dávali najevo vzdor a 

nesympatie vůči srbskému etniku a existenci RSK. 

S počátkem srpna pak začal zpravodajsky nejvytíženější a co do množství článků 

i nejobsáhlejší měsíc roku. Od logicky politicky či vojensky motivovaných článků však 
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Lidové noviny několikrát obrátily svou pozornost jiným směrem. Tak např. Ondřej 

Neumann neustále varoval české turisty a potenciální zájemce o rekreaci na Jadranu, 

aby po vypuknutí bojů v oblasti srbské Krajiny zvážili svou cestu do Chorvatska, 

konkrétně do oblasti Dalmácie. Jistě bylo správné zpravit čtenáře o aktuální situaci 

v zemi, sloužící již tehdy jako cílová destinace tisícům českých turistů, avšak čtyři 

články během prvních třinácti srpnových dní, z toho dva z nich na titulní straně bylo 

skutečně nadbytečné množství.159 Nehledě na to, že daleko lepší přehled o pohybu 

krajinských či chorvatských jednotek, aktuálně uzavřených úsecích silnic či letištích se 

čtenáři mohli dozvědět z televizního či rozhlasového vysílání, majících navíc možnost 

na sebemenší změnu situace aktuálně zareagovat ihned ve vysílání a nečekat do 

dalšího dne.  

Pro podobný příklad bylo možné se vrátit i o několik dní zpět. V červenci např. 

periodikum naprosto ignorovalo pohyby vojsk Chorvatské armády a Chorvatské rady 

obrany160 v těsné blízkosti RSK a to jak v Chorvatsku, tak i západní Bosně, majících za 

cíl zaujmout co nejlepší výchozí postavení pro pozdější bleskový útok na Knin a okolí. 

Místo toho byla v polovině měsíce otištěna půlstránková reportáž o ozdravných 

pobytech vybraných českých dětí na chorvatském pobřeží s tím, že Jana Caltu, 

revizního lékaře VZP, pod jejíž patronací se tyto pobyty konaly, nejvíce trápil zájem 

místních hochů o české dívky, neboť crikveničtí číšníci na nich mohli oči nechat.161 

Mohlo se tak zdát, že Lidové noviny tak v tomto období věnovaly pozornost všem 

událostem, jen ne vyhrocující se situaci uvnitř chorvatského státu. 

Mimo tohoto intermezza však námětem zbylých srpnových článků byly již 

výhradně události spojené s operací Oluja. Ač byl tento název, v překladu znamenající 

Bouře, určen pro útok chorvatských sil na území Republiky srbská Krajina a její 

obsazení, z interpretace zpráv Lidových novin nebylo toto vždy zřejmé. Ty se totiž 

neméně často – v některých dnech dokonce častěji – věnovaly líčení odvetných snah 

krajinských Srbů, pokoušejících se bránit svůj stát, případně jinak uškodit státu 
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chorvatskému. Jelikož se nezřídka kdy stávalo, že činy Chorvatů byly spíše 

upozaďovány, a naopak ty srbské líčeny velmi barvitě, mohl mít čtenář pocit, že se role 

agresora a napadeného obrátily.  

Takovýmto stylem byl vlastně ve své podstatě vylíčen veškerý průběh operace 

Bouře. Za celé období jejího trvání se Lidové noviny nezmínily byť jen jednou o teroru, 

ať už fyzickém nebo psychickém, páchaném Chorvaty nad krajinským obyvatelstvem. 

První dny dobývání Krajiny byly popsány tak, že chorvatská armáda (…) pouze (…) 

obsadila třicet strategických bodů a dvě důležitá města obydlená převážně Srby: Petrinju 

a Obrovac.162 Ukončení ofenzívy poté periodikum doprovodilo pouze lakonickým 

Srbská Krajina přestala existovat.163 Když už se některou ze zpráv spíše jen mihla 

informace o konkrétních škodách např. na majetku či vybavení armády krajinských 

Srbů, opět byla podána tak, aby implicitně navodila představu o mírumilovnosti a spíše 

zdrženlivosti Chorvatů. Jejich největším hříchem dle aktuálně sledovaného média tak 

bylo pouze údajné zničení srbského radarového systému chorvatským vládním letectvem 

nedaleko Karlovace.164  

Naproti tomu však byly čtenářům téměř dennodenně přibližovány reakce 

krajinských Srbů. 3. srpna okolím malebného historického města Dubrovníku otřásly 

silné výbuchy165, 4. srpna na Záhřeb dopadla raketa a proto zde byl vyhlášen letecký 

poplach.166 Téhož dne také Srbové odpověděli na chorvatský útok odvetnou palbou 

z těžkých zbraní na město Sisak, kde způsobili značné hmotné škody. Ve městě zahynula 

dvaadvacetiletá žena, když náboj propadl střechou do její ložnice.167 Ze zmínky o 

Dubrovníku bylo navíc patrné, jak Lidové noviny skrze charakteristiku chorvatského a 

později krajinského města nahlížely i na obě znesvářené strany. Zatímco chorvatský 

přístav byl zahrnut pozitivně znějícími přívlastky malebné historické město, hlavní 

město RSK Knin bylo pouze středisko separatistických Srbů.168 Kdo ze čtenářů tak uměl 

číst „mezi řádky“, mohl správně vytušit, že styl referování aktuálního periodika zůstal 

oproti prvnímu pololetí neměnný. V témže článku, popisujícím ničení takřka 
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idylického chorvatského města barbarskými krajinskými Srby bylo navíc jiné město, 

Karlovac, uvedeno jako druhé největší v zemi169, což se však rozhodně nezakládalo na 

pravdě. Podle sčítání obyvatel v roce 1991 měl totiž Karlovac cca 60 000 obyvatel, čímž 

byl zcela jistě za městy, jakými byly např. Záhřeb, Split, Rijeka nebo dokonce Osijek. 

Vedle samotného obsahu zpráv myšlenku o agresivních Srbech a trpitelských 

Chorvatech kolikrát evokovaly i jejich titulky. Zatímco např. letecký útok krajinských 

Srbů na město Strmica poblíž Kninu byl rozebírán v článku s názvem Srbové napadli 

chorvatské pozice170, chorvatské ostřelování převážně Srby osídleného města Drvar171 o 

pár dní později, při kterém navíc dva srbští vojáci zahynuli, a dvanáct jich bylo 

zraněno, bylo přiblíženo ve zprávě s nic neříkajícím a vágně znějícím titulkem 

Chorvatsko: boje mohou přerůst ve válku.172 Úmyslně protisrbský nádech nevymizel 

z názvů článku ani po skončení operace Bouře. O tom svědčily jejich výmluvné nadpisy 

– Chorvatská města pod palbou173, resp. Chorvatští vyhnanci se vracejí do Krajiny174, 

které byly naprosto neadekvátní reakcí tohoto deníku na právě skončené události 

v Krajině, jejichž výsledkem byly často zdevastované domy opustivších Srbů a jejích 

několikatisícové kolony prchající většinou do mateřského Srbska.  

Referování o strádání krajinských Srbů a jejich exodu se na stránky Lidových 

novin dostalo až téměř ve druhé třetině srpna, avšak ve značně redukovaném 

množství. Jediným dokladem toho byl článek Chorvaté kamenovali srbské uprchlíky175, 

přinášející pohled na odjezd kolony srbských uprchlíků z města Sisak poblíž Záhřebu. 

Jak už bylo zvykem, opět agenturní zpráva popisovala chorvatské výtržnosti tak, že si 

tito neodpustili vychutnat své vítězství a pokoušeli se demolovat auta dlažebními 

kostkami. Na srbský konvoj házeli kamení výrostci i ženy v pokročilém věku, skákali na 

korby nákladních aut, plivali na staré uprchlíky uvnitř a rabovali jejich skromný 

majetek.176 Pouze jedna jediná zmínka o zvěrstvech páchaných chorvatskými civilisty 
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na Srbech však byla žalostně málo na to, aby tato zpráva mohla zvrátit dozajista 

pokřivený obraz o obou etnikách v očích českého čtenáře, nezakládající se na tehdejší 

skutečnosti.  

K nastalé situaci pak Lidové noviny připravily i článek s názory několika českých 

politiků. Mimo dosti sebevědomý název Čeští politikové dnešní situaci v Chorvatsku 

předpokládali177 (jelikož vývoj situace v RSK nedokázali o několik měsíců dříve nastínit 

ani někteří pozorovatelé NATO či dokonce samotní generálové sloužící v jednotlivých 

sektorech) pak musela zaujmout krátká, avšak na první pohled rozhodná a téměř 

nevyvratitelná myšlenka Miloše Zemana. Ten byl toho názoru, že by mělo být i nadále 

nutné uplatňovat ekonomickou blokádu agresora178 (tzn. krajinských Srbů), a že 

konflikt začal srbskou agresí.179 Toto jednostranné, možná dokonce až primitivně 

jednoduché odsouzení jedné válčící strany jakoby přesně zapadalo do českého mínění 

o složitém balkánském konfliktu. Důkazem toho mohl být např. i komentář 

Avignonská výzva a české farizejství180 Jana Pelikána, který v něm vyslovoval 

neporozumění s přijetím několika jejích signatářů Václavem Havlem a vyjádřením jeho 

podpory směrem k této výzvě. Matěj a Petr Formanovy, jedni z inscenátorů tohoto 

dokumentu v něm totiž odsuzovali porušování lidských práv (pouze) bosenskými Srby 

v Bosně, avšak k obdobné situaci, tedy porušování lidských práv krajinských Srbů 

Chorvaty, zůstali němí. Nebylo divu, že většina českých politiků měla tehdy na 

chorvatsko-srbské dění podobný názor, jako M. Zeman. Všechny jejich připomínky 

vůči srbskému etniku a naopak projevy sympatií vůči Chorvatům jakoby „zastřešovalo“ 

stanovisko tehdejšího prezidenta ČR, Václava Havla, který se jednoznačně zasazoval o 

samostatné Chorvatsko a pro srbské vojenské akce, vedoucí k potlačení tohoto cíle, 

neměl pochopení. Jen málokdo, ať už z politické, ale i žurnalistické veřejnosti se pak 

tomuto hledisku odvažoval postavit. 

Vedle odsuzujících vyjádření vybraných osob tuzemské politické scény přiživily 

Lidové noviny již tak negativní obraz krajinských Srbů i příspěvkem s názory světových 

státníků. Přední místo mezi nimi zaujímal ten od Billa Clintona, tehdejšího 
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amerického prezidenta. Bylo veřejným tajemstvím, že USA šla během srpnové ofenzívy 

Chorvatsku tzv. „na ruku“ a jejímu průběhu i výsledku byla nakloněna. Nepřekvapilo 

tak např. Clintonovo vyjádření, že současná ofenzíva proti Krajině byla mimo jiné 

vyprovokována srbskými útoky na západobosenskou muslimskou enklávu Bihać.181 

Jelikož médium v největší možné míře přebíralo ze západních deníků a tiskových 

agentur především články se záměrně protisrbským obsahem či výpověďmi politiků, 

dříve či později muselo tyto domnělé antipatické a odsuzující postoje vsugerovat i 

čtenářům. To však nebyl kámen úrazu pouze u Lidových novin, nýbrž z velké části u 

všech českých zpravodajských periodik tehdejší doby. 

Kromě pokřiveného obrazu první třetiny měsíce srpna poté Lidové noviny 

naprosto přešly vývoj, který v podobě společného postupu chorvatské s muslimskou 

armádou směrem k Banja Luce a zabrání větší části západní Bosny a Hercegoviny 

následoval po dobytí srbských území v Chorvatsku. Taktéž v analýzách srpnových a 

zářijových událostí nepadla zmínka o vyhánění bosenských Chorvatů z Banja Luky 

srbskými utečenci z Krajiny, kteří si právě toto město, jako tehdejší správní středisko 

Republiky srbské vybrali za svůj cíl. Celkově měly zpravodajské texty počínaje zářím a 

prosincem konče spíše sestupný charakter, co se jejich námětů a množství týkalo. 

Většina jich totiž dostala podobu kratších expresních zpráv a Balkánský poloostrov 

přestal být po vyhrocených srpnových událostech hlavním bodem zájmu tohoto média. 

Důkazem toho byl i fakt, že se Lidové noviny jen zběžně zmínily o náletech 

letadel NATO na srbské cíle v Bosně či o touze Franjo Tudjmana dobýt východní 

Slavonii, poslední zbylé území Republiky srbská Krajina, tehdy stále pod kontrolou 

Srbů. Oběma událostem věnovali vždy po článku či dvou, zatímco přesun českého 

vojenského praporu zpět do vlasti byl rozebírán takřka během celého podzimu. 

Jedním z témat, kterému se věnovala všechna čtyři mnou sledovaná periodika 

bez výjimky, byly říjnové parlamentní volby v Chorvatsku, jejichž průběh mapoval P. 

Šmejkal. S jejich hlubším rozborem si však autor nedal přílišnou práci, výsledky i 

důvod jejich vypsání okomentoval stejným způsobem, jakým to bylo provedeno ve 

zbylých třech sdělovacích prostředcích. I přes sdělení typu volby byly podle ústřední 
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volební komise označeny za platné. Opozice však poukazuje na některé nedemokratické 

postupy182 se však nepokusil doplnit svůj text o nastínění či zamyšlení se např. nad 

právě zmíněnými nedemokratickými postupy volby provázející. 

S přihlédnutím k tomu, že Lidové noviny kromě jednoho případu za celý rok 

nevyslaly na Balkán žádného zpravodaje, který by blíže specifikoval, či na pravou míru 

uvedl (na rozdíl od některých agenturních zpráv) vybrané události postjugoslávského 

prostoru, nestalo se tak ani v případě daytonských mírových rozhovorů, probíhajících 

v listopadu v USA. Tímto nezájmem o poměrně důležité schůzce prezidentů 

Chorvatska, Srbska a Bosny a Hercegoviny jakoby se periodikum definitivně 

distancovalo od událostí na prostoru jihovýchodní Evropy doznívajících koncem roku 

1995. Při líčení jednání na americké půdě navíc médium užilo poměrně neadekvátní 

titul pro prezidenty na nich participujících. Poté, co v prvním pololetí nazvalo 

prezidenta Republiky srbská Krajina Milana Martiće předákem, použilo tentokrát výraz 

nejvyšší představitelé183 pro označení Franjo Tudjmana, Slobodana Miloševiće a Aliji 

Izetbegoviće. Slovo představitelé nejen, že bylo možné nahradit např. vhodnějším 

výrazem státníci, původně užité pojmenování navíc evokovalo, jako kdyby zmínění 

prezidenti byli vládci mezinárodně neuznaných států, či nově vznikajících státních 

útvarů. 

Vyvrcholením nezájmu o mnou sledovanou oblast byl poté měsíc prosinec, ve 

kterém zřejmě tato část Evropy už nadobro ztratila pro Lidové noviny přitažlivost. Za 

celé období posledního měsíce v roce se totiž na stránkách deníku nedal najít ani jeden 

článek, věnující se byť i jiným, než jen politickým či válečným otázkám, jako tomu bylo 

v případě Rudého práva a jeho článkům o možné budoucí spolupráce českých a 

srbských firem po zrušení sankcí uvalených na Srbsko v první polovině 90. let. 

Zpravodajské texty Lidových novin měly v porovnání se zbylými třemi 

sledovanými periodiky zřejmě nejslabší úroveň. Vlastních zpráv o situaci na Balkáně 

bylo minimum, stejně tak jako reportérů, kteří byli přímými účastníky obou 

chorvatských ofenziv a mohli o nich podávat ucelené a nezkreslené informace. Přehršel 

bylo očerňování Srbů, krajinských či bosenských, obzvláště patrného a 
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nejintenzivnějšího v dobách chorvatských ataků vůči Republice srbská Krajina. 

Nepřesné či nepravdivě uváděné funkce nebo jména ať už bosensko-srbských, 

krajinských či chorvatských státníků (Tolj184 namísto generál Ivan Tolj, Ganić namísto 

Ejup Ganić) toho byly důkazem. 
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3. Týden x Respekt 

Druhá dvě periodika, u nichž jsem se zaměřil na reflexi zpravodajství a dění 

slovanských států jihovýchodní Evropy, byla Týden a Respekt. I zde bylo mým 

úmyslem analyzovat nejen články s politickou tématikou, avšak i takové, týkající se 

událostí ekonomických nebo např. společenských. Sledoval jsem jejich četnost 

v období relativního klidu nebo naopak válečných sporů a s tím spojenou především 

míru objektivity toho kterého autora o problému referujícím. Rovněž jsem si všímal 

otázky autorství článků, tedy zda i v těchto týdenících převažoval fenomén přebírání 

agenturních zpráv či zda v nich čeští žurnalisté interpretovali vlastní myšlenky a 

zaujímali určitá stanoviska vůči událostem na prostoru Balkánu. 

3.1. Týden 

3.1.1. I. pololetí 

Vzhledem k tomu, že periodikum začalo vycházet v roce 1994, bylo pro něj 

zpravodajství z válečné Jugoslávie pouhý rok po jeho založení zatěžkávací zkouškou, co 

se zahraniční politiky týkalo. Nutno podotknout, že zejména první pololetí svou 

skladbou, frekvencí článků a především „uchopením“ otázky balkánské problematiky 

tento fakt jen potvrdilo. Pololetí druhé už mohlo, i když s výhradami jiného typu, snést 

měřítka opravdového zpravodajského týdeníku alespoň co se mnou sledované oblasti 

týkalo. 

Oba dva týdeníky se pochopitelně v lecčems odlišovaly. Jedním z největších 

rozdílů mezi Týdnem a Respektem byla především skladba autorů prvně jmenovaného. 

V Týdnu se během jednoho roku vystřídalo více než deset autorů, což bylo proti šesti 

vcelku stálým přispěvatelům, zpravujících čtenářskou obec o dění na Balkáně 

v Respektu, přeci jen poměrně větší číslo. V tomto případě však kvantita nebyla přímo 

úměrná kvalitě.  

Při podrobném zaměření se na první pololetí roku 1995 v Týdnu museli navíc 

čtenáři nabýt dojmu, že situace na prostoru států bývalé Jugoslávie nemohla být ani 

v nejmenším tak napjatá, jak o ní referovala zbylá periodika. Pouhých pět zpráv, 

reportáží či komentářů dávalo tušit, že tato oblast pravděpodobně nebude hlavním 
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objektem zájmu novinářů tohoto periodika. Aktuální dění v oblasti (průtahy kolem 

zprovoznění ropovodu Adria185, vypovězení mandátu jednotkám UNPROFOR, jeho 

následná změna, květnová chorvatská ofenzíva vůči západní Slavonii) navíc těchto 

několik článků téměř vůbec, či zřídkakdy popisovalo, takže se v nich události právě 

uplynulých dnů odrážely jen sporadicky. Zpravodajství z Chorvatska a okrajově i Bosny 

a Hercegoviny a Srbska tak bylo vytvářeno velmi laickým způsobem a ex-jugoslávský 

konflikt byl interpretován velmi nedůsledně a informačně nedostatečně. 

Důkaz o naprosté ignoraci výše zmíněných skutečností přinesl ihned počátek 

roku 1995, kdy byl během měsíců ledna a února otištěn v Týdnu pouze jeden jediný 

článek, mající navíc minimální souvislost s Chorvatskem.186 Jednalo se o reportáž 

Jaromíra Štětiny ze západobosenského města Bihać se zaměřením na osobu Fikreta 

Abdiće, hlavního představitele Západní Bosny.187  

Mimo nic neříkající obsah, vedený formou reportáže, avšak mající minimální 

souvislost se souběžně se odehrávajícím děním v Chorvatsku, byla zajímavostí tohoto 

článku jeho struktura. Ta byla svým způsobem naprosto odlišná od té, jakou byly 

formovány články v Respektu a, jak bylo možné se přesvědčit ve zbytku roku 1995, 

typická pro téměř všechny články z mnou zkoumaného regionu otištěné v Týdnu. Ta 

spočívala v sice velkém, někdy i třístránkovém rozsahu uvedených příspěvků, které ale 

byly téměř vždy doplněny několika přílohami v podobě map, náčrtků posunů vojáků, 

menších textových příloh v podobě např. expresních rozhovorů s osobami 

zainteresovanými v té které situaci apod. Ač v důsledku tohoto působil článek jakoby 

překypující informacemi, opak byl většinou pravdou. V jeho hlavní části byly čtenáři 

často dány jen velmi povrchní informace, obsahující většinou jen zlomek obsahu zpráv 

otištěných souběžně v Rudém právu či Lidových novinách. Mapky působily čas od času 

dosti chaoticky, neboť se do nich autoři snažili vměstnat, či spíše zakreslit co nejvíce 

informací a v textových přílohách bylo velmi málo prostoru třeba i k pouhému 
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 Ropovod Adria  vedl od pobřeží Jaderského moře přes Chorvatsko a Maďarsko, na jihu Slovenska se 
poté připojoval k ropovodu Družba. Jeho severní sekce byla zavřena v roce 1991 poté, co na území bývalé 
Jugoslávie vypukla válka. 
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 ŠTĚTINA, Jaromír: U krále bihaćské kapsy. Týden č. 1, 2. ledna 1995, str. 34 – 37. 
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 Celým názvem Autonomní oblast Západní Bosna byla administrativní jednotka Fikreta Abdiće, 
existující mezi lety 1993 – 1995 a nacházející se v samém cípu západní Bosny a Hercegoviny. Hlavním  
městem byla Velika Kladuša. 
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dovysvětlení tématu z hlavního článku či k „nakousnutí“ dalšího problému, úzce 

souvisejícího s myšlenkou hlavního textu. 

Jako příklad mohla posloužit např. příloha výše zmíněného článku U krále 

bihaćské kapsy, pokoušející se vysvětlit historii firmy Agrokomerc188, kterou Abdić 

v minulosti „použil“ jako zdroj svého obohacení.189 Jelikož byl tento podnik v médiích, 

pravděpodobně pro lepší pochopení situace, velmi často přirovnáván k bosenské 

obdobě Slušovic, i nadpis této přílohy nesl název Z historie bosenských Slušovic. 

V pouhých sedmi krátkých bodech této přílohy se však už čtenářům nedostalo a asi ani 

nemohlo dostat příliš smysluplného vysvětlení tohoto názvu a podobnosti s českým 

JZD. 

Po mediálně hluchém únoru a s blížícím se vypršením mandátu jednotek 

UNPROFOR pro pobyt v Chorvatsku byl poté v březnu otištěn na první pohled 

fundovaný, avšak obsahově nepříliš hodnotný článek. Pod titulkem Nová válka o 

Krajinu?190 Daniel Anýž, Martin Ehl a Jan Pergler přinášeli třístránkové pojednání o 

budoucí podobě Chorvatska po vypovězení modrých přileb a předpokládanou reakci 

armád především Srbska a také Chorvatska na tento krok. Vše však bylo líčeno 

v podobě úvah a prázdných spekulací typu „co by, kdyby…“, „otázkou zůstává…“, 

„odhady se shodují…“ atd. Vrcholem bylo poté zmínění se skutečností se naprosto 

rozcházejícího faktu, který zřejmě zpravodajové přijali za svůj. Vzájemné přestřelky 

Chorvatů a krajinských Srbů v bezpečných zónách interpretovali jako rakijovou 

válku191 s vysvětlením střílí ten, kdo vypije víc pálenky-rakije.192 Čtenářům se tak na 

základě této scestné myšlenky mohl chorvatsko-srbský konflikt jevit jako jakási fraška, 

nemající reálné základy vystoupit ze svých hranic a být hrozbou pro větší část Balkánu.  
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 Potravinářské družstvo sídlící ve Velké Kladuši, jehož byl Fikret Abdić ředitelem. Ten díky např. 
nekrytým směnkám  získal značné prostředky, které pomohly rozvíjet nejen závod samotný, ale i celou 
oblast Velike Kladuše a Cazinu. Zároveň zajišťoval pracovní místa pro značnou část obyvatel západní 
Bosny. V 50. – 60. letech začínal se 30. zaměstnanci, v 80. letech už měl podnik na 13, 5 tisíc pracujících. 
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 Při vyšetřování požáru tohoto podniku v roce 1987 vyšlo najevo podepisování nekrytých směnek 
v hodnotě až 400 milionů dolarů, díky kterým získal Fikret Abdić jako ředitel společnosti prostředky 
k dalšímu rozvíjení Agrokomercu a které pochopitelně použil i k vlastnímu obohacení. 
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 ANÝŽ, Daniel; EHL, Martin; PERGLER, Jan: Nová válka o Krajinu? Týden č. 10, 6. března 1995, str. 34 – 
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Těchto ničím nepodložených či zavádějících informací mohli být tehdejší 

čtenáři s menšími odchylkami svědky i v ostatních médiích té doby. Nazírání na 

balkánskou problematiku v českých novinářských kruzích bylo ovlivněno jednak 

tradičně prochorvatským pohledem Západu, v případě autorovo vlastních článků 

pak kumulováním faktograficky nepřesných údajů a z nich vycházejících nonsensů při 

přejímání čtenářstvem.  

Nepochopitelné bylo také poněkud nelogické prokládání obsahu příspěvku 

myšlenkami chorvatského ministra obrany Gojko Šuška193, které byly vždy uvedeny 

stylem: ministr obrany reportérům Týdne sdělil194 či chorvatský ministr obrany Gojko 

Šušak řekl na otázku Týdne.195 Zde se logicky nabízela otázka, proč místo citací nebyl 

otištěn celý rozhovor s Gojko Šuškem, který evidentně musel některý z autorů článku 

absolvovat a který by, v případě vhodně položených dotazů, jistě působil jako jeho 

oživení. 

Podobné to bylo i s přílohou, která měla zřejmě v dobré víře osvětlit čtenářům 

problém Krajiny a to z pohledu jiného, než byl ten, patřící vládnoucí chorvatské a 

srbské garnituře. Proti sobě byly postaveny názory Vlada Gotovce, spisovatele a 

politika, předsedy Matice Chorvatské a jednoho z vůdců opozice196 a Vuka Draškoviče, 

spisovatele a vůdce opozičního Srbského hnutí obnovy.197 Zatímco myšlenka V. 

Draškoviče – Když svět přiznal právo Chorvatům na jejich vlast, musel vědět, že existuje i 

požadavek Srbů, aby měli svůj stát.198, působila jako vysvětlení možná až příliš 

primitivně, Vlado Gotovac naproti tomu přišel s téměř nesrozumitelným rébusem. 

Prohlásil, že Srbové chtějí prostřednictvím ekonomické spolupráce dosáhnout politické 

autonomie. Ekonomická samostatnost se u krajinských Srbů rovná politické. Chtěj být 

na úrovni ostatních národů, což není možné. To by znamenalo faktickou 

samostatnost.199 Mimo bližšího nespecifikování jaké opoziční strany byl V. Gotovac 

členem, či představení cílů Draškovičova Srbského hnutí obnovy pak muselo být 
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tvůrcům této přílohy již dopředu jasné, že tato vágní, zhruba desetiřádková vyjádření, 

nemohou přinést objektivní a fundovaný pohled na vyhrocenou situaci v RSK.  

Výrazná nesystematičnost zpravodajství se dala vysledovat z dubnového 

příspěvku Daruvar, odříznuté město200 Daniela Anýže. Jestliže předchozí článek 

rozebíral situaci po regulaci či úplném odchodu jednotek UNPROFOR z prostoru 

vybraných balkánských států poměrně obšírně a D. Anýž, M. Ehl a J. Pergler se div 

nepředháněli, kdo přijde s nejvíce pravděpodobnou a realitě blízkou myšlenkou 

budoucího vývoje, aktuální zpráva tento – především mediálně – palčivý problém 

přešla téměř bez povšimnutí a odpovídající reflexe. Jejím hlavním tématem byla, bez 

jakékoliv návaznosti či souvislosti se souběžně se odehrávajícími událostmi v Záhřebu, 

reportáž z chorvatského Daruvaru, toho času města pod přímou kontrolou sil OSN. 

Osvětlením problému změny mandátu a dalšího působení jednotek OSN v Chorvatsku 

(nyní už pod názvem UNCRO) se zde zabývala pouze krátká příloha, mající podobu 

sloupku, avšak rozhodně ne dostatečně dlouhého na to, aby mohl čtenáři podat 

veškeré informace spojené s výše zmíněnou změnou mandátu a následným vývojem na 

chorvatském prostoru. 

Mohlo se navíc zdát, že pro reportéry Týdne byl hlavním ekonomickým 

ukazatelem každého z míst, o kterém byla otištěna reportáž, provoz a výdělečnost 

zdejšího pivovaru, navíc ještě s připomenutím původu dodávaného chmele či 

receptury, podle které se v něm vařilo. Tak bylo možné si v jedné z příloh článku pod 

názvem U krále bihaćské kapsy přečíst, že V roce 1990 československé firmy dokončily 

v Bihaći stavbu nového pivovaru (…) se tu denně vyrábělo 60 000 litrů dobrého piva (…) 

proudil sem pravidelně žatecký chmel201 a v reportáži o Daruvaru zase, že Jediným 

podnikem, který nestrádá, je pivovar. Produkce dvanáctistupňového ležáku Staročeška 

(vaří se od roku 1848 podle české receptury) stále stoupá a dnes pokrývá zhruba 10% 

chorvatského trhu.202 

D. Anýž navíc čtenářům podával mylný údaj, když tehdejšího prezidenta RSK 

nazval namísto Milanem Martićem Ivanem Martićem a daruvarské pivo Staročeška 
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místo Staročeško. Nesprávný názvu pivovarnického podniku rozhodně nebyla chyba, 

za kterou by bylo třeba autora odsuzovat. Komolení či nepřesné uvádění jmen 

vybraných chorvatských či srbských politiků bylo ale nepoměrně častější ve všech 

mnou zkoumaných médiích, a ukazovalo tak buď na bezduché kopírování článků ze 

zahraničních periodik, nebo na nedostatečnou znalost a zainteresovanost vybraných 

autorů do problematiky jihovýchodní Evropy.  

S posledním článkem prvního pololetí, který svým zaměřením zároveň uváděl 

převahu článků týkajících se prostoru Bosny a Hercegoviny v pololetí druhém, se na 

stránkách nejen Týdne, ale i Respektu, objevil zajímavý a ojedinělý prvek.203 Tím byl 

komentář některého ze zahraničních novinářů, připojený k samotné zprávě. V tomto 

případě byl nabídnut názor občasného komentátora francouzského listu Le Monde, 

Michela Tatua, který ve svém sloupku Bosenská lekce204 podrobil kritice OSN za její 

nečinnost a nerozhodnost při působení v Bosně a Hercegovině. Myšlenka M. Tatua 

byla zajímavá jednak z důvodu její kritičnosti, neboť v podobném duchu vynášení 

soudů nad událostmi na Balkáně se nenesl žádný z článků českých novinářů, a také 

kvůli tomu, že ač počastoval OSN několika výtkami – OSN dopraví na místo určité síly, 

ale nasadí je, aniž jasně určí viníka, kterého je nutno důsledně ztrestat, OSN je cenný 

nástroj diplomacie, vojensky však není k ničemu, Brzy se ukáže, že celá přítomnost sil 

OSN v Bosně se musí přehodnotit…205 – vyhnul se zároveň obviňování či jakýmkoliv 

očerňujícím poznámkám proti kterékoliv ze stran zainteresovaných v tomto válečném 

konfliktu. To totiž nesčetněkrát činilo nemalé problémy tuzemským žurnalistům. 

Obraz Chorvatska a zbylých států Balkánu na stránkách Týdne v I. pololetí roku 

1995 byl svým způsobem specifický. Ač všechny články autorské, jejich původci se ani 

jedinkrát nepokusili postavit do role kritiků či hodnotitelů tehdejší svízelné jak 

politické, tak i válečné situace a vždy ji pouze slepě popisovali. Názorově nevyhraněné 

články s průměrným obsahem tak jednak nemohly být zdrojem pro zavádějící a 

zkresleně podávané informace a pro čtenáře ani zvlášť přitažlivou heuristickou 

základnou.  
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Za jediné pozitivum bylo možné pokládat časté přílohy článků v podobě 

především map či fotografií. Prvně jmenovaný doplněk čas od času vhodně rozšiřoval 

hlavní text, náměty fotografií však byly dosti jednotvárné. Snímky neustálými konflikty 

trpících lidí či uprchlíků (nutno podotknout, že v obou případech chorvatských) se 

střídaly se snímky vojáků, připravujících se k boji.  

3.1.2. II. pololetí 

Intenzita zpráv autorů, věnujících se v Týdnu slovanskému prostoru 

jihovýchodní Evropy ve druhém pololetí roku 1995 byla sice téměř dvojnásobně větší, 

výraznější zkvalitnění otištěných reportáží či rozhovorů však v žádném případě 

neznamenala. Články v období července – prosince se v zásadě soustředily pouze na 

dva státy – Bosnu a Hercegovinu, konflikty v ní probíhající a okrajově poté i 

Chorvatsko. Podobně jako v prvním pololetí, ani v tomto nebyl otištěn byť jen jeden 

článek, přinášející pocity, pohled na aktuální situaci či rozpoložení nejen krajinských 

nebo bosenských Srbů, ale ani Srbů v mateřském státě. Republice srbská Krajina nebyla 

věnována žádná reportáž, žádný z novinářů (v některých případech by však bylo 

příhodnější použít pouze výraz „dopisovatelů“) nebyl s to udělat rozhovor s některým z 

krajinských politiků, či se aspoň náznakem zmínit o pohledu na vzniklou situaci z jeho 

strany. Vzhledem k tehdejším podmínkám, ve kterých se RSK nacházela, by to však 

bylo více než na místě. 

Podobně, jako byly v tomto periodiku vcelku jednostranně zaměřeny hlavní 

zprávy, nebyla nijak pestrá ani skladba autorů. Téměř veškeré otištěné příspěvky 

pocházely z pera trojice novinářů Milan Slezák, Jan Urban a Martin Ehl. Obzvláště 

zajímavé bylo toto množství, konkrétně pět článků, u Milana Slezáka, který o sobě 

tvrdil, že jako novinář specializovaný na zahraniční záležitosti jsem hodně cestoval – byl 

jsem například v Austrálii, v Japonsku, v Kostarice, v Nikaragui, na Tchaj-wanu, v Izraeli, 

v Turecku, Indii, Vietnamu, ve Spojených státech, Libanonu, Jordánsku, v Malajsii…206 

Jak vidno, žádná země Balkánu blízká nebo přímo na Balkánu ležící v tomto výčtu 

zahrnuta nebyla. Na rozdíl do prvního zmíněného, Jan Urban, jehož podpis nesly tři 

                                                 
206

 Viz http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/osoby/_osoba/1382 



67 
 

články, v letech 1993 – 1996 v Bosně a Hercegovině skutečně působil, což bylo 

koneckonců na jejich charakteru a zaměření vidět.207 

Ve výčtu zpravodajských článků se ve druhém pololetí objevil v Týdnu nový 

fenomén, v této době a ve srovnání s týdeníkem Respekt charakteristický pouze pro 

aktuální periodikum. Jednalo se o zhruba půlstránkové úvahy či komentáře (otištěné 

ve stejnojmenné sekci), které čtenářům šestkrát během druhého pololetí roku 1995 

přinesly názory či postřehy vybraných novinářů na situaci na Balkáně. V naprosté 

většině se však téměř všechny týkaly výhradně bosenského prostoru, případně neustále 

omílaly neschopnost mezinárodního společenství či samotných vojáků OSN nastolit 

nějakým způsobem pořádek v této zemi. Informace v nich byly navíc často 

interpretovány dosti tendenčně a autoři čas od času užívali vyjadřovacích prostředků 

hodných časopisu pro mládež či bulvárního plátku.  

Pro tyto skutečnosti bylo možné nalézt příklady ve více komentářích. Adam 

Černý např. ve svém článku Bosna: Pouze špatné zprávy208 nazval americké politiky a 

diplomaty chlapíky – Ve chvíli, kdy z New Yorku zní věty o politickém řešení, v srbském 

táboře si spokojeně říkají: Tihle chlapíci nejsou odhodláni sáhnout ke zbrani.209 Titulovat 

takto politiky v publicistickém médiu podobném Týdnu a v poměrně napjaté situaci, 

jaká v té době na Balkáně zcela jistě panovala, nebylo nejvhodnější. 

Podobné to bylo i v úvaze Bitva o Bosnu dávno skončila210 Milana Slezáka. Ten 

nazval umírněnější bosenské Srby holubicemi, zatímco radikálnější jestřáby – Je 

pravda, že v řadách bosenských Srbů se v polovině minulého týdne, tedy relativně brzy, 

začal rýsovat rozpor mezi „holubicemi“, které by alianci rády vyšly vstříc, a „jestřáby“, 

v čele s generálem a válečným zločincem Ratkem Mladićem.211 Jasně zde byl patrný 

úmysl vymezit „hodné“ a „zlé“ Srby, neochotné spolupracovat se Západem při řešení 

tehdejší patové situace v Bosně a Hercegovině. Jistě by se však našlo plno jiných 

výrazů, kterými mohl M. Slezák tyto dvě skupiny otitulovat.  
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Problémy těchto komentářů (či spíše autorů je píšících) však nespočívaly pouze 

ve stylu, kterým byly napsány, ale i v občasné neznalosti či vágnosti popsání 

jednotlivého problému. Těchto nedostatků bylo možné si opakovaně všímat např. u 

Milana Slezáka, a to hned v několika článcích. V jednom z nich, titulovaném Znamená 

dobytí Krajiny mír?212 se M. Slezák jal vysvětlovat hlavní příčiny hladkého průběhu 

ofenzívy v Krajině, ale ač svou výpověď začal slovy Mluví se například (…), po které by 

většina z čtenářů čekala nastínění minimálně dvou či více problémů, jejím 

pokračováním …o tajné dohodě mezi chorvatským prezidentem Tudjmanem a srbským 

prezidentem Miloševićem213 si vybral jediný a i v ostatních médiích nejčastěji 

zmiňovaný důvod, který uvedl hned záhy – Podle ní se Bělehrad měl vzdát Krajiny za 

podstatné zisky v Bosně – které by šly na úkor chorvatského spojence, Muslimů.214 Jistě, 

dohoda z 25. března 1991 z Karadjordjeva – kterou mj. M. Slezák v textu přešel pouhým 

označením dohoda, aniž by blíže specifikoval, kdy a kde k ní došlo – mohla být jedním 

z důvodů rychlého pádu Krajiny. Vzhledem k tomu, že o jejím obsahu však nebyly 

vedeny žádné písemné záznamy, bylo tak na místě uvést minimálně jeden další, 

racionálnější důvod.  

Na jiném místě v příspěvku Muslimské zbraně na Balkán215 pak opět M. Slezák 

zdůvodňoval srbskou účast ve válce v Bosně takovým způsobem, podle něhož se 

Srbové snaží o takovou charakteristiku války, při níž by se vžili do role tradičního 

obhájce křesťanského světa proti muslimské agresi.216 Růst nacionalismu byl jistě 

jedním z hlavních důvodů rozpoutání války nejen v Bosně a Hercegovině, avšak až tak 

vyhrocená situace, která by Srbům velela vžít se do role tradičního obhájce 

křesťanského světa proti muslimské agresi, rozhodně nebyla. Prostým hlavním 

motivem byly především spory a boje o jednotlivá bosenská území, na nichž žily 

početnější komunity toho kterého etnika a jež si pro sebe každá z válčících stran 

nárokovala. Rozhodně se také v souvislosti s válkou v Bosně nedalo mluvit pouze o 

vztahu Bosna a Hercegovina – Srbsko (resp. Republika srbská), neboť s podobnými 

plány na uchvácení západní části Bosny a Hercegoviny kalkulovali i Chorvaté. 
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Pozorní čtenáři tehdy jistě museli zaznamenat, že se většinou článků druhého 

pololetí jako společný jmenovatel táhla jakási linka kritiky vůči již jednou zmíněným 

mezinárodním organizacím, kvůli jejichž liknavosti, či spíše bezradnosti desetitisíce 

převážně „hodných“ Muslimů trpělo, zatímco stovky „zlých“ Srbů dál bez vidiny trestu 

páchali zlo. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby ona kritika byla stručná, zároveň 

však výstižně pojmenovávající všechny problémy a neduhy OSN apod. Pro příklad 

českým novinářům nebylo třeba chodit daleko. V prvním pololetí zmíněný komentář 

Bosenská lekce Michela Tatua byl zářným příkladem toho, jak v krátkosti a přesto 

trefně postihnout hlavní nedostatky působení mezinárodních sil na prostoru Bosny a 

Hercegoviny.  

Podobná byla situace i se srbským etnikem, které však bylo jako celek spíše 

shazováno, případně byla banalizována neštěstí, která se ať už bosenským nebo 

krajinským Srbům přihodila. V jednom ze svých komentářů např. nastínil M. Slezák 

riziko možných obětí z řad vojáků některého ze států Západu ve válce v Bosně, které by 

mohlo vést k neúspěchu té které vládnoucí strany v nejbližších volbách. Vzápětí se 

však vyjádřil v tom smyslu, že takovéto problémy bosenské Srby jistě nezajímají, neboť 

o demokracii toho bosensko-srbští předáci mnoho nevědí.217 Stejně nevybíravou 

poznámkou poté komentoval operaci Oluja, konkrétně její část v podobě srbského 

exodu z Krajiny Martin Ehl. Ačkoliv připustil, že Srbové prchali narychlo a nestačili si 

toho ze svých domovů mnoho odnést, byly přesto podmínky jejich odchodu těžko 

srovnatelné s nedávným útěkem civilistů z východobosenských enkláv, neboť se tam 

tisíce Muslimů stále skrývají v lesích a bojují o své životy.218 Masakr zhruba 8000 

Muslimů ve Srebrenici219, jímž byl dozajista termín civilisté z východobosenských 

enkláv „věnován“, tak (v tomto případě oprávněně) pro M. Ehla zřejmě představoval 

lidskou katastrofu, zatímco téměř bezhlavý útěk více než 100 000 krajinských Srbů 

z Chorvatska a jejich nuzná životní situace na něj nijak zvlášť nezapůsobily.  
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Zmíněný článek M. Ehla s názvem Poražení vítězové na útěku byl navíc pohříchu 

jediným, jehož hlavním námětem byla právě proběhlá chorvatská vojenská operace. O 

příčinách, průběhu a následcích této pro Balkán klíčové události roku 1995 reflektoval 

ovšem jen velmi vágně. Z chorvatského pohledu ovšem takovýto styl zpravodajství 

přesně zapadal do celkového líčení dění na prostoru jihovýchodní Evropy v celém 

zmíněném roce. Veškeré činy a delikty Záhřebu byly totiž Týdnem dosti 

marginalizovány, případně o nich vůbec nebylo referováno (viz květnová operace 

Blesk) a autoři se namísto toho snažili i při sebevětších chorvatských faux pas 

očerňovat a do role viníků stavět Srby.  

Nejinak tomu bylo i u tohoto příspěvku. M. Ehl se prakticky vůbec nepozastavil 

nad bleskovým dobytím Krajiny a jal se místo všímání si osudu statisíců krajinských 

uprchlíků čtenáře informovat o celkovém počtu všech jugoslávských uprchlíků 

v jednotlivých evropských zemích od roku 1991. Naprosto nelogicky do těchto úvah 

navíc vložil poznámku o podobném exodu v případě dělení tehdejší Britské Indie 

v roce 1947 na dnešní Indii a Pákistán. Vrcholem pak byla rekapitulace operace Bouře, 

kterou M. Ehl vyjádřil myšlenkou, že chorvatská armáda sice Krajinu převálcovala, ale 

hromadnými popravami nepřátelských vojáků a znásilňováním žen se nepošpinila.220 

Případy znásilňování žen skutečně nejsou známé, ač nemůžeme říct, že k nim třeba i 

v minimální míře nedocházelo. Čím se však chorvatská armáda pošpinila, bylo 

vypalování a rabování srbských, velmi často ještě základními produkty vybavených 

domů. Kromě vraždění a poprav nepřátelských vojáků, které sice nebylo hromadné, 

avšak i přes bleskové a triumfální vítězství rozhodně přítomné, poté pád Krajiny a 

srbský úprk provázel ještě jeden nešvar. Tím byly verbální, ale velmi často i fyzické 

útoky skupin chorvatských obyvatel na kolony srbských aut, opouštějících krajinská 

města. Mnohdy i za přihlížení chorvatských pořádkových jednotek házeli Chorvaté na 

korby nákladních automobilů, kde se tísnily desítky srbských běženců, kameny a to 

nejednou ještě i několik kilometrů po opuštění toho kterého města.221  

Takřka totožný charakter jako hlavní článek měla i jeho poměrně rozsáhlá 

příloha Když válka znamená domov. Ta zaznamenávala výpověď bosenské rodiny, 
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opustivší v roce 1992 následkem srbského bombardování Sarajevo a poté se do něj opět 

vrátivší. K zamyšlení bylo již to, proč byla reportáž takovéhoto námětu součástí zprávy 

o naprosto jiné události. Za tím zřejmě nestálo nic jiného, než opětovná potřeba autora 

vyvážit chorvatský prohřešek v podobě útoku na Republiku srbská Krajina něčím, čím 

by již poněkolikáté zdiskreditoval a do roviny největších zločinců na Balkáně vrátil 

Srby. Některé útržky z vyprávění této bosenské rodiny použité v příloze (a vybrané 

zřejmě záměrně) měly navíc až pateticky lítostivý charakter, jenž musel u čtenářů 

evokovat otázku „Co to ti zlí Srbové provedli?“ (např. „Devítiletá mlčenlivá Ema náhle 

pomalu, ale jasně a krásně česky řekne: Pozdravujte, prosím, paní učitelku 

Folbrechtovou z Doksů. Měla jsem jí moc ráda. A kamarády ze třídy.“).222 

Obraz Srbů jako národa, jemuž není nic svaté, byl poté prezentován 

v rozhovoru Jana Urbana s tehdejším předsedou vlády Bosny a Hercegoviny, Harisem 

Silajdžičem.223 Mimo hlavního námětu interview, kterým byla svízelná situace 

bosenského státu v rámci mezinárodního vnímání, se část jeho obsahu týkala i na 

Západě obávaného rozšíření islámského fundamentalismu, jak tento problém 

pojmenoval J. Urban. Jelikož byly H. Silajdžičem veškeré podstaty muslimského 

způsobu života obhajovány a naopak o Srbech se vyjádřil jako fundamentalistech do 

slova a do písmene, jejichž srdce jsou prázdná a chtějí všechno nesrbské srovnat se 

zemí224, byl tento výrok dalším z hřebíčků do srbské rakve, který v očích veřejnosti 

dozajista přispěl k jejich celoročnímu démonizování. O bosenských Muslimech se 

naopak vyjádřil jako o takových, jež vystupují v této válce nejcivilizovaněji ze všech.225 

Jen těžko by se za celé období sledovaného roku dala na zpravodajství Týdne 

najít a vůči zbylým zkoumaným periodikům vytyčit nějaká pozitiva. Jediný trendem, 

kterým tento týdeník získával nad zbylými médii převahu, byly jeho obrazové přílohy 

k vybraným článkům znázorňující např. směry postupů chorvatské armády, rozmístění 

bezpečných zón v BiH apod. Tyto materiály, ačkoliv činily vybrané články na první 

pohled bohatší, rozhodně nemohly zakrýt nedostatky v podobě neúplného a 

nahodilého zpravodajství. Pro obě z charakteristik bylo možné najít příklad ve dvou 
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chorvatských ofenzívách roku 1995, operacích Blesk a Bouře. Zatímco o první zmíněné 

se čtenáři na stránkách Týdne nedozvěděli takřka nic, druhá byla líčena tak povrchním 

a pro Srby dehonestujícím způsobem, přiživovaným navíc zamlčením absolutní většiny 

faktů a prohřešků chorvatské strany, že musel leckterý čtenář získat o této události 

dosti zkreslené mínění. 

Největší pozornost věnoval Týden ve druhém pololetí primárně srpnovým 

událostem v chorvatském státě. Červencový masakr ve Srebrenici, říjnové parlamentní 

volby v Chorvatsku, podzimní daytonská mírová jednání, ničeho z toho si reportéři 

Týdne nevšímali. Zmíněna prakticky nebyla ani žádná kulturní či společenská událost, 

vztahující se k jihoslovanskému etniku. Na mysli mám teď primárně akci Měsíc Bosny 

a Hercegoviny, konanou v České republice pod záštitou Václava Havla, mající za cíl 

vyjádřit podporu muslimsko-chorvatské části Bosny a Hercegoviny při obnově země a 

co nejrychlejšímu návratu k normálnímu životu. V čtenářích tak museli články a 

komentáře evokovat především srbské etnikum jako zběsilé válečníky, kterým není nic 

svaté, v čemž by si s nimi ovšem v menší míře nezadali ani Chorvaté.  

Události související s konfliktem v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině tak byly 

v zásadě jedinými náměty, vztahujícími se k dění na Balkáně, o nichž Týden během 

celého roku referoval. Problémy Republiky srbské či Republiky srbská Krajina se na 

stránky týdeníků dostávaly jen jako součást článků referujících primárně o dvou výše 

zmíněných státech, vyloženě samostatný článek jim nikdy věnován nebyl. Srbsko jako 

takové pak zmiňováno takřka nebylo.              

3.2. Respekt 

3.2.1. I. pololetí 

V porovnání se zpravodajstvím týdeníku Týden bylo možné najít několik rozdílů 

jak v obsahu, tak i struktuře článků, mluvících ve prospěch aktuálně zkoumaného 

periodika. Tím prvním, pro mě například stěžejním, byla větší serióznost a ucelenost 

zpravodajství, co se jednotlivých článků v Respektu týkalo. Kromě své více než pět let 

dlouhé existence226, oproti pouhému roku fungování týdeníku Týden před 
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inkriminovaným rokem 1995, byl jedním z hlavních důvodů také méně se objevující 

černobílý pohled na balkánské dění, se kterým se mohli čtenáři naopak zvláště ve 

druhé polovině roku 1995 setkat u jejich kolegů (nebo i u T. Marjanoviče, avšak 

v článcích uveřejňovaných v Lidových novinách), píšících právě pro druhé zmíněné 

médium. Ač to zároveň nevylučovalo možné osobní prochorvatské či prosrbské 

pohledy autorů na tuto balkánskou problematiku, minimálně pro toto periodikum se 

jim je podařilo v I. pololetí částečně potlačit. 

Jelikož skladba autorů za první pololetí nebyla příliš rozsáhlá, ani názorové 

spektrum vybraných novinářů nemohlo dávat tolik příležitostí k možnému očerňování 

Chorvatů, Srbů či Bosňáků nebo zamlčování činů příslušníků jedné etnické skupiny a 

pranýřování druhé. Až na výjimku v podobě dvou článků, pod kterými byli podepsáni 

Jaroslav Spurný s Jindřichem Šídlem227 a Robert Novotný228 (a které navíc oba 

nereferovaly o aktuálním politickém dění na prostoru jihovýchodní Evropy, nýbrž v 

podobě reportáží přinesly informace o působení českých vojáků v Chorvatsku), byli 

hlavními zprostředkovali dění na Balkáně prakticky jen dva muži. Filip Tesař229, z jehož 

pera pocházely hned čtyři články z celkových osmi a Teodor Marjanovič230, který byl 

podepsán pod dvěma z nich.  

Zaměření článků bylo v podstatě velmi prosté. Vedle opětovného přehlížení 

problémů souvisejících s ropovodem Adria nevěnoval týdeník Respekt přílišnou 

pozornost ani květnové chorvatské ofenzívě vůči západní Slavonii a následné odpovědi 

krajinských Srbů v podobě ostřelování Záhřebu. T. Marjanovič s F. Tesařem naopak již 

od prvního článku řešili jediné - otázku možného odchodu či setrvání jednotek 

UNPROFOR na prostoru Chorvatska a z toho plynoucí problémy, které by mohly 

nastat. Tyto analýzy či úvahy však měly velmi často povrchní charakter. Ten spočíval v 

jakémsi bulvarizování či dodávání katastrofických scénářů událostem budoucím 

(čehož se dopouštěl především T. Marjanovič) nebo v naprosto špatném odhadu při 

líčení jejich závěrů či východisek. Toho se pro změnu např. v jednom článku dopustil 

hned dvakrát F. Tesař. 
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Jednou z občasných, avšak přesto viditelných chyb bylo špatné pojmenování 

termínů souvisejících s chorvatsko-srbským konfliktem. Tak např. F. Tesař nazýval 

tento konflikt chorvatskou válkou231, ačkoliv je zvykem, že ve válkách proti sobě bojují 

minimálně dvě strany. Lépe se o tomto vyjádřil T. Marjanovič, jenž použil výrazu 

srbsko-chorvatská válka232, avšak ani to nebylo oficiální označení. V Srbsku bylo možné 

se v souvislosti s touto válkou setkat s označením rat u Krajini (česky „válka v Krajině“), 

oficiální chorvatská propaganda jí pak nazývala Domovinski rat (česky „Vlastenecká 

válka“). Ani jednoho z těchto pojmenování však tehdejší čtenáři nemohli být svědky. 

Mimo již zmíněných Tesařovo a Marjanovičovo označení použil první jmenovaný ještě 

výrazu totální válka233 jako označení možného konfliktu, který očekával po květnové 

ofenzívě chorvatské armády v západní Slavonii. T. Marjanovič poté spojení srbsko-

chorvatská válka ještě doplnil slovy o tzv. Krajinu234, čímž jakoby tvrdošíjně odmítal 

uznat existenci tohoto srbského státu, oficiálně nazývaného Republika srbská Krajina a 

stále ho považoval jen za jakousi oblast nemající právo na vlastní existenci či 

uvědomění. 

S podobným problémem bylo možné se setkat také v příloze Spor o mandát 

UNPROFOR, která byla součástí rozhovoru F. Tesaře s Josipem Manolićem235. Ten se 

jako politik podílel nejprve na založení HDZ236, v době interview však byl členem 

opoziční strany HND237. Podstatou zmíněné přílohy pak byl názor jak chorvatské, tak i 

srbské strany na působení jednotek UNPROFOR v oblasti, tvořící hranici mezi 

Chorvatskem a RSK. A zatímco stanovisko Záhřebu zde bylo uvedeno jako oficiální 

chorvatské stanovisko, mínění krajinských Srbů pak bylo poněkud zmateně podáváno 

jako radikální srbské stanovisko. Nejen, že se špatnou formulací rozcházela 

smysluplnost tohoto termínu s dalším pokračováním věty – Radikální srbské stanovisko 

lze shrnout prostě: oddělit se od Chorvatska a připojit se k Srbsku238 – navíc toto slovní 
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spojení nemohlo díky slovu radikální jinak, než evokovat krajinské Srby jako skupinu 

jakýchsi vzbouřenců či rebelujících potížistů. 

K výběru respondenta zmíněného rozhovoru se jinak zřejmě nedaly najít 

námitky. Josip Manolić239 byl vůbec jako první politik, zpovídající se tehdejším 

čtenářům v mnou zkoumaných denících a týdenících, členem jiné strany, než vládní 

HDZ. Jedna z úvodních (a v rozhovorech s chorvatskými politickými špičkami i často 

kladených) otázek F. Tesaře Mohou se čeští turisté chystat do Chorvatska, nebo raději 

jinam?240, sice příliš nezapadala do celkového charakteru Manolićových názorů na 

změnu mandátu jednotek OSN, či srbských uprchlíků, přesto však po stránce obsahové 

působil rozhovor poměrně seriózním dojmem. Jeden fakt z něj přesto učinil článek, 

který jako by byl „šitý horkou jehlou“. F. Tesař totiž tohoto politika nazval – a ne 

jednou – J. Manulićem, což byla chyba vpravdě dětinská.  

Nepatrnou odlišností, která však byla dána spíše stylem autorova referování o 

těchto událostech, avšak neznalého čtenáře mohla zmást, bylo též nazývání oblastí, 

kde měli zpravidla vykonávat službu pouze vojáci OSN. Ve všech zbylých zkoumaných 

periodikách byla tato území přibližována jako bezpečné či separační241 zóny, F. Tesař 

pro jejich pojmenování v příloze Spor o mandát UNPROFOR volil výrazu ochranné. Šlo 

však o jedno a totéž.  

Na otázku budoucí podoby nejen chorvatsko-srbských hranic, ale i větší části 

Balkánského poloostrova ať už po odchodu či setrvání jednotek UNPROFOR pak měly 

dva nejčastěji otiskovaní reportéři, tedy F. Tesař a T. Marjanovič, poměrně svérázné či 

dokonce protichůdné názory. T. Marjanovič např. v jednom odstavci článku Ruská 

ruleta po balkánsku nabídl tehdejší čtenářské veřejnosti svůj pohled na události 

nadcházející následovně: Kdyby se modré helmy odporoučely, Chorvati a Srbové by 

zákonitě začali bojovat o jejich uprázdněné pozice. Vojsko krajinských Srbů by nemohlo 

čelit početně mnohem silnější chorvatské, proto by mu museli pomoci bosenští Srbové a 

toho by zase využila bosenská vládní armáda. Řetězová reakce by pokračovala, modré 
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helmy by se mohly stáhnout i z Bosny a do všeho by se vmísila armáda srbsko-

černohorské Jugoslávie. Celá věc by zaváněla tím, čeho se svět bojí nejvíce: že konflikt 

překročí své nynější hranice a ohrozí okolní státy.242 Nejen, že tato poměrně 

apokalyptická myšlenka nedošla svého naplnění, v odstavci následujícím si však ihned 

odporoval, když prohlásil, že chorvatská armáda není s to čelit tak silnému soupeři, jako 

jsou spojená vojska krajinských Srbů a bosenských Srbů.243  

Naprosto odlišný názor na vývoj následujících měsíců měl naopak F. Tesař. 

Necelým jedním odstavcem, konkrétně myšlenkou že katastrofické scénáře nejsou 

příliš opodstatněné. V Bosně se sice válčit bude, ale Chorvatsko i Srbsko mají zájem na 

udržení konfliktu uvnitř bosenských hranic244, v podstatě dementoval veškeré 

předchozí úvahy T. Marjanoviče a tím i některé čtenáře Respektu možná přinutil 

hledat pravdu o východiscích z balkánské krize v jiných médiích.   

Mimo těchto matoucích úsudků se čas od času novináři dopustili i chyb 

faktografických, vyplývajících zřejmě z nedostatečné znalosti balkánské problematiky. 

Tak třeba T. Marjanovič větou (…) že by modré helmy střežily „jejich“ (myšleno 

krajinskou) hranici s Karadžičovým státem245 umístil nově zredukovaná vojska OSN na 

pomezí Republiky srbská Krajina a Republiky Srbské (jejíž název by si navíc možná 

někteří čtenáři nedaly do rovnítka s výrazem Karadžičův stát). Hlavním prostorem 

budoucího působení mírových sil však měla být především krajinsko-chorvatská 

hranice, kde měly tyto jednotky prozatím vytyčenou působnost do 30. listopadu a 

nikoliv území oddělující dvě srbské entity v Chorvatsku a Bosně. Jako nepříliš geografie 

znalý se poté ukázal R. Novotný, který, popisující oblast působení českého vojenského 

praporu v odlehlém kraji Lika, v pásmu Dinárského masivu246 umístil naše jednotky do 

pohoří Dinara, ačkoliv se Lika nacházela v pohoří Velebit.  

Jak již bylo řečeno, reportéři Respektu se ve svých článcích pouštěli do různých 

úvah či analýz dnů budoucích, jejichž průběh se jim však správně podařil odhadovat 

jen velmi zřídka. Jestliže by F. Tesař s T. Marjanovičem psali články, mapující rok 1995 
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v současnosti, jistě by většinu svých tehdejších myšlenek poopravili, případně by na 

události měli názory úplně opačné. Tak by např. T. Marjanovič nebyl toho mínění, že 

chorvatská armáda není s to čelit tak silnému soupeři, jako jsou spojená vojska 

krajinských a bosenských Srbů, podpořená armádou samotného Srbska247 a F. Tesař by 

neprohlásil, že Chorvatsko není na totální válku připraveno, ekonomicky by prostě 

nevydrželo.248 Chorvatsko naopak na totální válku připravené bylo a to velmi dobře. 

Mimo účasti příslušníků Cizinecké legie249 či s pomocí některých bývalých amerických 

důstojníků i po stránce finanční či týkající se výzbroje armády.250 

Rovněž tvrzení F. Tesaře, že Krajina je pro Miloševiče životně důležitá, narušuje 

chorvatskou ekonomiku způsobem srovnatelným se sankcemi proti Srbsku a Černé 

Hoře251 se příliš nezakládalo na pravdě. F. Tesař zde především bez povšimnutí přešel 

údajnou dohodu Miloševiče s Tudjmanem z Karadjordjeva z jara roku 1991, což byl 

jeden z prvních náznaků dávání rukou pryč od této oblasti. Ten pak s přibývajícími lety 

gradoval a vyvrcholil naprostým nezájmem a Miloševičovou nezúčastněností při 

obraně Kninu v době ofenzívy chorvatské armády.  

Tyto nepříliš pravdivé či povrchní informace, doplněné občasným vágním 

popisem událostí ve stylu např. (…) bosenští Srbové se rozzuřili natolik, že zajali několik 

set příslušníků modrých helem (…)252, ze kterých (v tomto případě) nebylo jasné, jaké 

byli zajatí příslušníci OSN národnosti, ani kde k tomuto činu došlo, plus občasné 

nesmyslné započínání článků prázdnými výpověďmi typu Vydá-li se někdo do jámy 
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lvové a přitom nechce lvy rozzuřit, musí se mít hodně na pozoru. Jak to ale udělat, když 

jsou lvi tak dotěrní, že občas nezbývá než po nich prásknout bičem a odehnat je?253 tak ze 

zahraničního zpravodajství Respektu z oblasti Balkánu tvořily směs polopravd, 

z pohledů autorů navíc nepříliš sebevědomě či přesvědčivě podaných. Když se k tomu 

ještě navíc přidalo vzájemné protiřečení si „mezi řádky“ mezi dvěma nejčastějším 

přispěvovateli Respektu, které tehdejším, situace neznalým čtenářům orientaci 

v problematice jihovýchodní Evropy určitě neusnadnilo, muselo zpravodajství tohoto 

deníku působit nejen rozpačitě, ale i zčásti i nevěrohodně a neprofesionálně. 

Obrazové či textové přílohy byly v případě Respektu minimální. Pouze jedna 

jediná mapka, mající přiblížit polohu Republiky Srbská Krajina a Republiky Srbské, 

vyvedena však na způsob slepé mapy s pouhými obrysy Chorvatska a Bosny a 

Hercegoviny byla naprosto nedostatečným doplňkem k půlročnímu zpravodajství, 

které se prakticky týkalo zejména problému Chorvatska a RSK. Jelikož se ani dvě fotky 

pokuřujících či bavících se vojáků rovněž nedaly považovat za informačně přínosnou 

přílohu a názor či komentář vybraného zahraničního experta podobný tomu od 

Michela Tatua v Týdnu Respekt nepřinesl, byl toto kompletní výčet toho, čím redaktoři 

v oblasti Balkánu obohatili tehdejší čtenáře Respektu.  

3.2.2. II. pololetí 

Charakter zpravodajství se ve druhém pololetí v Respektu nezměnil tak 

radikálně, jako tomu bylo v případě Týdne. Opět poměrně rozsáhlé a informačně 

bohaté články, z nichž svou „kontroverzí“ znovu nejvíce vyčnívaly ty, pocházející z pera 

F. Tesaře a T. Marjanoviče, nechyběly na stránkách Respektu ani v měsících červenci – 

prosinci. K ustálenému okruhu autorů, píšících o dění na Balkáně (mohl bych však 

klidně uvést pouze o dění v Chorvatsku, Bosně a Srbsku, neboť o jiných státech nebylo 

na stránkách tohoto periodika referováno) přibyl navíc i nový muž, kterým byl Zbyněk 

Petráček254. Premiérově byl navíc v souvislosti s jihovýchodní Evropou otištěn i článek 

zahraničního novináře255. Ve většině reportáží, úvah či analýz pak byla jasně patrná 

snaha postihnout především události spojené se srpnovou ofenzívou chorvatské 
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armády v Krajině a říjnovými parlamentními volbami, předčasně vyhlášenými Franjo 

Tudjmanem. Žádný z autorů se naopak nevěnoval daytonským mírovým jednáním, 

uzavírajícím jednu poměrně důležitou kapitolu v dějinách tří výše zmíněných států. 

S druhým pololetím byly svým způsobem provázány i dvě myšlenky, respektive 

informace z pololetí předešlého. Tou první, charakteristickou pro oba hlavní 

zpravodaje Respektu v otázce jihovýchodní Evropy, tedy T. Marjanoviče a F. Tesaře, 

bylo jejich zarputilé nazývání všeho srbského jinými, než oficiálními názvy. Tak, jako 

T. Marjanovič nazval v I. pololetím Republiku srbská Krajina tzv. Krajinou a Republiku 

srbskou Karadžičovým státem, našel i F. Tesař v pololetí druhém pro jednu z 

bosenských entit své „originální“ pojmenování. Republika srbská se pro něj stala 

Karadžičovo panstvím256. Kdykoliv však ve svých textech tito novináři referovali o 

Chorvatsku, příp. o některé z jeho žup, podobné příměry byly vyloučené. Jakoby tak 

nepřímo dávali čtenářům najevo pohrdání těmito srbskými oblastmi.  

Druhá informace se týkala RSK. Podobně, jako se rozcházely pohledy F. Tesaře a 

T. Marjanoviče na to, kam až by mohla dosáhnout možná totální válka po úplném 

odchodu modrých přileb z Chorvatska, podávali F. Tesař a Z. Petráček rozdílné 

informace v jedné poměrně důležité skutečnosti, spojené právě s Republikou Srbská 

Krajina. Tou byl problém založení, či spíše vyhlášení tohoto srbského parastátu. 

Zatímco F. Tesař byl myšlenkou Většinu sektorů ovládala vláda v Kninu, která zde roku 

1992 vyhlásila tzv. Republiku srbská Krajina257 toho názoru, že RSK vznikla roku 1992, Z. 

Petráček informací Krátce poté zaútočily chorvatské jednotky na Krajinu – část 

Chorvatska s většinou srbských obyvatel, kteří tam v roce 1991 vyhlásili samozvanou 

republiku258 vyvedl čtenáře z omylu a jako rok jejího vzniku správně uvedl 1991. 

S pádem Republiky srbská Krajina se samozřejmě ihned začaly objevovat 

spekulace, proč bylo její dobytí tak bleskové a které faktory to zapříčinily. Se svým 

pohledem na věc brzy přispěchal i T. Marjanovič, který v jednom ze srpnových čísel 

Respektu poukazoval (chtělo by se říci konečně) na mnou již zmiňovanou dohodu 
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mezi Tudjmanem a Miloševičem z vojvodinského Karadjordjeva259, která měla být 

údajným klíčem k tak bezproblémovému a rychlému dobytí Krajiny. Pád Kninu však 

pro něho i přesto zůstával nepochopitelný, jelikož mu byla v srbské nacionalistické 

propagandě vyhrazena takřka mytologická role, neboť byl považován za jednu ze svatyň 

srbství.260 Stavět však těmito slovy oblast Kninu na roveň např. Kosova, které se tím 

spíše mohlo nazývat, vzhledem k jeho historickému významu, jednou ze svatyní 

srbství, byl nesmysl. Mytologická role mohla být tomuto krajinskému městu vyhrazena 

maximálně několik let nazpátek, kdy jako hlavní město RSK působilo jako jakýsi 

opěrný bod pro Srby, žijící v Chorvatsku. Podle tehdejšího vývoje událostí mu však ani 

zmíněná srbská nacionalistická propaganda nepřikládala takový význam, jako jiným, 

pro Srby posvátným či významným územím.  

Smutným vyústěním chorvatsko-srbského konfliktu pak byla smrt několika tisíc 

srbských civilistů a exodus téměř 150 000 jejich krajanů. Ač byly známy případy, kdy po 

útěku krajinských Srbů zbylo před jejich domy často např. rozvěšené prádlo nebo 

v zahradních restauracích nádobí, F. Tesař se útěkem takového množství obyvatel 

nijak nevzrušoval a prohlásil, že probíhal natolik organizovaně, že je lépe ho označit 

slovem vystěhování.261 Takováto vpravdě kacířská myšlenka nejen, že nemohla najít 

zastání ani mezi zatím zřejmě názorově nevyhraněným čtenářstvem a už vůbec pak 

mezi např. českými balkanisty, navíc byla velmi daleko od pravdy. F. Tudjman sice 

Srbům „připravil“ jakési dva koridory, vedoucí přes Federaci BiH, kterými by krajinští 

Srbové přešli na území Republiky srbské, přechod samotný se však rozhodně slovem 

organizovaný označit nedal. Ženy, děti a všichni muži, kteří nebyli ve zbrani, se ihned 

po vypuknutí ofenzívy dali na útěk na obyčejných traktorech či v primitivních 

dodávkách, kde se jich navíc často tísnilo více, než bylo povoleno (jestliže je dnes 

v některém z periodik referováno o této etapě Vlastenecké, jak jí Chorvaté nazývají, 

války, jsou fotografické přílohy v podobě záběrů na kolony těchto dopravních 

prostředků mísících se s pěšími velmi častým doplněním toho kterého článku). 

Nezřídka jim navíc docházely potraviny a ani chorvatská armáda či Chorvaté samotní 
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se k nim nechovali právě přívětivě. F. Tesař také bez komentáře přešel skutečnost, že 

bezprostředně před ofenzívou naprostá většina krajinských politiků, ale často i 

vojenských velitelů prostě z RSK utekla. Neorganizovaný tak nebyl nejen útěk 

samotných civilistů, ale i boj srbské armády. 

Zcela opačného názoru na tyto události prvních srpnových dnů byl R. Novotný, 

jehož článek Krajina po bouři262 se svým charakterem dal zařadit mezi kvalitnější a bez 

známek stranění jedné z válkou postižených stran. Autor nejprve větou Mnohé 

nasvědčuje tomu, že Srbové opouštěli své domovy v naprostém šoku a dezorientaci263 

dementoval předchozí Tesařovu myšlenku, aby přidal i vysvětlení. Totiž, že Srbové 

spíše jen nepřipraveně a zmateně ustupovali.264 Správně také podotkl, že kninská 

vojenská špička opustila ohroženou loď mezi prvními a tím se rozsypala celá 

struktura.265 Na jednu stranu mohl být jiný pohled na jihovýchodní Evropu každého 

z autorů pro čtenáře zajímavý, reflexe F. Tesaře však byla přeci jen velmi pokřivená a 

vzdalovala se reálné skutečnosti.  

Zřejmě v návaznosti na válečně události léta 1995, ale i let minulých, přišlo F. 

Tesařovi vhodné představit čtenářům portréty nejhorších zločinců na prostoru bývalé 

Jugoslávie s výčtem jejich přestupků. Vybral jich proto sedm a v článku Od velkých po 

malé ryby266 pomocí jakýchsi medailonů odkryl jejich minulost.267 Pozorným 

sledovatelům článků páně Marjanovičovo a především Tesařovo však již poněkolikáté 

nemohlo ujít černobílé nahlížení druhého jmenovaného na zkoumanou problematiku. 

Ze sedmi jmenovaných byl totiž jeden jediný – Dario Kordić – příslušníkem bosensko-

hercegovských Chorvatů. Zbytek tvořili Srbové či bosenští Srbové. F. Tesař zřejmě opět 

záměrně vybral a očernil osoby pouze z jedné strany barikády, ačkoliv i mezi Chorvaty, 

jejich bosensko-hercegovskými kolegy nebo i bosenskými Muslimy bylo osob, které 

měly „špíny na rukou“ více, než dost. Z těch známějších mohu jmenovat např. 
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Tihomira Blaškiće, Mirko Norce, Nasera Oriće268, avšak do tohoto seznamu by zapadl i 

Ante Gotovina, který kromě operací provedených roku 1995 spoluvelel již operaci 

Maslenica269 v roce 1993.  

Týdeník Respekt také na svých stránkách „zaznamenal“ jednu kulturně 

politickou událost, nazvanou Měsíc Bosny a Hercegoviny. Ta se konala pod záštitou 

prezidenta Václava Havla v září – říjnu v Praze a jejím cílem bylo vyjádření podpory 

muslimsko-chorvatské části Bosny a Hercegoviny a jejím obyvatelům při konstituování 

„nového“ heterogenního státu. Slovo „zaznamenal“ jsem uvedl v uvozovkách záměrně, 

neboť jediná reakce tohoto periodika na výše zmíněnou akci bylo umístění názvu 

„Měsíc Bosny a Hercegoviny“ do záhlaví stránek čísla, vydaného 11. září a otištění jeden 

a půl stránky rozsáhlého článku Napříč dvacátým stoletím.270 

Ten se zároveň vymykal z kontextu zbylých zpravodajských textů, neboť jako 

součást zmíněného Měsíce Bosny a Hercegoviny nejen, že nereflektoval žádnou 

událost spojenou s touto zemí, nýbrž ani aktuální politickou situaci celého regionu 

jihovýchodní Evropy. T. Marjanovič namísto toho chronologicky popisoval vývoj 

Jugoslávie mezi léty 1918 – 1991. Zpráva však opět lehce trpěla v rámci přesného uvádění 

jednotlivých termínů, případně povrchním vysvětlováním určitých pojmů, nutných pro 

tehdejšího čtenáře k vytvoření si alespoň rámcového pohledu na události v bývalé 

Jugoslávii. 
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byl etnický Chorvat, člen HV. Zúčastnil se vojenských operací Maslenica a Medački džep (česky 
„Medacká kapsa“), později jako jeden z velitelů i operace Oluja. V květnu 2004 odsouzen právě za 
spoluúčast na operaci Medački džep, v roce 2003 poté za masakr v krajinském Gospići, při kterém bylo 
zabito na 50 Srbů a kterému sám velel.  Za masakr v Gospići mu byl v červnu 2004 vyměřen trest na 12 
let za mřížemi, za válečné zločiny při operaci Medački džep poté v květnu 2008 ještě dalších 7 roků. 
Naser Orić, bosenský Muslim, hodností generál, byl zodpovědný za zvěrstva, která páchaly jeho 
jednotky v letech 1992 – 1993 na území Republiky Srbské, konkrétně v oblasti Srebrenice.  Ve zmíněných 
letech zde mělo dojít k vraždě údajně více než 2000 srbských civilistů a to velmi krutými způsoby, 
jakými bylo např. vytrhávání zubů kleštěmi, propichování vidlemi, prorážení hlavy tupými předměty 
nebo uřezávání hlavy. V souvislosti s tímto řáděním bylo i na 13 000 Srbů nuceno opustit své domovy. 
Orić byl zatčen v roce 2003, rozsudek v roce 2006 ho poté poslal do vězení na 2 roky s tím, že se 
neprokázala obvinění proti němu vznesená. 
269

 Operace, jíž velel Janko Bobetko, probíhala od 6. do 23. ledna 1993 a osvobozena během ní byla oblast 
Zadaru, blízké  letiště Zemunik a především byla vyhnána většina Srbů z této části země. 
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T. Marjanovič na počátku neopomněl, jak už to u většiny českých novinářů bylo 

zvykem, zidylizovat jugoslávský stát slovy Krásná a slunná Jugoslávie, na jejímž pobřeží 

trávili dovolenou mnozí čeští turisté271, při zmínce o jejím ustanovení se navíc omezil 

na pouhé vznikla teprve v roce 1918.272 Fakt, že názvem Jugoslávie (konkrétně Království 

Jugoslávie) se tento stát tituloval až od října roku 1929, neboť předchozích 11 let se 

nazýval Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, přešel autor bez povšimnutí, či 

objasnění. V jiné části téhož textu, přibližující období Jugoslávie za II. světové války, 

poté v důsledku povrchních znalostí politických náležitostí té doby tituloval 

ustašovskou organizaci jako Hnutí Ustaša, ačkoliv se pro toto uskupení užívalo 

prostého Ustaša, případně Ustaša – Chorvatské osvobozenecké hnutí.273 Pochybení se 

dostavilo rovněž při zmínce o tzv. ustašovské obdobě na srbský způsob (jak tuto 

problematiku tehdejší, ale i dnešní zpravodajská média z velké části přibližovala a stále 

i přibližují), tedy četnickém hnutí.274 Myšlenka, že četnická uskupení bojovala hlavně 

proti ustašovcům275, nebyla nejen zcela správně podaná, ale ani řádně dovysvětlená. 

Obraz četniků jako jakýchsi krvelačných bojovníků, bojujícím proti všemu 

chorvatskému, podávala především Titova propaganda a rozšířen byl i na počátku 

občanské války v Chorvatsku. V období II. světové války se však mezi největší nepřátelé 

četniků počítali převážně okupanti, tedy hlavně Němci a v menší míře i Italové. 

Četnické akce vůči ustašovcům měla ve 40. letech 20. století na svědomí spíše 

národnostně netolerantní politika tehdejšího NDH, než četnici samotní.  

Trochu v ústraní zůstávali při líčení půtek mezi Chorvaty a Srby bosenští 

Muslimové. Do mozaiky celoročního pomíjení tohoto etnika nebo naopak líčení jejich 

údělu trpitelů a beránčí povahy tak „vhodně“ zapadla Marjanovičovo charakteristika. 

Ten byl toho názoru, že se Muslimové na rozdíl od militantních a homogenizujících 
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 Ustašovské chorvatské osvobozenecké hnutí bylo založeno zřejmě v roce 1930 Ante Pavelićem v Itálii 
(podle některých pramenů již v lednu roku 1929). Organizováno bylo jako tajná vojenská organizace 
připravující ozbrojené povstání vedoucí k osamostatnění a vybudování zcela nezávislého Chorvatska, ve 
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 Četnici byli srbské paravojenské sbory, poprvé se objevující v období balkánských válek, bojující proti 
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výkřiků v okolí (myšleno chorvatských a srbských) vyznačovali mírumilovností a 

smířlivostí.276 Podle T. Marjanoviče tak Muslimové spíše představovali oběť vnější 

agrese a ani v nejmenším se nepodíleli na rozpoutání válečného konfliktu. Jména jako 

Naser Orić či Rasim Delić277 zřejmě T. Marjanovičovi nic neříkala. 

S vidinou dalšího úspěchu po zvládnutých ofenzivách Blesk a Bouře a posílení 

pozice nejen své, ale i HDZ, rozhodl se Franjo Tudjman pro vypsání předčasných 

parlamentních voleb. Zprávu o této události zprostředkoval čtenářům opět T. 

Marjanovič, a i tentokrát trpěla v rámci zavádějícího líčení některých důležitých faktů, 

případně jejich strohém vysvětlování. Za nepříliš vhodně zvolený se dal považovat 

hned titulek článku, který hlásal Příliš malé vítězství.278 Ač byl v samotném článku 

objasněn důvod tohoto názvu, jeho zvolení přeci jen nebylo nejvhodnější. Ve čtenáři, 

pročítajícím články jen zběžně či se soustředícím a hlavní myšlenku odvozujícím od 

jejich titulků, musel tento vzbudit dojem jakési radikální či klíčové, možnou 

budoucnost ovlivňující porážky. 

Jistě, HDZ tehdy nezískala dvoutřetinovou většinu parlamentních hlasů, ovšem 

zisk více než 1 100 000 hlasů v tehdejším cca 4 430 000 lidmi obydleném Chorvatsku se 

za příliš malé vítězství považovat určitě nedalo. F. Tudjman totiž potřeboval právě 

takové percentuelní množství hlasů k možnému provádění ústavních změn, ale 

rozhodně ne k tomu, aby mohl být jmenován doživotním prezidentem, respektive 

bánem.279 Titul bán se užíval ve středověkém Chorvatsku jako výraz pro správce určité 

oblasti, později v Chorvatském království (kde byl bán podřízen aktuálně vládnoucímu 

Habsburku) a konečně mezi léty 1929 – 1941 se tak označovali správci jednotlivých 

administrativních oblastí (bánovin), které tvořily tehdejší Království Jugoslávie. Tento 

termín se však (minimálně bez náležitého vysvětlení, které ale ze strany T. Marjanoviče 

nepřišlo) nedal aplikovat na končící 20. století a ani ze strany Tudjmana nikdy nepřišel 

náznak snění o takovémto titulu.  
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Jako vhodná a svým způsobem originální se jevila příloha článku s názvem 

Franjo Tudjman – prezident nebo monarcha.280 T. Marjanovič v něm popsal důležité 

mezníky Tudjmanova osobního i politického života, přičemž nezapomněl zmínit málo 

známé zajímavosti typu: Tudjman zastával i funkci předsedy bělehradského vojenského 

fotbalového klubu Partizan281 (ačkoliv byl F. Tudjman ve skutečnosti předsedou celého 

sportovního spolku Partizan, později přejmenovaného na Jugoslávské sportovní 

družstvo, zaštiťující i jiná sportovní odvětí, než jen fotbal). Autor nám rovněž nabídl 

několik oslovení či přezdívek, kterými byl chorvatský prezident titulován, avšak např. 

ze spojení chorvatský Bismarck282 nebylo jasné, zdali o něm tak smýšlí pouze autor 

článku nebo se chorvatskému prezidentovi dostalo takovéhoto titulu od zahraničních 

kolegů či novinářů.  

I přes veškerou kritiku, namířenou vůči zpravodajství Respektu nejen za druhé 

pololetí, ale i za celý rok, bylo toto médium zřejmě na nejvyšší úrovni ze všech čtyřech 

zkoumaných tiskovin. Ač bylo co do počtu článků periodikum chudší než druhý 

zkoumaný týdeník, díky jejich rozsahu a umně zvolenému rozložení obsahu postihlo 

prakticky všechny důležité události nutné k alespoň rámcovému pochopení dění 

v jihovýchodní Evropě. Faktografické chyby stejně jako občasné nesprávné úvahy či 

komentáře, související s aktuálně probíhajícími a referovanými událostmi sice kazily 

jinak dobrý dojem a strukturu článků, avšak minimální dávka patetičnosti či osobních 

sympatií toho kterého autora jejich hodnotu vyvažovaly. Podobně jako v ostatních 

tištěných médiích byl i v Respektu minimální ohlas na události vně Chorvatska, Srbska, 

případně Bosny a Hercegoviny. Mám-li být přesný, reflexe událostí z těchto států byla 

vlastně nulová. 

Za slabé stránky týdeníku by se tak daly považovat především dvě skutečnosti. 

Jednak to byl úzký okruh novinářů, Balkánu se věnující. Nepočítaje vždy po jednom 

článku pánů R. Novotného, Z. Petráčka a J. Spurného s J. Šídlem, byly čtenářům 

v článcích servírovány pouze pohledy F. Tesaře a T. Marjanoviče. Druhou byla poté 

téměř absolutní absence příloh. Fotografické přílohy se opět daly spočítat na prstech 
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jedné ruky, příloha v podobě mapy se v období července – prosince neobjevila ani 

v jednom případě, ačkoliv to v souvislosti se srpnovými událostmi v Krajině bylo více 

než vhodné. Významnější a jediná textová příloha pak byla pouze ta z konce roku 

související s článkem mapujícím průběh a výsledky chorvatských voleb. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce byla reflexe pohledu určených českých 

tištěných médií na události v Chorvatsku v roce 1995. V práci je mimo pohledu tiskovin 

na děje v rovině politické či válečné přihlédnuto i na vybrané okamžiky dotýkající se 

společenské či kulturní sféry života na Balkáně. Mým hlavním záměrem bylo 

především posouzení míry objektivity zpráv, soustředících se na zmíněné tematické 

okruhy či osobní zaujatosti reportérů vůči jednotlivým balkánským etnikům, která se 

v článcích projevovala. Každé z periodik jsem analyzoval vždy v půlročních intervalech, 

tedy obdobích leden – červen a červenec – prosinec.  

Po podrobném prostudování deníků Lidové noviny, Rudé právo a týdeníků 

Týden a Respekt v roce 1995 nemohu hodnotit práci českých žurnalistů jinak, než jako 

průměrnou, nevyhovující a zavádějící co do objektivity čtenáři předávaných zpráv. 

Takovýchto negativních přívlastků by bylo dále možné nalézt více. Příspěvky českých 

novinářů vysvětlující jugoslávský konflikt byly nedůsledné, informace v nich 

terminologicky a faktograficky nepřesné. Pokud bylo v článcích referováno současně o 

skutcích Chorvatů i Srbů, bylo toto zpravodajství líčeno tendenčně, jeho obsah byl 

nezřídka vykonstruován ve prospěch Chorvatů.  

Především v souvislosti s deníky byly čtenářům předávány zprávy povrchní, 

místy se sklony k bulvárnosti. Jejich charakter byl dán zejména nadměrnou kumulací 

článků pocházejících z médií Západu, které nepokrytě hanily Srby a Chorvatsko i přes 

všechny přečiny hodnotily značně pozitivně a většinu deliktů Záhřebu se snažily i přes 

jejich nespornou průkaznost ospravedlnit či zamlčet. Čeští žurnalisté přispívali do 

Rudého práva a Lidových novin jen poskrovnu a zanedbatelný počet jimi 

vyprodukovaných příspěvků většinou odrážel i jejich nedostatečnou znalost 

balkánského prostředí. Jen čas od času totiž dokázali problém či rozhovor vést 

správným směrem a do hloubky, zároveň faktograficky věrohodně a nestranně vůči 

chorvatskému či srbskému etniku. 

Obraz Chorvatska v českých tištěných médiích v roce 1995 tak rozhodně nebyl 

takový, aby odběratelům čtyř vybraných periodik poskytl komplexní zpravodajství o 

dění na prostoru vybraného balkánského státu. Přísnější měřítko s ohledem postižení 
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událostí v Chorvatsku snesl snad jen týdeník Respekt, avšak ani jeho reportéři se 

nevyhnuli černobílým interpretacím politických a společenských událostí nejen 

Chorvatska, ale okrajově i ostatních slovanských států jihovýchodní Evropy. Kromě 

toho, že namísto kvality článků byla spíše upřednostňována jejich kvantita, odhalovaly 

tak texty českých žurnalistů píšících o Balkánu více o stavu samotné české žurnalistiky 

(např. v rámci zahraničního zpravodajství), než o Balkánu samém, respektive o 

chorvatsko-srbských problémech roku 1995.  

Ač jsem tak spolu konfrontoval čtyři česká média, což považuji za dostatečný 

počet, ani jedno nenabídlo prvotně očekávaný, především nestranný, nezkreslený a 

některá fakta z reálné skutečnosti nezamlčující pohled. Proto jsem se v práci pokusil o 

korekci žurnalistických omylů a reinterpretaci tendenčních tvrzení z odborného a 

nestranného pohledu budoucího kroatisty a balkanisty. 
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