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...Uopšte, ovaj rat je po mnogo čemu iracionalan. Pre svega, ratuju potpuno isti ljudi, 

koji govore istim jezikom, imaju isti mentalitet i ista osećanja...Ne razlikuju se ni po čemu, 

čak su im i uniforme slične...1 

 

Miloševićovo autoritárstvo v Srbsku provokuje skutočnú separáciu. Pamätajte, čo 

vravel Hegel – história sa opakuje ako tragédia a fraška. Znamená to, že keď sa teraz 

Juhoslávia rozpadne, vonkajší svet nebude intervenovať ako v roku 1914...Juhoslávia bude 

možno nakoniec vyzerať ako britský Commonwealth, voľná federácia obchodujúcich národov. 

Ale obávam sa, že najskôr nás čakajú občianske vojny a rebélie2. 

 

ÚVOD 

 

 Etnické konflikty na území bývalej Juhoslávie (Socialistička Federativna Republika 

Jugoslavija, SFRJ)3 mali za následok rozpad niekdajšej federatívnej štruktúry, pričom si 

postupne jednotlivé federatívne republiky viac či menej násilnou cestou vybojovali 

                                                 
1 V preklade: „Obecne, táto vojna je v mnohom iracionálna. Predovšetkým, bojujú [v nej] úplne rovnakí ľudia, 
ktorí hovoria rovnakým jazykom, majú rovnakú mentalitu i rovnaké pocity... V ničom sa nelíšia, dokonca 
i uniformy majú rovnaké.“ Replika z filmu Turneja (2008) srbského režiséra Gorana Markovića, ktorý opisuje 
cestu skupiny belehradských divadelných hercov po frontových líniach Bosny a Hercegoviny v roku 1993. 
2 Predpoveď niekdajšieho čiernohorského politika v SFRJ a neskoršieho disidenta Milovana Djilasa v 80. rokoch 
20. storočia. In: KAPLAN, Robert: Balkan Ghosts. New York: Vintage Books, 1993, str. 75-76. 
Zároveň je pre úplnosť potrebné dodať, že – ako Djilas sám konštatuje – tento výrok ohľadom opakovania 
histórie pôvodne nie je jeho, ale pochádza od Hegla a ďalej s ním pracuje Marx vo svojom diele Osemnásty 
brumaire Ľudovíta Bonaparta, pričom sa vzťahuje na Napoleona I. a jeho synovca Ľudovíta Napoleona 
(Napoleona III.): „Hegel niekde pripomína, že všetky veľké svetové historické fakty a osobnosti sa objavujú, dá 
sa povedať, dvakrát. Zabudol však dodať: prvýkrát ako tragédia, druhýkrát ako fraška. Caussidière pre 
Dantona, Louis Blanc pre Robespierra, Montagne rokov 1848-1851 pre Montagne rokov 1793-1795, synovec 
pre strýka. A tá istá karikatúra sa vyskytuje pri okolnostiach druhého vydania Osemnásteho brumaira.“ In: 
MARX, Karl: The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. 1852, dostupné na: 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm 
3 Celkovo sa dá hovoriť o piatich konfliktoch na území SFRJ, ktoré boli všetky motivované teritoriálnymi 
ambíciami, bojom o nezávislosť a etnický aspekt v nich zohrával kľúčovú rolu – 1) desaťdnová vojna medzi 
Juhoslovanskou národnou armádou (Jugoslovenska narodna armija, JNA) a slovinskými jednotkami teritoriálnej 
obrany (Teritorijalna odbrana, TO), 2) vojna medzi Chorvátskom na jednej strane a JNA, resp. ozbrojenými 
silami krajanských Srbov (Srpska Vojska Krajine, SVK) na strane druhej, ktorej hlavná eskalácia bola zastavená 
prímerím v januári 1992 a definitívne ukončená ofenzívou chorvátskej armády (Hrvatska Vojska, HV) v lete 
1995, 3) vojna v Bosne a Hercegovine, zahájená v marci/apríli 1992 a ukončená podpisom Daytonskej mierovej 
zmluvy v Paríži ako dôsledku rokovaní v Daytone v decembri 1995, 4) konflikt v Kosove medzi armádou SRJ 
(Vojska Jugoslavije, VJ) a Kosovskou oslobodzovacou armádou (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK), latentne 
prebiehajúci v druhej polovici 90. rokov, eskalujúci v roku 1998 a ukončený operáciou NATO Allied Force 
v období marec-jún 1999, 5) konflikt v Macedónsku medzi macedónskymi bezpečnostnými zložkami 
a Národnou oslobodzovacou armádou (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK), ukončený Ohridskou mierovou 
zmluvou v roku 2001. Pokiaľ čiastočne zúžime kritéria, ktoré definujú konflikt, môžeme vravieť i o šiestej 
udalosti, ergo stretoch medzi VJ a Oslobodzovacou armádou Preševa, Medvedje a Bujanovca (Ushtria Çlirimtare 
e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, UÇPMB) v roku 2001.  



 6 

nezávislosť4. Kľúčovou otázkou pri determinácii vnútornej administratívnej štruktúry, ako 

i politického systému nových štátov v priestore západného Balkánu5, bola etnická skladba 

obyvateľstva týchto krajín. Etnické čistky, masové presídľovanie obyvateľstva, zastrašovanie 

a ďalšie javy typicky sprevádzajúce etnický konflikt vždy v konečnom dôsledku viedli 

k radikálnej premene etnickej štruktúry oproti tej, ktorá prevládala v období trvania SFRJ. 

Slovinci a Macedónci ostali prevratných a spoločnosť hlbšie zasahujúcich zmien ušetrení – 

prví z dôvodu relatívnej homogenity domáceho obyvateľstva, druhí vďaka marginalizácii 

vplyvu etnických Albáncov v priebehu série konfliktov trvajúcej do roku 1995. Vtedajšia 

Federatívna republika Juhoslávia (Savezna Republika Jugoslavija, SRJ) zložená zo Srbska 

a Čiernej Hory bola konfrontovaná so stupňujúcimi sa požiadavkami etnických Albáncov 

v Kosove a Preševskom údolí naplno až neskôr. Chorvátsko vedené prezidentom Tudjmanom 

docielilo zníženie podielu srbského obyvateľstva z predvojnových cca 12% na súčasných 

približne 4.5%. Ostávala tak ešte Bosna a Hercegovina (BaH) - krajina, ktorá bola etnicky 

výrazne heterogénna, ktorá sa často nazývala „Juhoslávia v malom“ a ktorej komplikovaná 

etnická skladba obyvateľstva viedla nielen k najvýraznejšej eskalácii napätia a neskorších 

vojenských akcií, ale i mimoriadne problematickým rokovaniam o pozastavení bojov 

a vybudovaní nového politického a administratívneho systému. 

 

 Krvavý rozpad SFRJ zastihol svet nepripravený a bezmocný. Len pár stoviek 

kilometrov od pokojnej strednej Európy, od metropol ako Budapešť či Viedeň, kde medzi 

hlavné priority patril výber večerného predstavenia v divadle, či návšteva príjemnej 

reštaurácie na brehu Dunaja, riešili tamojší obyvatelia úplne iné starosti. Niekdajší priatelia 

a susedia sa okrádali, zabíjali a znásilňovali; základným cieľom tak zrazu bolo holé prežitie. 

Slovami niekdajšieho srbského premiéra Zorana Ðinñića: „Zabíjanie nebolo systematické, ako 

počas Hitlerovej vojny. Tisíce ľudí, psychopatov, bolo ochotných zabíjať za 1000 nemeckých 

mariek... Táto vojna je veľkou krutosťou pozostávajúcou z tisícky malých krutostí.“6 Hádam 

práve lokalizácia týchto konfliktov, v mieste, kde ešte niekoľko mesiacov pred začiatkom 

                                                 
4 Od roku 2008 sa toto tvrdenie rozšírilo okrem niekdajších federatívnych republík i na jednu z dvoch srbských 
provincií – Kosovo. 
5 Západný Balkán je oficiálny názov vytvorený pre účely odbornej terminológie, pričom jeho teritoriálne 
vymedzenie nezodpovedá geografickému poňatiu v zmysle prirodzených hraníc na balkánskom polostrove. 
Zahŕňa štáty bývalej Juhoslávie mínus Slovinsko a plus Albánsko, ktoré od začiatku 90. rokov spájajú isté 
spoločné atribúty obzvlášť vo vzťahu k euroatlantickým integračným zoskupeniam. Pre viac informácií 
o technickom vymedzení tohto pojmu viď STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního 
Balkánu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, str. 11 
6 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals 
and the Culture of Impunity. New York: Other Press, 2009, str. 159 
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prvých bojov chodievali nemeckí, švédski, ale prirodzene i českí a slovenskí turisti, na letné 

dovolenky, je hlavným dôvodom neskoršieho obrovského odborného i verejného záujmu 

o ťažiská juhoslovanských nástupníckych vojen. Hrozné násilné udalosti v Rwande, Sierra 

Leone a pod. Európa nevníma až tak pálčivo, veď „Afrika je ďaleko“, ale Juhoslávia, tá bola 

každému dôverne známa, takmer každý tu aspoň raz bol a hlavne – keď takú krajinu, ktorá 

hlavne pre niekdajší východný blok predstavovala istý ideál spoločenského usporiadania, 

postihnú také vlny násilia, kto zaručí, že sa niečo podobné nestane aj „u nás“? Počet 

publikácií, ktoré analyzujú juhoslovanskú históriu, priebeh jednotlivých konfliktov 

a charakteristiky zastúpených etnických skupín, je tak obzvlášť v anglosaskom svete, 

v Nemecku a pochopiteľne na Balkáne skutočne obrovský. Obsahom dizertačnej práce tak 

primárne nebude pojednanie o príčinách rozpadu SFRJ, resp. analýza vnútropolitických 

pomerov v jednotlivých juhoslovanských republikách – tieto aspekty boli dostatočne popísané 

v iných prácach a len ťažko by som mohol v týchto súvislostiach dodať niečo nové 

a objavné7. 

 

V tejto práci by som sa však chcel primárne venovať tematike, ktorá (nielen) v česko-

slovenskom prostredí zatiaľ príliš podchytená nie je – vplyvu akcií medzinárodného 

spoločenstva na etnické konflikty západného Balkánu. Obzvlášť srbskí autori radi prehnane 

zdôrazňujú zaujatosť „západu“ voči nim a obviňujú rôzne krajiny Európskej Únie spoločne 

s USA z neuváženej až kontraproduktívnej politiky, čo čiastočne  zbavuje samotné bojujúce 

strany hlavnej viny za skazu juhoslovanského priestoru. Tento postoj je do veľkej miery 

prehnaný a nereflektujúci realitu a v samotnej práci sa ním pochopiteľne budem zaoberať, na 

strane druhej je však pravdou, že politika medzinárodného spoločenstva mala rozhodujúci 

vplyv pri formovaní nástupníckych štátov po SFRJ. V podstate každá udalosť na západnom 

Balkáne bola ovplyvnená rozhodnutiami svetových veľmocí, a to nielen v 90. rokoch8. 

Berlínsky kongres v r. 1878 garantoval srbskú i čiernohorskú nezávislosť, nevyriešil však 

                                                 
7 Uvediem len niekoľko z môjho pohľadu najprínosnejších diel pre štúdium juhoslovanských dejín a podrobných 
analýz rozpadu krajiny. Z diel českých autorov je to hlavne publikácia ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny 
jihoslovanských zemí. Praha: NLN, 2009. Z diel balkánskych autorov preložených do češtiny napr. PIRJEVEC, 
Jože: Jugoslávie 1918–1992. Praha: Argo, 2000, či DIZDAREVIĆ, Raif: Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. 
Praha: Ján Vašut, 2002. Od anglosaských autorov sa za jedno z najlepších diel pokladá SILBER, Laura, 
LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia. Londýn: Penguin Books, 1996. Za ďalšie publikácie hodné 
doporučenia považujem nasledovné: GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia. New York: Penguin Books, 
1993; JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia. New Haven: Yale University Press, 
1997; BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention. New York: 
Oxford University Press, 2002. 
8 S istou mierou preháňania sa dá povedať, že tak ako vlády a verejná mienka na západe vytvorili Srbmi 
dominovanú Juhosláviu v roku 1918, podobne ju tí istí aktéri zničili v roku 1991. In: RIDLEY, Jasper: Tito. 
Londýn: Constable, 1994, str. 73 
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pálčivú macedónsku otázku. Na londýnskej konferencii v r. 1913 veľmoci určili hranice 

samostatného Albánska, ktoré ponechali veľkú časť albánskeho obyvateľstva pomimo. Tieto 

kroky boli podnietené činnosťou lokálnych hnutí bojujúcich za nezávislosť, ktoré 

prostredníctvom iniciovania ľudových povstaní vyvolávali ozbrojený odpor a následnú 

veľmocenskú intervenciu9. Problémy, ktoré vyvstali z pokusu implementovať modernizáciu 

zhora prostredníctvom centralizovanej štátnej byrokracie inšpirovanej ideológiou 

diskriminačného nacionalizmu pod dohľadom veľmocí v komplexnom a nedostatočne 

pochopenom interkultúrnom prostredí, trápia balkánsky región až do dnešných dní10. 

O mnoho desiatok rokov neskôr EÚ i USA uznali nezávislé Chorvátsko i BaH bez uváženia, 

ako sa k tomuto kroku postavia tamojší Srbi. V Daytone vystavali architektúru dnešnej BaH, 

ktorá je i po pätnástich rokoch terčom kritiky. V r. 1999 zbombardovali SRJ a umožnili 

vytvorenie medzinárodného protektorátu v Kosove; o dva roky nato však zabránili 

macedónskym Albáncom, aby sa podobný scenár preniesol i tam. A nakoniec v r. 2008 

podporili kosovskú nezávislosť. Všetky tieto udalosti mohli vyzerať inak, lepšie či horšie, ak 

by jednotlivé štáty medzinárodného spoločenstva konali či už lepšie pripravené, alebo 

s menšou mierou cynizmu, resp. sledovania vlastných národných záujmov vydávaných za 

všeobecné humanitárne princípy. Táto dizertačná práca bude pojednávať práve o týchto 

rozhodnutiach a zlyhaniach s nimi súvisiacich. 

 

Búrlivé udalosti na prelome 80. a 90. rokov vedúce k deštrukcii bipolárneho systému, 

pádu socialistických režimov a vzniku nových, transformujúcich sa spoločností (nielen) 

v strednej a východnej Európe boli natoľko prevratné, že zanechali USA spoločne s vtedajším 

Európskym Spoločenstvom nepripravené na akúkoľvek zásadnú reakciu, schopnú v zárodku 

zastaviť rodiaci sa kolobeh násilných udalostí na Balkáne11. Spojené štáty vedené 

prezidentom Bushom a ministrom zahraničných vecí Bakerom sa dívali na postupný rozpad 

SFRJ ako na výlučne európsku záležitosť – vítanú šancu pre USA prenechať Európanom 

voľnú ruku pri riešení konfliktov na vlastnom území12. Štáty Európskeho Spoločenstva neboli 

                                                 
9 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002. Carlisle: Strategic Studies Institute, U.S. Army War 
College, 2003, str. 20 
10 Tamtiež, str. 21 
11 Na strane druhej je potrebné podotknúť, že práve pád železnej opony a deštrukcia socialistickej ideológie 
umožnili i rapídny nárast popularity etnického nacionalizmu, ktorý fungoval ako ideologická náhrada 
defunkčného socializmu. Premena medzinárodného usporiadania a politických systémov niekdajších 
socialistických krajín tak v konečnom dôsledku nielenže zanechala medzinárodné spoločenstvo čiastočne 
ochromené, ale sama bola príčinou rozpadu multietnických federácií a vzniku nových, „národných“ štátov, 
ktorých ústrednou ideológiou sa stal etnický nacionalizmus. 
12 Bližší vhľad do motívov americkej zahraničnej politiky v období predchádzajúcom rozpadu SFRJ poskytuje 
napr. HOLBROOKE, Richard: To End a War. New York: Random House, 1998, str. 27 (hoci je táto publikácia 
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pripravené forsírovať jednoznačnú a hlavne koherentnú zahraničnú politiku, ktorá by bola 

zároveň oprostená od partikulárnych mocenských záujmov jednotlivých krajín. Niektoré 

kruhy v britskej, francúzskej (a prirodzene gréckej) diplomacii boli tradične prosrbské, čo 

vyplývalo zo vzájomných dobrých vzťahov počas 2. svetovej vojny, ako aj britskej 

reálpolitiky, ktorá uprednostňovala vyjednávanie s jedným silnejším regionálnym 

hegemónom, než s množstvom nepredvídateľných menších štátov. Nemecká verejná mienka 

sa naproti tomu identifikovala s katolíckym obyvateľstvom Slovinska a Chorvátska; Berlín sa 

taktiež túžil vymaniť zo 40 rokov trvajúcej medzinárodno-politickej pasivity13. Dôsledkom 

tejto nejednoznačnej a často v konečnom dôsledku kontraproduktívnej politiky bola dlhodobo 

sa tiahnuca a prerušovaná séria mierových rokovaní, ktoré zvyčajne končili predostretím 

konkrétneho mierového plánu vizualizujúceho budúce usporiadanie BaH, pričom bol tento 

následne odmietnutý jednou zo zúčastnených bojujúcich strán.  

 

Európske spoločenstvo postupne zorganizovalo Mierovú konferenciu o bývalej 

Juhoslávii v holandskom Haagu, ktorej súčasťou bolo i ustanovenie Badinterovej arbitrážnej 

komisie vyjadrujúcej sa k právnym otázkam rozpadu a nástupníctva. Ďalej, a neskôr i po 

zapojení predstaviteľa OSN do mierového procesu, bolo vypracovaných niekoľko návrhov na 

ukončenie konfliktu – Cutileirov plán, plán Vance-Owen a plán Owen-Stoltenberg. Úsilie 

jednotlivých predstaviteľov medzinárodného spoločenstva sa dá v tomto období hodnotiť ako 

flagrantne neúspešné, keďže nielenže nebolo schopné (a neskôr už ani ochotné) udržať svojim 

vplyvom SFRJ pohromade, ale naviac nedokázalo zabrániť signifikantnému zvyšovaniu 

napätia, ktoré bolo neskôr pretavené do vyčerpávajúceho etnického konfliktu14. Približne od 

roku 1994 dochádzalo k zvyšovaniu angažovanosti Spojených štátov, ktorých pôsobenie 

viedlo k prijatiu tzv. Washingtonskej dohody končiacej boje medzi chorvátskymi 

a moslimskými jednotkami v BaH a zároveň poskytujúcej základný kameň pre vytvorenie 

jednej z dvoch neskorších republikových entít, Federácie BaH. Okrem toho zakladá 

Bezpečnostná rada OSN Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu 

                                                                                                                                                         
do veľkej miery tendenčná a nevyvážená, ako o tom ešte bude pojednané neskôr, jedná sa o jedno 
z najdôležitejších priamych svedectiev o priebehu mierových rokovaní na Balkáne a zapojení Clintonovej 
administratívy); či BAKER, James: The Politics of Diplomacy. New York: Putnam Adult, 1995 (ktorá síce nie je 
ani zďaleka prioritne o Balkáne, poskytuje však dobré ilustrácie o pohľadoch a motívoch administratívy 
prezidenta Busha). 
13 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, str. 17-18 
14 Dá sa však argumentovať aj spôsobom, že to bolo práve zvyšovanie napätia pod dojmom možného 
nebezpečenstva rozpadu krajiny, ktoré v konečnom dôsledku viedlo ku konfliktu. O pociťovaných hrozbách 
a tzv. bezpečnostnej dileme v multietnických krajinách neschopných čeliť drastickej zmene okolností bude 
pojednané v ďalších častiach práce. 
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(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY). Ďalším (neúspešným) 

mierovým plánom bol tzv. plán Kontaktnej skupiny; a nakoniec je záverom roku 1995 finálne 

prijatá Daytonská mierová zmluva, ktorá de facto vytvorila BaH v jej dnešnej podobe. 

 

Po ukončení prvej etapy juhoslovanských nástupníckych konfliktov sa ťažisko presúva 

do oblasti s výraznými podielmi albánskych etnických menšín. Od r. 1998 sa medzinárodné 

spoločenstvo angažuje výraznejšie v Kosove, pôsobia tu dve (neúspešné) misie OBSE 

a neskôr dochádza k rokovaniam v Rambouillet, ktoré mali byť úspešnou napodobeninou 

Daytonu, nakoniec však fatálne zlyhali. NATO v rámci operácie Allied Force tri mesiace 

bombarduje ciele v Kosove a Srbsku samotnom a po ukončení bojov vytvára medzinárodný 

protektorát, ktorého transformácia do definitívnej podoby (s najväčšou pravdepodobnosťou 

do nezávislosti Kosova) bola už len otázkou času. V rokoch 2000 a 2001 sa albánska menšina 

aktivizuje i v Preševskom údolí a v Macedónsku, kde po (tentokrát omnoho úspešnejších) 

zásahoch medzinárodného spoločenstva podpisujú zainteresované strany Končuljskú, resp. 

Ohridskú dohodu.  

 

 Prvá časť tejto práce bude venovaná analýze jednotlivých iniciatív medzinárodného 

spoločenstva. Okrem nevyhnutnej deskriptívnej časti práce, ktorá sa bude sústrediť na 

podrobný popis rokovaní a interakcií medzi jednotlivými predstaviteľmi zúčastnených frakcií 

i svetových mocností, bude priestor venovaný i potenciálnym kladom a záporom jednotlivých 

návrhov. Každý z plánov postupne predostieraných, analyzovaných a napokon zamietaných či 

prijímaných rôznymi stranami mohol v prípade zmeny relevantných okolností dopadnúť inak, 

čo by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k inému západnému Balkánu, než ho poznáme 

dnes. Zamyslím sa tak nad potenciálom týchto návrhov z hľadiska záujmov všetkých 

zúčastnených strán, možného dopadu na regionálnu bezpečnosť z krátkodobého 

i strednodobého hľadiska a demografických kritérií. Tie mierové plány pre BaH, ktorým bude 

v tejto práci venovaný priestor v samostatných kapitolách, vždy predstavovali istý posun 

v prístupe medzinárodného spoločenstva voči riešeniu bosnianskeho konfliktu – napr. postup 

od plánu Vance-Owen k plánu Owen-Stoltenberg symbolizoval väčší príklon k etnickému 

princípu delenia krajiny. Mierové plány, ktoré podobne signifikantný medzník 

nepredstavovali, nebudú analyzované natoľko podrobne. Táto historiografická časť 

dizertačnej práce je tu prítomná z dvoch dôvodov. Po prvé, práve bližší vhľad do konania 

hlavných aktérov poskytuje ilustráciu, ako bude medzinárodné spoločenstvo pravdepodobne 

postupovať v budúcnosti, aké záujmy budú jeho jednotliví (a často proti sebe stojaci) 
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predstavitelia sledovať a akých chýb by sa malo podľa možností vyvarovať. Analýza napr. 

Daytonského mierového plánu je nevyhnutná pre utvorenie koherentného obrazu dnešnej BaH 

a jej potenciálneho vývoja. Po druhé, stále existuje relatívne veľký súbor nejasností spájaných 

s vymedzenými udalosťami. Jedná sa napr. o selektívnu podporu rôznych štátov jednotlivým 

bojujúcim frakciám, či taktiež selektívne uplatňovanie protichodných princípov práva na 

sebaurčenie a zachovania teritoriálnej integrity. Otázky, ktoré by v tejto časti práce mali byť 

zodpovedané, a pojednáva sa o nich v kapitolách 1 -7, sú približne nasledovné: 

 

- Mohlo medzinárodné spoločenstvo zabrániť rozpadu SFRJ, či naopak k jeho rozpadu 

svojou aktivitou priamo či nepriamo prispelo? 

- Dal sa v existujúcich podmienkach prijať iný mierový plán ako Daytonský, ktorý by 

vytvoril odlišnú politickú štruktúru BaH, resp. mohol občiansky princíp prevážiť nad 

etnickým? 

- Bolo zapojenie medzinárodného spoločenstva do vývoja v Kosove (rokovaniami v 

Rambouillet počnúc a podporou pre nezávislosť o deväť rokov neskôr končiac) 

legitímne a nápomocné k stabilizácii situácie? 

 

V druhej časti práce, ktorá je obsiahnutá v troch záverečných kapitolách, by som chcel 

nadviazať kladením si otázok, ako by malo medzinárodné spoločenstvo postupovať v prípade 

nových krízových udalostí. V 8. kapitole sa tak zaoberám kontroverziami ohľadom činnosti 

(resp. nečinnosti) ICTY v rôznych kauzách so zvláštným dôrazom na aktuálny prípad 

údajného obchodu s orgánmi srbských zajatcov, ktorý je podrobne rozobraný v kapitole 

analyzujúcej dopady kosovskej nezávislosti. Ďalej v kontexte 2. časti práce pokladám za 

dôležitú analýzu súčasného vývoja v BaH, obzvlášť presunu Milorada Dodika ako čelného 

predstaviteľa Republiky Srpskej z pozície umierneného politika podporovaného západom do 

postavenia radikálnejšieho secesionistu. Rovnako podstatné je postavenie Vysokého 

predstaviteľa, ktorého kompetencie síce ostávajú de iure nezmenené, de facto však stráca 

páky na ich uplatňovanie (prispievajú k tomu rôzne faktory ako výrazný pokles zahraničných 

jednotiek, strata autority, pokles záujmu USA a EÚ o BaH atď.). Ku krátkodobej 

fragmentalizácii prispievali i niektoré kroky medzinárodného spoločenstva, ako napr. 

selektívne zrušenie vízovej povinnosti pre vstup do Schengenu, ktoré sa však istú dobu 

v praxi netýkalo etnických Moslimov – neskôr bolo toto opatrenie rozšírené i na občanov 

BaH vlastniacich iba bosniansky pas. Budovanie celonárodnej bosnianskej identity zlyháva na 

celej čiare (omnoho viacej, než niekdajší Titov juhoslovanský nation-building). Budúcnosť 
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krajiny je tak otázna, keďže jej podoba je do veľkej miery umelo daná a ani ekonomické 

faktory neprispievajú k vyššej motivácii obyvateľstva pre zachovanie statu quo. 

 

Druhou oblasťou analýzy je albánskojazyčný priestor západného Balkánu, pričom 

hlavný potenciál nestability leží v srbských častiach Kosova a väčšinovo albánskych 

územiach západného Macedónska a južného Srbska. Kosovo samotné sa bez ohľadu na 

spochybňovanú legitimitu vyhlásenia nezávislosti už s najväčšou pravdepodobnosťou nestane 

znovu súčasťou Srbska, jeho srbské enklávy však predstavujú dôležité trecie plochy. Pokiaľ 

sa kosovské orgány v spolupráci s EULEXom pokúsia o nekompromisné prevzatie moci 

v severnej Mitrovici a troch severných okresoch (väčšia časť Srbov síce žije v južnej časti 

Kosova, jedná sa o enklávy ako Štrpce a pod., avšak sú príliš roztrúsení a ich postavenie je tak 

odlišné od severného Kosova), vyvolajú pravdepodobne silnú nevôľu tamojšieho 

obyvateľstva15. Nový konflikt rozmerov roku 1998 je nepravdepodobný, pretože kosovskí 

Srbi na signifikantný odpor nemajú kapacity a Srbsko samotné si nedovolí vojenskú 

angažovanosť podobných rozmerov. Môže však dôjsť k zapojeniu paramilitárnych jednotiek 

a prepuknutiu násilností. Naopak, ak by Kosovo pristúpilo na postúpenie týchto území pod 

priamu správu Belehradu, jednalo by sa o nový precedens riešenia etnických konfliktov na 

Balkáne, keď by po prvýkrát došlo k zmene niekdajších administratívnych hraníc SFRJ. 

 

Macedónsko sa dá považovať za región s najvyšším potenciálom nepokojov, keďže 

Ohridská dohoda síce situáciu upokojila, neviedla však k plnej spokojnosti albánskych 

nacionalistov. Otázne je, do akej miery separatistické tendencie nájdu podporu v širšej 

albánskej spoločnosti – bude pritom záležať i od vývoja v okolitých krajinách a schopnosti 

medzinárodného spoločenstva reagovať na vznikajúce konflikty už v zárodku. Súčasný stav je 

však skôr zakonzervovaný, než pokojný. Dochádza k stále vyššej segregácii jednotlivých 

komunít – i v Skopje mávajú žiaci albánskeho a slovanského macedónskeho pôvodu oddelené 

vyučovanie, ďalej smerom na severozápad sa etnickí Macedónci sťahujú z miest a dedín, čo 

vedie k vytváraniu etnicky homogénnejšieho územia. Takáto situácia môže viesť k scenáru 

ala Kosovo, keď je percentuálny podiel jedného etnika použitý ako zdroj legitimizácie 

                                                 
15 Stalo sa tak začiatkom augusta 2011, keď sa prištinská vláda pokúsila prevziať kontrolu nad dvoma 
hraničnými priechodmi medzi severným Kosovom a Srbskom z dôvodu dohliadania nad bojkotom dovozu 
srbského tovaru do Kosova (tento bol prijatý ako reakcia na neuznávanie kosovských colných pečiatok zo strany 
Belehradu). Dôsledkom boli ozbrojené strety, mŕtvy člen kosovskej policajnej jednotky, barikády a zhoršenie 
bezpečnostnej situácie, ktorú museli riešiť príslušníci KFOR. Viď napr. Kosovo Northern Border Crisis 
Resolved. Balkan Insight, 5. august 2011, http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-kfor-reached-
agreement-over-the-disputed-north 
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secesionistických aktivít – akonáhle dosiahne podiel Albáncov obývajúcich koherentné 

územie príliš vysoké číslo, bude mimoriadne náročné mierniť prípadnú eskaláciu etnického 

nacionalizmu. Základné otázky tak znejú: 

 

- Funguje ICTY adekvátnym spôsobom a prispieva k nastoľovaniu spravodlivosti 

a zmierovaniu jednotlivých etnických skupín na Balkáne? 

- Mal by sa revidovať Daytonský mierový plán s cieľom vyriešiť patovú situáciu 

v BaH, a ak áno, akým spôsobom? 

- Malo by sa medzinárodné spoločenstvo zasadiť za rozšírenie kontroly Prištiny nad 

celým územím Kosova, alebo podporiť pričlenenie srbských území k Srbsku? Viedlo 

by druhé riešenie k zmene vnímania Kosova ako kolísky srbskej kultúry v Srbsku 

a zmierneniu konfliktného potenciálu? 

- Mali by sa uskutočniť konkrétne preventívne kroky s cieľom minimalizovať možnosť 

eskalácie napätia v Macedónsku (prípadne ďalších oblastiach obývaných albánskym 

etnikom), a ak áno, aké? 

- Existuje vôbec perspektíva pre vybudovanie štátov na občianskom základe 

a elimináciu etnického princípu ako kľúčového faktora na západnom Balkáne? (Ergo 

má iniciatíva medzinárodného spoločenstva o budovanie „funkčných multikultúrnych 

štátnych útvarov“ šancu na úspech?) 

 

Pri výbere hlavných cieľov analýzy tejto práce som sa riadil primárne kritériom 

súčasnej stability jednotlivých štátov západného Balkánu vzhľadom na možnú mieru 

pravdepodobnosti vypuknutia nového etnického konfliktu. Z tohto dôvodu sú troma 

primárnymi cieľovými oblasťami Bosna a Hercegovina, Kosovo spoločne s južným Srbskom 

a Macedónsko, ktoré pokladám za regióny najviac ohrozené nestabilitou vyplývajúcou z 

etnicky motivovaného napätia. Zloženie obyvateľstva v Chorvátsku bolo po vojne výrazne 

pozmenené v neprospech zastúpenia srbského etnika, ktoré v súčasnosti nepredstavuje 

bezpečnostnú hrozbu pre stabilitu chorvátskeho štátu a jeho politiky. V Čiernej Hore síce 

dochádza k názorovým nezhodám medzi nominálne srbským a čiernohorským etnikom, tieto 

rozpory však nemajú vyšší destabilizačný potenciál. Podiel albánskeho obyvateľstva je 

relatívne malý a jeho pozícia je analyzovaná v kontexte celkového postavenia Albáncov 

v priestore západného Balkánu. Albánsko samotné je do veľkej miery homogénnou krajinou, 

ktorá predstavuje objekt analýzy skôr sekundárne – ako aktér zapájajúci sa do vytvárania 

albánskeho kultúrneho priestoru na Balkáne prostredníctvom interakcie s albánskymi 



 14 

etnickými skupinami v okolitých štátoch.  

 

 Mená osôb sú v texte nezmenené a písané v pôvodnom jazyku, ktorý je v regióne, 

odkiaľ osoba pochádza, väčšinový. V prípade Kosova sú mená osôb albánskej národnosti 

zapisované v albánskom jazyku, mená osôb srbskej národnosti v jazyku srbskom. V prípade 

vlastných mien, ako napr. názvy krajín, či miest, som sa prikláňal k slovenskému variantu, 

pokiaľ je tento všeobecne známy a požívaný (napr. Záhreb, Belehrad a pod.), v iných 

prípadoch som ponechal názov v pôvodnom jazyku (napr. Gornji Vakuf). Názvy miest 

v Kosove uvádzam v oboch jazykových variantoch. Názvy rôznych organizácií, združení 

a pod. sú v texte vždy najskôr pomenované v slovenčine (pokiaľ je takéto pomenovanie 

existujúce), ďalej nasleduje v zátvorke názov v pôvodnom jazyku a skratka. Používané 

skratky týchto organizácií a inštitúcií vychádzajú z pomenovania v pôvodnom jazyku. 

 

Pri práci so zdrojmi autor zaoberajúci sa balkánskou problematikou nevyhnutne čelí 

horšou dostupnosťou primárnych materiálov priamo z daného prostredia. Keďže je práca 

venovaná primárne krokom rôznych inštitúcií medzinárodného spoločenstva pri snahe 

o riešenie balkánskych nástupníckych konfliktov, využíval som v hojnej miere českú 

i anglosaskú literatúru venujúcu sa daným otázkam, pričom sa však obzvlášť v prácach 

amerických a britských autorov objavuje často príliš veľká miera zaujatosti voči jednej či 

viacerým zúčastneným stranám balkánskych konfliktov. Považoval som tak za podstatné 

uviesť na pravú mieru autorove postoje a ich pravdepodobnú motiváciu. Tento faktor sa ešte 

znásobuje pri využívaní bibliografického materiálu, ktorého autormi sú občania bývalej SFRJ 

– pochopiteľne tu dochádza k častému skresľovaniu udalostí a aplikovaniu rôznych 

konšpiračných teórií, ktorým sa v texte venujem s cieľom osvetliť aspoň čiastočne niektoré 

črty typické pre výklad balkánskych dejín a prístupu k vzťahu Balkán-medzinárodné 

spoločenstvo. Okrem kníh a odborných článkov sú v práci vo veľkom množstve využívané 

elektronicky dostupné zdroje, a to tak z anglosaského, ako i juhoslovanského jazykového 

prostredia. Veľké zázemie pri práci s primárnymi materiálmi mi poskytol môj stážový pobyt 

na ICTY v Haagu, kde som mal možnosť skúmať tak početné vládne a oficiálne dokumenty, 

ako aj obsah tamojšej bohatej knižnice. Dokumenty vo vlastníctve ICTY sú typicky 

označované unikátnym šesťnásť-znakovým kódom, pomocou ktorého sa vyhľadávajú 

v internej databáze. Zároveň som v diskusiách s veľkým počtom tamojších zamestnancov, 

obzvlášť v sekcii tzv. Leadership Research Team, získal množstvo rôznorodých pohľadov 

a perspektív na skúmanú problematiku. Podnetným bol i výskum materiálov nachádzajúcich 
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sa vo vlastníctve Múzea Kosova. Medzi inštitúcie, ktoré mi poskytli či už zázemie, materiály, 

alebo inšpiráciu pre vznik tejto práce, patrí v prvom rade Ústav Politologie a môj školiteľ 

prof. Pavel Barša, PhD. Ďalej sú to napr. niekdajší 3. teritoriálny odbor Ministerstva 

zahraničných vecí SR, Rada pro mezinárodní vztahy v Prahe, či Ústav slavistických a 

východoevropských studií Filozofickej Fakulty Karlovej Univerzity a jeho lektorka Maja 

Živko. Najviac inšpirácie som však čerpal z rozhovorov s ľuďmi priamo na Balkáne 

v priebehu svojich početných ciest do regiónu, bez ktorých človek len ťažko môže pochopiť 

komplikovanosť nedávnej balkánskej histórie; ak by som mal pritom spomenúť jedného 

konkrétneho človeka, bol by to zrejme Milorad Radojčić z Kikindy. Pri citovaní som využíval 

tzv. metódu citovania pomocou priebežných poznámok. Štylisticky som sa priklonil po vzore 

anglojazyčnej literatúry k používaniu prvej osoby jednotného čísla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1. MIEROVÁ KONFERENCIA O SFRJ V HAAGU 

 

27. augusta 1991 vydali členské štáty Európskeho spoločenstva (ES) tzv. Deklaráciu 

o Juhoslávii, v ktorej vyjadrili znepokojenie nad narastajúcou mierou násilia v Chorvátsku. 

V dôsledku nutnosti zastavenia v tej dobe už dosť krvavého konfliktu vzápätí navrhli 

vyhlásenie mierovej konferencie a zostavenie arbitrážnej komisie, povolanej rozhodnúť 

o právnych problémoch nástupníctva po v tej dobe už reálne nefunkčnej SFRJ. Medzinárodné 

spoločenstvo dovtedy „zabudlo“ reagovať na tak závažné kroky ako rozpad Zväzu 

komunistov Juhoslávie (Savez Komunista Jugoslavije, SKJ) v januári 1990, referendum 

v Srbskej Krajine v Chorvátsku o kultúrnej a politickej autonómii a prvé prestrelky medzi 

Srbmi a Chorvátmi v auguste a septembri 1990, volebné víťazstvá strán konštituovaných na 

etnickom základe v BaH v decembri 1990, či hlasovanie o vyhlásení výnimočného stavu 

a zásahu JNA proti chorvátskym separatistom v kolektívnom predsedníctve SFRJ v marci 

199116. Tieto kroky pritom museli nevyhnutne viesť k paralýze centrálneho rozhodovania17. 

V prvých okamihoch juhoslovanskej krízy tak učinili predstavitelia svetových veľmocí 

flagrantne málo a neskôr už pravdepodobne nemali reálne možnosti zachovať SFRJ v jej 

niekdajšej podobe. Ďalšie kontroverzné kroky, ako napr. medzinárodné uznanie pre 
                                                 
16 Zaujímavý a ilustratívny pohľad o týchto udalostiach podáva vtedajší člen predsedníctva za BaH, Bogić 
Bogićević, v interview pre Rádio Slobodná Európa. Okrem iného v rozhovore spomína, že sa na 
celorepublikovej úrovni nikdy neuskutočnili demokratické voľby (konali sa iba na úrovni jednotlivých republík), 
čo pre Európu malo značiť jednoznačný indikátor krízového stavu. In: PEJIĆ, Nenad: Bogić Bogićević: Čovjek 
koji je rekao "ne". Radio Slobodna Evropa, 27. február 2008, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/Article/1045338.html 
Táto kauza ohľadom možného preventívneho zapojenia JNA ako poslednej inštancie má každopádne rôzne 
interpretácie. Samotný Bogićević je presvedčený, že zásah armády by znamenal obrovskú vojnovú avantúru, 
ktorú by svojimi životmi zaplatili tisíce nevinných obetí. K tomuto síce došlo tak či tak, ale JNA bola údajne 
pripravená nastoliť vojenskú diktatúru v spolupráci s Moskvou, kde tamojší generáli mali taktiež pripravovať 
zvrhnutie Gorbačova. Vojenská diktatúra pod vedením „posledného integrálneho Juhoslovana“, ministra obrany 
Kadijevića, síce rozhodne nie je ničím príťažlivým, nie som si však istý, či nebol výsledný scenár nakoniec 
najhorším možným. Viď MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky. Bratislava: Kalligram, 2010, str. 
113. 
Každopádne pred vypuknutím bojov v Chorvátsku disponovala JNA dvoma dôležitými atribútmi: autoritou 
a multietnickosťou. Po operáciach typu Vukovar stratila oboje – jej imidž sa zmenil z principálneho obrancu 
juhoslovanskej integrity na obhajcu veľkosrbských záujmov, trpela výraznou mierou dezercie a dochádzalo 
k rapídnemu poklesu nesrbských vojakov i dôstojníkov v jej stavoch. Možnú pozitívnu úlohu armády v zastavení 
juhoslovanskej krízy (ak to vôbec ešte bolo možné) zmarilo hlavne srbské vedenie na čele s Miloševićom 
a Jovićom, ktorí prestali mať záujem na udržaní celistvej Juhoslávie a začali sa orientovať na zjednotenie 
srbských teritórií v unitárnom štáte. Minister obrany Kadijević odmietol zahájiť vojenskú operáciu bez 
oficiálneho súhlasu predsedníctva SFRJ a striktne sa držal legitimistického výkladu pozície JNA. Pre tento 
pohľad, ktorý videl JNA ako možnú poslednú záchrannú brzdu pre juhoslovanskú federáciu, viď napr. 
KADIJEVIĆ, Veljko: Moje viñenje raspada: Vojska bez države. Belehrad: Politika, 1993; RTS interview with 
Veljko Kadijević, RTS, 7. november 2009, dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=bqMd6PFps8A; 
JANJIĆ, Jovan: General Ratko Mladić: Being on the Offensive is my Destiny. NIN, 7. január 1994, materiály 
ICTY (0034-2456-0034-2497) 
17 Viď napr. ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny jihoslovanských zemí, str. 568, príp. dokument BBC: Death of 
Yugoslavia, 1995 
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Slovinsko, Chorvátsko a neskôr i pre BaH, o ktorých bude pojednané podrobnejšie ďalej, sa 

tak vzťahovali už skôr k riešeniu konfliktu samotného, ergo otázka na jeseň 1991 už neznela 

„ako sa dá zachrániť SFRJ“18 ale „ako sa vysporiadať s jej nevyhnutným rozpadom“. Ak 

mohlo medzinárodné spoločenstvo niečo efektívne učiniť pre záchranu multietnickej SFRJ, 

muselo by s najväčšou pravdepodobnosťou konať už omnoho skôr. 

 

V tejto súvislosti je nevyhnutné uvedomiť si, že napriek veľmi komplikovanej histórii 

boli medzietnické trenice počas cca 40 rokov trvania SFRJ v dôsledku svedomitej vládnej 

politiky potierajúcej akékoľvek výraznejšie destabilizačné prejavy nacionalizmu zriedkavé19. 

Často opakované klišé, ako obyvatelia jednotlivých regiónov Juhoslávie v podstate 

nerozlišovali medzi etnickou príslušnosťou svojich susedov, resp. nepovažovali ju za 

podstatné kritérium vzájomného spolunažívania, je obzvlášť v mestskom prostredí centier ako 

Sarajevo pravdivé. Veľmi dôležitým medzníkom tak bola reč srbského prezidenta Miloševića 

na Gazimestane v roku 1989 pri príležitosti šesťstého výročia pamätnej a pre srbskú 

historiografiu mimoriadne dôležitej bitky na Kosovom poli. Hoci obhajcovia Miloševićovej 

politiky namietajú, že táto reč v sebe neniesla žiadne nabádanie k nacionalisticky orientovanej 

politike, ba naopak tento trend odsúdila, Milošević v nej prvýkrát vôbec pripustil možnosť 

ozbrojenej konfrontácie, čo bolo ešte niekoľko rokov predtým absolútne nemysliteľné20.  

 

V júni 1991 podnikol minister zahraničia USA Baker (svoju jedinú) cestu do 

Belehradu – táto bola naviac iba zastávkou medzi rokovaniami so sovietskymi predstaviteľmi 

v Berlíne a jeho ďalšou cestou do Tirany. Jeho vnímanie situácie je ilustrované v osobnej 

správe, ktorú z Belehradu poslal prezidentovi Bushovi a kde uvádza, že “..môj pocit je, že 

nebudeme schopní iniciovať seriózny dialóg o budúcnosti SFRJ, pokiaľ všetky strany nebudú 

                                                 
18 Čo sa týka praktického fungovania, Juhoslávia bola efektívne mŕtva už v roku 1989 – na jej mieste existovali 
štyri vnútorné regióny (Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko spoločne s autonómnymi provinciami a Čiernou Horou 
a Macedónsko), ovládané politickými reprezentáciami vychádzajúcimi z lojality väčšinových národov v daných 
republikách a stále viac vzájomne izolované. In: RAMET, Sabrina, P.: Balkan Babel. The Disintegration of 
Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević. Boulder: Westview Press, 2002, str. 27 
19 Čo zároveň neznačí, že boli vždy idylické. Kosovskí Albánci sa napr. nikdy úplne nezmierili so svojim 
pripojením k Srbsku ešte v roku 1912, mladí chorvátski komunisti zase realizovali svoj mocenský vzostup počas 
tzv. chorvátskej jari prostredníctvom nacionálneho programu. Tieto trecie plochy však neznamenali obzvlášť 
počas Titovho života reálne nebezpečenstvo pre existenciu SFRJ ako multietnickej federácie. Na strane druhej sa 
však postupná decentralizácia obzvlášť po r. 1974 a doplnenie marxistického princípu princípom národným ako 
legitimizujúceho prvku juhoslovanskej existencie stali neskorším nástrojom rozbitia štátu. 
20 MILOŠEVIĆ, Slobodan: St. Vitus Day Speech, Gazimestan, 28. jún 1989, http://www.slobodan-
milosevic.org/spch-kosovo1989.htm, v srbčine http://www.vreme.com/cms/view.php?id=872091. Kľúčové je 
v tejto súvislosti vyhlásenie: „Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama, i pred bitkama. One nisu oružane, 
mada i takve još nisu isključene“  (v preklade „šesťsto rokov neskôr, dnes, opäť sa nachádzame v bojoch, i pred 
nimi. Tieto boje nie sú ozbrojené, hoci i také ešte nie sú vylúčené“).  
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pociťovať urgentné nebezpečenstvo. Zrejme to nebude možné dosiahnuť zvonku, ale my i 

ostatní by sme mali pokračovať v tlaku.” 21 Tento nejednoznačný postoj viedol k tomu, že iba 

štyri dni po ukončení Bakerovej návštevy Belehradu vyhlásili Slovinsko aj Chorvátsko 

nezávislosť22. 27. júna potom vypukla prvá zo série juhoslovanských vojen – pokus o 

zvrátenie separatistických trendov vojenským zásahom JNA v Slovinsku. ES reagovalo na 

problematickú situáciu ponukou 4 miliárd USD na obnovu Juhoslávie, ako i na urýchlené 

začlenenie sa do európskych integračných zoskupení, toto všetko sa však udialo príliš neskoro 

– 30. júna bola Juhoslávia už pravdepodobne definitívne mŕtva23. Podobne sa tak dá 

skonštatovať, že “odmietnutie Bushovej administratívy zaviazať americkú pomoc a podporu 

dostatočne skoro bolo najväčšou chybou celej juhoslovanskej krízy. Toto rozhodnutie učinilo 

nespravodlivý výsledok nevyhnutným a stratilo príležitosť zachrániť vyše sto tisíc životov“24. 

 

Konferencia pod záštitou ES bola zahájená v Haagu 7. septembra 1991. Cieľom tejto 

konferencie bolo “dosiahnutie politického riešenia, ktoré by zaistilo mierový kompromis 

medzi konfliktnými požiadavkami juhoslovanských národov.”  Toto riešenie malo byť založené 

na troch hlavných princípoch: 1) vylúčenie unilaterálnych zmien hraníc prostredníctvom sily, 

2) ochrana práv pre všetkých v SFRJ a 3) férové a rovnocenné rešpektovanie všetkých 

legitímnych záujmov a ašpirácií25. Predsedajúcim konferencie bol Lord Peter Carrington, 

niekdajší britský minister zahraničných vecí. Problematickým článkom konferencie bol 

jednoznačne čas jej konania. Pokiaľ by sa podobná akcia s dostatočnou mierou autority 

hlavných medzinárodných hráčov uskutočnila približne s predstihom približne rok a pol, 

šanca na dosiahnutie zmysluplného riešenia pre všetky národy SFRJ by bola bývala omnoho 

                                                 
21 In: HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 27 
22 Vo svojom stretnutí so srbskou delegáciou Baker vyslovil dve premisy vtedajšej americkej politiky voči SFRJ: 
USA sa pokúsia vyvinúť na Slovincov a Chorvátov tlak, aby sa s vyhlásením nezávislosti neunáhlili, zároveň sú 
však Spojené štáty proti akémukoľvek použitiu sily ako prostriedku na udržanie juhoslovanskej integrity. Obe 
strany sporu o budúcu podobu Juhoslávie tak dostávali zmiešané signály: Áno pre podporu jednoty a integrity 
Juhoslávie, avšak Nie pre použitie sily pre jej zachovanie. A taktiež Áno pre sebaurčenie Slovincov a Chorvátov, 
avšak Nie pre unilaterálne vyhlásenie nezávislosti. In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 151 
23 Oneskorenie tejto ponuky je čiastočne možné pričítať i chaotickej situácii v politických štruktúrach SFRJ, keď 
z dôvodu srbskej neochoty nebola vyjadrená dôvera novému chorvátskemu predsedovi predsedníctva Stipemu 
Mesićovi, podobne bol zablokovaný i federálny parlament. In: PEJIĆ, Nenad: Bogić Bogićević: Čovjek koji je 
rekao "ne". 
24 Tento výrok patrí poslednému americkému veľvyslancovi v SFRJ Warrenovi Zimmerrmannovi, ktorého 
postoje vzhľadom na nie celkom vyjasnenú úlohu počas rokovaní o tzv. Cutileirovom pláne (bude o ňom 
pojednané nižšie) možno nie sú vždy dôveryhodné, v tomto prípade však zrejme má pravdu. In: 
ZIMMERMANN, Warren: Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and its Destroyers. New York: Times Books, 
1996, str. 216 
25 Declaration on Yugoslavia, vydaná na Mimoriadnom ministerskom EPC stretnutí v Haagu, 3. september 1991, 
materiály ICTY (0052-5675-0052-5680). 
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vyššia, hoci vzhľadom na obrovskú podporu nacionalisticky orientovaných síl vo všetkých 

jednotkách federácie by bol tento výsledok samozrejme stále ohrozený. Na jeseň 1991 však 

už jednotlivé strany konfliktu dosiahli priveľkú mieru vzájomného antagonizmu – na strane 

druhej však BaH, táto najzraniteľnejšia súčasť Juhoslávie, ešte stále nebola vtiahnutá do 

ozbrojených akcií. Podľa priebehu rokovaní sa však zdá, akoby si účastníci neuvedomovali 

potenciálne nebezpečenstvo rozšírenia konfliktu z Chorvátska i do BaH a rozhodne neboli 

schopní prijať kroky, ktorými by tomuto (v tom čase už dosť pravdepodobnému) vývoju 

zabránili. Ako už bolo spomenuté vyššie, zachraňovať Juhosláviu už nebolo možné26, 

podstatou bolo primäť znepriatelených lídrov (jednalo sa hlavne o Tudjmana a Miloševića), 

aby sa dohodli na kompromisnej ceste “zrušenia” SFRJ a vytvorenia nových nástupníckych 

štátov. Obaja politickí vodcovia však neprejavovali veľkú chuť ku kompromisom – obzvlášť 

pokiaľ sa jednalo o ich vzájomné spory27 - Tudjman obviňoval Srbsko z vedenia “špinavej, 

nevyhlásenej vojny” za pomoci JNA28 a srbských paramilitárnych skupín z dôvodu vyhlásenia 

                                                 
26 Toto si uvedomoval už aj Lord Carrington, ktorý toto svoje stanovisko vzhľadom na jednoznačné požiadavky 
väčšiny republík smerom k nezávislosti spätne zmenil vo svojom prejave v konferencii v Londýne v auguste 
1992. Viď Speech delivered by Lord Carrington at the opening session of the London Conference, in: OWEN, 
David: Balkan Odyssey. Londýn: Mariner Books, 1997 
27 Naopak boli schopní nájsť spoločnú reč v prípade vzájomne zlučiteľných záujmov. Týmto bolo napr. 
rozdelenie BaH medzi Srbsko a Chorvátsko, pričom rozhovory o tejto alternatíve sa odohrali v bývalej Titovej 
rezidencii Karadjordjevo a neskôr v Tikveši na jar 1991. Konkrétne podrobnosti o týchto rozhovoroch 
odohrávajúcich sa medzi štyrmi očami nie sú známe a nikdy z nich nevzišiel žiaden politický dokument. Viď 
napr. HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, str. 
255 
28 Ako už bolo poznamenané, cieľom tejto práce nie je objasňovať dôvody, ktoré viedli k rozpadu SFRJ. Zdá sa 
však, že i v odbornom diškurze dominuje prevažne pohľad, ktorý pripisuje srbskej strane primárnu 
zodpovednosť. Rád by som tak v tejto súvislosti podotkol, že Záhrebu v procese pozvoľného zániku Juhoslávie 
mohlo vypuknutie násilností v istom zmysle vyhovovať, pretože im umožnilo s odvolaním sa na srbské vojenské 
akcie relatívne „legitímne“ pred svetom obhájiť samostatnosť krajiny a naviac konflikt umožňoval podporu 
chorvátskych teritoriálnych záujmov v susednej BaH. Niekdajší chorvátsky minister vnútra Josip Boljkovac tak 
poznamenáva, že prezident Tudjman vedel o vražde umierneného policajného šéfa v Osijeku Reihla-Kira, a že 
cieľom bolo za každú cenu vyvolať vojnu, ktorá mala umožniť rozdelenie BaH. Známe sú v tomto ohľade i tzv. 
Špegeljové pásky, zachytávajúce tajné rokovania o vyzbrojovaní Chorvátov v príprave na vojnu, či prejav 
Tudjmana na Trgu Bana Jelačića v Záhrebe v máji 1992, kde vyhlásil, že bez vojny by sa nenaplnil cieľ 
samostatného a nezávislého Chorvátska. Viď Josip Boljkovac priznaje: Cilj je bio - rat po svaku cenu. Radio-
televizija Vojvodine, 27. júl 2007, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/josip-boljkovac-priznaje:-cilj-je-bio---rat-po-
svaku-cenu_25151.html.  
Existujú však i indície, že túto politiku presadzovali hlavne radikálni ncionalisti v HDZ na čele so Šušakom, za 
vojenské riešenie sa zasadzoval i minister obrany Špegelj, avšak samotný Tudjman sa obával otvoreného 
konfliktu s JNA a prioritu svojej politiky videl v legitímnom medzinárodnom uznaní chorvátskej nezávislosti, čo 
by iniciácia vojny zo strany Chorvátska mohla zmariť. Jeho nerozhodná politika viedla k Špegeljovej rezignácii. 
Až keď sa vojna stala nevyhnutnou, osoboval si Tudjman zásluhy za rozhodné zjednotenie chorvátskeho národa 
proti srbskej agresii. Viď SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 169-170. 
V súvislosti s BaH sa mal neskôr i Alija Izetbegović vyjadriť v zmysle, že vojna bola nevyhnutná pre 
dosiahnutie nezávislosti krajiny, viď Milošević iskazom Branka Kostića pobija Mesićevo svjedočenje. Index, 1. 
február 2006, http://www.index.hr/vijesti/clanak/milosevic-iskazom-branka-kostica-pobija-mesicevo-
svjedocenje/304249.aspx 
Obecne si nemyslím, že srbská strana bola výlučne zodpovednou za rozpad Juhoslávie – vzhľadom na odstredivé 
tendencie vo všetkých multietnických federáciach postkomunistickej Európy a stále väčšie vzďaľovanie 
Slovinska a Chorvátska od federálnych (hoci stále viac centralistických a prosrbských) inštitúcií by 
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chorvátskej nezávislosti, Milošević naopak zvaľoval celú juhoslovanskú krízu na unilaterálne 

akty secesie zo strany Slovinska a Chorvátska29. 

 

Vo svojich úvodných prejavoch uviedli jednotliví delegáti svoje stanoviská, ktoré 

veľmi prehľadne ilustrovali vzájomnú nekompatibilitu a samy o sebe poskytovali obraz o 

komplikovanosti juhoslovanského rozpadu. Slovinský minister zahraničných vecí Rupel 

požadoval úplnú nezávislosť a medzinárodné uznanie pre jeho republiku, pričom zdôrazňoval, 

že Slovinsku nemohlo byť nijakým spôsobom zabránené v realizácii kompletnej secesie od 

federácie po vypršaní trojmesačného moratória vyhláseného na rokovaniach v Brioni s cieľom 

ukončiť desaťdňovú vojnu v júni 1991. Srbsko naopak presadzovalo zachovanie 

juhoslovanskej federácie, pričom srbský minister zahraničia Jovanović vnímal tento scenár 

ako reálny v prípade participácie ešte aspoň jednej republiky. Ďalej trval na stanovisku, že 

interné hranice medzi republikami boli čisto administratívneho charakteru a ako také nemohli 

byť unilaterálne prehlásené štátnymi hranicami. Posledným dôležitým bodom bolo 

prehlásenie, že všetky národy SFRJ zdieľali rovnaké právo na sebaurčenie, pričom tak ako 

Slovinci a Chorváti (ako národ, nie ako administratívna jednotka) mali právo opustiť 

Juhosláviu, Srbi (opäť ako národ, nielen ako obyvatelia jednej z federatívnych republík) mali 

rovnaké právo v Juhoslávii zostať30. 

 

Tieto rokovania sa ešte pochopiteľne priamo nedotýkali samotnej BaH, zmieňujem ich 

                                                                                                                                                         
pravdepodobne i bez Miloševićovej politiky došlo k odtrhnutiu dvoch severných republík. Výzvu belehradských 
študentov z marca 1991 na Miloševićovu rezignáciu, ktorá mala podnietiť i následnú rezignáciu Tudjmana (viď 
SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 131), považujem za mylne motivovanú – po prvé, 
podpora Tudjmanovej nacionalistickej politiky v Chorvátsku by s najväčšou pravdepodobnosťou príliš 
nepoklesla a po druhé, Milošević by bol nahradený iným srbským, zrejme autenticky nacionalistickým politikom 
– srbská politická opozícia na čele s Draškovićom a Šešeljom mala na srbské národné záujmy podobný pohľad 
ako Milošević (ich primárna odlišnosť spočívala v monarchistickej, resp. četnickej orientácii tejto opozície 
oproti Miloševićovmu postkomunistickému pozadiu). Miloševićov neskorší príklon k secesii Srbska, resp. 
srbských oblastí od Juhoslávie, bol do veľkej miery i dôsledkom slovinských a chorvátskych akcií. Na strane 
druhej za samotné vypuknutie vojny bola srbská strana zodpovedná takmer výlučne (a to v poradí 
chorvátski/bosnianski Srbi, vláda v Belehrade a nakoniec JNA) – ak by napr. krajinskí Srbi rešpektovali 
vytvorenie samostatného Chorvátska v pôvodných hraniciach, síce by sa ich dotkla Tudjmanova antisrbská 
politika v kultúrnej, zamestnaneckej a iných oblastiach, avšak len ťažko by došlo k opakovaniu ustašovských 
excesov, na aké sa srbská propaganda pri konštituovaní autonómnych oblastí v Chorvátsku odvolávala. To isté 
platí o BaH – samostatná Bosna a Hercegovina by sa nestala islamským štátom obnovujúcim antisrbské 
násilnosti z čias Osmanskej ríše. Neznamená to však, že slovinský, chorvátsky a bosniacky prístup voči 
juhoslovanskej integrite bol plne legitímny a že chorvátski a bosnianski Srbi nemali nárok trvať na možnosti 
zotrvania v Juhoslávii. 
29 Opening speech by Franjo Tudjman, 7. september 1991, materiály ICTY (R041-4589-R041-5456, dok. 5348); 
Opening speech by Slobodan Milošević, 7. september 1991, materiály ICTY (R041-4589-R041-5456, dok. 
5343). 
30 Report of the first plenary session of The Hague Conference, 13. september 1991, materiály ICTY (R041-
4589-R041-5456, dok. 4589). 
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však z dôvodu signifikantného vplyvu rozhodnutí prijatých v Haagu na budúci vývoj na 

území Juhoslávie v ďalších rokoch. Základný plán Lorda Carringtona sa dá charakterizovať v 

nasledovných intenciách – entity, ktoré žiadali nezávislosť, ju mali obdržať a následne im 

malo byť umožnené asociovať sa v rámci centrálnej organizácie v miere podľa vlastného 

uváženia. Entity, ktoré nezávislosť nepožadovali, mohli bez problémov ostať v zmenšenej 

Juhoslávii31. Srbsko a Čierna Hora tento plán odmietli a miesto toho nástojili na vytvorení 

unitárneho štátu, čo by v konečnom dôsledku znamenalo regres oproti stavu pred rokom 1990. 

V priebehu konferencie tak protichodné strany naďalej zotrvávali na svojich 

nekompromisných stanoviskách a ignorovali vôľu i možnosť politického manévrovania 

svojich oponentov, pričom práve snaha o presun vyššej miery kompetencií do centra kontra 

snaha o vymanenie sa spod právomocí centrálnych orgánov boli hlavnými katalyzátormi 

rozpadu Juhoslávie. Jeden trend pritom podnecoval akcieschopnosť druhého; a jeden etnický 

nacionalizmus slúžil ako hnacia jednotka pre druhý32. Slovinsko a Chorvátsko boli ochotné 

akceptovať iba veľmi limitované spoločné inštitucionálne prvky, ktoré by nijakým spôsobom 

nenarúšali ich nezávislosť, pričom bolo pravdepodobné, že ak by sa aj Carringtonov plán 

prijal, obe republiky by postupom času pretrhli i toto minimálne puto s hypotetickou 

juhoslovanskou konfederáciou. Srbsko bolo naopak presvedčené, že v prípade prijatia plánu 

by bola pochovaná nádej na združenie všetkých Srbov v jednom štáte a naviac by sa v súlade 

s navrhovanou širokou autonómiou pre všetky národnostné menšiny zmenil i štatút Kosova, 

čo bolo pre Miloševića absolútne neprijateľné. Srbská delegácia tak presadzovala, aby sa 

v prípade neakceptovateľnosti unitárnej Juhoslávie Konferencia zaoberala prípadnou zmenou 

republikových hraníc s cieľom naplniť právo srbského národa na sebaurčenie33. Práve toto sa 

stalo kľúčovou otázkou Konferencie, ktorá mala ďalej ovplyvniť dianie v Chorvátsku i BaH – 

má sa unilaterálne vyhlásenie nezávislosti niekdajších federatívnych republík podporiť 

                                                 
31 Interview s Lordom Peterom Carringtonom, 4. január 1995, materiály ICTY (0321-7775-0321-7796, dok. 
7776). 
32 Dá sa povedať, že nacionalistická rétorika univerzálne používa niekoľko argumentov v snahe obhájiť nárok na 
konkrétne územie, jedná sa pritom o približne nasledujúce tvrdenia: 1) pokiaľ bola oblasť naša počas 500 rokov 
a vaša počas 50, mala by patriť nám – vy ste iba okupanti; 2) pokiaľ bola oblasť naša počas posledných 50 rokov 
a vaša počas 500, mala by patriť nám – hranice sa nesmú meniť; 3) pokiaľ oblasť patrila nám pred 500 rokmi a 
odvtedy nikdy viacej, mala by patriť nám – je to kolíska nášho národa; 4) pokiaľ je oblasť obývaná väčšinou 
príslušiacou k nášmu etniku, mala by patriť nám – títo ľudia majú právo na sebaurčenie; 5) pokiaľ v oblasti žije 
menšina príslušiaca k nášmu etniku, mala by patriť nám – títo ľudia musia byť chránení pred cudzou agresiou a 
utláčaním; 6) všetky tieto pravidlá sa aplikujú výlučne na náš nárok, na cudzí v žiadnom prípade; 7) náš sen o 
vlastnej veľkosti je historická nevyhnutnosť, prípadný podobný váš sen je fašizmus. In: ORTAKOVSKI, 
Vladimir: Greater Serbian, Greater Albanian Nationalism and Kosovo. International Studies Association (ISA), 
48th Annual ISA Convention, Chicago, 2007, dostupné na: 
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/7/8/6/5/pages178655/p178655-1.php 
33 Report on the second session of The Hague Conference, 19. september 1991, materiály ICTY (R041-4589-
R041-5456, dok. 4590). 
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medzinárodným uznaním, a ak áno, v akých hraniciach majú byť tieto republiky uznané? 

 

 1.1 BADINTEROVA KOMISIA 

 

 K týmto otázkam mala poskytnúť odborné stanovisko tzv. Arbitrážna komisia 

Konferencie o Juhoslávii (známa ako Badinterova arbitrážna komisia). Komisia poskytla 

súhrnne 15 stanovísk k hlavným právnym otázkam vyplývajúcim z rozpadu SFRJ. Keďže sa 

stanoviská tejto komisie ukázali ako častokrát kľúčové (hoci nie bezvýhradne rešpektované) 

pre rozhodovanie členských štátov ES ohľadom prístupu k juhoslovanskej kríze, považujem 

za dôležité venovať niektorým z nich v tejto práci náležitú pozornosť
34. 

 

1) Otázka rozpadu SFRJ – stanovisko komisie bolo, že „SFRJ je v procese rozpadu.“ 

2) Otázka sebaurčenia pre Srbov v Chorvátsku a BaH – stanovisko komisie bolo, že „na 

srbskú populáciu v BaH a Chorvátsku sa vzťahujú všetky práva udelené menšinám 

a etnickým skupinám a republiky tak musia zaručiť členom týchto menšín a etnických 

skupín všetky ľudské práva a základné slobody uznávané medzinárodným právom, 

vrátane práva na výber svojej národnosti.“ 

3) Otázka hraníc – stanovisko komisie bolo, že „aplikovaním princípu uti possidetis sa 

hranice medzi Chorvátskom a Srbskom, medzi BaH a Srbskom, ako aj priľahlými 

nezávislými štátmi, nesmú meniť spôsobom odlišným od spoločne a slobodne 

prijatého konsenzu. Bývalé administratívne hranice sa tak stávajú hranicami 

chránenými medzinárodným právom.“ 

4) Otázka uznania BaH – stanovisko komisie bolo, že „v danom momente nebol správny 

čas pre medzinárodné uznanie BaH, pretože na rozdiel od iných republík požadujúcich 

nezávislosť, BaH zatiaľ nezorganizovala referendum o predmetnej otázke.“ 

5) Otázka uznania Chorvátska – stanovisko komisie bolo, že „nezávislosť Chorvátska by 

zatiaľ nemala byť uznaná, nakoľko nová chorvátska ústava negarantovala dostatočnú 

úroveň ochrany menšín podľa štandardov ES.“ 

6) Otázka uznania Slovinska – stanovisko komisie odporučilo ES uznať slovinskú 

nezávislosť. 

7) Otázka ukončenia procesu rozpadu SFRJ – komisia vo svojom stanovisku rozhodla, že 

                                                 
34 Pre dôkladnejšiu analýzu stanovísk Badinterovej komisie viď napr. PELLET, Allain: The Opinions of the 
Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples. European Journal of 
International Law, Vol. 3, 1992, str. 178-185, http://207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art12-13.pdf 
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právny proces rozpadu SFRJ bol ukončený a z tohto dôvodu SFRJ prestala existovať. 

 

Zásadnými stanoviskami pre vývoj juhoslovanskej krízy sa ukázali byť primárne 

stanovisko tretie a štvrté. Slovami Lorda Owena, hlavného mediátora ES a neskôr EÚ pre 

konflikty v bývalej Juhoslávii: „Medzinárodné spoločenstvo sa rozhodlo nekompromisne 

trvať na uznaní interných hraníc šiestich republík ako hraníc nezávislých štátov, čo bola 

pravdepodobne ešte väčšia chyba ako predčasné uznanie nezávislosti Chorvátska a BaH... Je 

pravdou, že nebolo možné absolútne uspokojiť srbské požiadavky, avšak z princípu vylúčiť 

akúkoľvek diskusiu35, či pokus o kompromis, bolo veľmi neobvyklým rozhodnutím.“36 SFRJ 

ako multietnická federácia predstavovala komplikovanú heterogénnu zmes rôznych etník 

obývajúcich rôzne federálne republiky v rôznom pomere, pričom administratívne interné 

hranice hrali vo väčšine prípadov minimálnu rolu pri vnútornej migrácii obyvateľstva 

(čiastočnou výnimkou môže byť Kosovo, kde boli vzťahy medzi etnickými Albáncami 

a Srbmi vždy ovplyvňované etnicitou samotnou)37. Zjednodušene povedané, množstvo Srbov 

síce formálne žilo v BaH, resp. Chorvátsku, avšak zároveň títo Srbi žili v Juhoslávii, ktorá pre 

nich predstavovala i primárny referenčný objekt v rámci identifikácie vlastného etnika 

s konkrétnou entitou. Tvorcovia jednotlivých juhoslovanských ústav si boli vedomí 

problémov vyplývajúcich z možného separatizmu, a z tohto dôvodu obsahovala každá ústava 

právo na sebaurčenie, ergo zároveň i odčlenenie sa od federácie. Problematickým sa ukázal 

výklad týchto pasáží v poslednej juhoslovanskej ústave z roku 1974, pričom kľúčovou 

otázkou sa stala dichotómia medzi národom a územím (resp. republikou) ako možnými 

recipientmi práva na sebaurčenie. 

 

Badinterova komisia sa vo svojom rozhodnutí odvolala na princípy medzinárodného 

práva - rešpektu voči teritoriálnemu statu quo a na princíp uti possidetis38, ako aj na článok 5 

                                                 
35 Počas diskusie ohľadom menšinových práv a zmien hraníc vyjadril holandský minister zahraničných veci van 
den Broek jednoznačný postoj, že v priestore SFRJ nevzniknú žiadne etnicky homogénne štáty a zároveň, že 
ochrana Srbov v Chorvátsku bude musieť byť dosiahnutá v rámci nemenných republikových hraníc. Ďalej dodal, 
že Srbsko nemôže vnucovať vlastné návrhy a riešenia iným republikám – zároveň však tento postoj implikoval, 
že Srbom žijúcim mimo Srbska mohli byť vnútené riešenia presadzované secesionistickými hnutiami 
dominantnými v Chorvátsku a BaH. In: Report on meeting of President Tuñman, President Milošević, General 
Kadijević, and Minister van den Broek, 10 október 1991, materiály ICTY (R041-4589-R041-5456, dok. 4617). 
36 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 34 
37 Viď prílohu č. 1 
38 Uti possidetis juris bolo ako princíp adoptované počas procesu africkej dekolonizácie a stanovovalo, že hoci 
konverzia obvykle arbitrárne stanovených hraníc vytýčených koloniálnymi mocnosťami na hranice samostatných 
štátov bolo problematické, bol tento postup zároveň nevyhnutný pre bezproblémové odovzdanie moci novým 
správcom jednotlivých krajín. Alternatívou by bolo otvorenie Pandorinej skrinky protichodných teritoriálnych 
požiadaviek. In: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention. 
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Ústavy SFRJ z roku 1974 (ďalej iba Ústava)39. Tento prístup bol podrobený kritike zo strany 

niekoľkých analytikov v oblasti medzinárodného práva. Komisia totiž vo svojom 

rozhodovaní, že princíp uti possidetis môže byť aplikovaný na prípad nástupníckych republík 

SFRJ, brala do úvahy iba paragrafy 2 a 4 – ergo tie, ktoré nedovoľujú zmenu teritória a hraníc 

jednotlivých republík bez ich súhlasu40. Jednalo sa však o (úmyselne?) selektívny výber 

týchto článkov pre právne odôvodnenie aplikácie zmieneného princípu, nakoľko paragrafy 1 

a 3 neboli brané do úvahy. Pokiaľ totiž Badinterova komisia založila svoju argumentáciu na 

odvolaní sa na paragrafy 2 a 4, nevyhnutne tak musela zároveň narušiť predpoklady 

ustanovené v paragrafoch 1 a 3, ktoré zakazovali nekonsenzuálne zmeny teritória a hraníc 

SFRJ. Okrem toho sa dá ďalej tvrdiť, že teritoriálna integrita a nedotknuteľnosť hraníc 

jednotlivých republík v súlade s článkom 5 je v platnosti iba v kontexte celého 

juhoslovanského štátu, ktorý má taktiež stále zachovanú svoju teritoriálnu integritu 

a nedotknuteľnosť hraníc. Republika, ktorá mala v úmysle porušiť paragrafy 1 a 3, nemohla 

úplne legitímne hľadať pre svoju secesiu ospravedlnenie v paragrafoch 2 a 441. 

 

Ako už bolo spomenuté vyššie, politickí lídri jednotlivých republík usilujúcich sa 

o secesiu legitimizovali svoje konanie právom na sebaurčenie pre tieto republiky. Tento 

postup sa obvykle odohrával vo viacerých fázach. Prvou fázou bolo prehlásenie republiky ako 

suverénneho štátu za pomoci deklarácií, rezolúcií a ústavných dodatkov, pričom hlavným 

cieľom nebolo docieliť úplné prerušenie väzieb s rozhodovacím centrom, ale zmeniť kvalitu 

vzájomného vzťahu. SFRJ sa tak stala úniou suverénnych štátov, čo bolo v protiklade so 

suverénnou úniou jednotlivých republík ako uvádzala Ústava z roku 1974. Právny systém 

                                                                                                                                                         
New York: Oxford University Press, 2002, str. 49 
39 Tento článok pozostáva z nasledovných štyroch paragrafov: 1) Teritórium SFRJ je nedeliteľné a pozostáva z 
teritórií jednotlivých socialistických republík; 2) Teritórium republiky sa nemôže meniť bez súhlasu danej 
republiky, a zároveň teritórium autonómnej provincie nemôže byť menené bez súhlasu danej autonómnej 
provincie; 3) Hranice SFRJ sa nemôžu meniť bez súhlasu všetkých republík a autonómnych provincií; 4) 
Hranica medzi republikami sa môže meniť iba na základe ich dohody, rovnako tak hranica medzi republikou a 
autonómnou provinciou môže byť menená na základe vzájomnej dohody. Viď Ustav Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije (1974), 
http://hr.wikisource.org/wiki/Ustav_Socijalisti%C4%8Dke_Federativne_Republike_Jugoslavije_(1974) 
40 Bolo pritom zrejmé, že napr. Tudjmanovo Chorvátsko nebude naklonené akejkoľvek diskusii na túto tému. 
Podobne tak Alija Izetbegović ako hlavný predstaviteľ BaH (ktorý z dôvodu prepuknuvšieho vojenského 
konfliktu zostal vo funkcii prezidenta krajiny omnoho dlhšie, než to ústava Socialistickej republiky 
(Socialistička republika, SR) BaH podporujúca rotačný princíp v kolektívnom predsedníctve oficiálne 
umožňovala) uvažoval čisto v intenciách zachovania hraníc BaH v ich pôvodnej podobe – pokiaľ mali vzniknúť 
samostatné Chorvátsko a BaH, ich teritórium sa nemalo odlišovať od ich teritória v rámci juhoslovanskej 
federácie. Obaja lídri tak považovali bývalé federálne republiky za entity disponujúce právom na sebaurčenie a 
secesiu od SFRJ. 
41 RADAN, Peter: Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions of the Badinter 
Arbitration Commission. Melbourne University Law Review, Vol. 24, 2000, 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2000/3.html 
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republiky tak získaval superioritu nad právnym systémom federácie – zatiaľ čo ústava 

delegovala kompetencie z centra na republiky, v tomto novom štádiu už republika sama 

rozhodovala, ktoré kompetencie ponechá v právomoci centra42. Druhou fázou bolo 

referendum, v ktorom sa občania konkrétnej republiky mali vyjadriť k otázke nezávislosti. 

Vzhľadom na absenciu zákazu majorizácie bola odpoveď väčšinovo kladná, a mohlo sa tak 

pristúpiť k fáze č.  3, ktorou bolo prehlásenie republiky ako suverénneho a nezávislého štátu. 

Poslednou fázou bolo prerušenie všetkých väzieb s federálnymi štruktúrami a prehlásenie 

akýchkoľvek federálnych zásahov do činnosti (už nezávislej) republiky za nelegálne 

a nelegitímne. Tieto fázy sa pritom nutne nemuseli odohrávať v načrtnutom poradí, 

referendum mohlo tak predchádzať prehláseniu suverenity43.  

 

1.2 KONCEPT SEBAURČENIA 

 

Koncept sebaurčenia bol medzinárodným spoločenstvom pravdepodobne prvýkrát 

serióznejšie akceptovaný v dôsledku politiky Woodrowa Wilsona ako prostriedku pre 

koordinovaný rozpad multietnických impérií po 1. svetovej vojne44. Medzinárodné právo však 

neposkytuje jednoznačný konsenzus ohľadom podmienok, ktoré umožňujú ktorejkoľvek z 

viac než 3000 vo svete existujúcich národných komunít dosiahnutie tohto privilégia; 

a rovnako tak presne nešpecifikuje, či sebaurčenie nevyhnutne vedie i k právu na nezávislosť 

a suverenitu. Právo na sebaurčenie nikdy nebolo v rámci Juhoslávie konzistentne napĺňané 

a rozpor medzi teritoriálnou integritou a sebaurčením bol riešený ad hoc prípad od prípadu. 

Juhoslávii ako funkčnej jednotke bola v rokoch 1991-92 teritoriálna integrita odopretá, 

jednotlivým nástupníckym republikám však nie. V r. 1999, resp. 2008 bola teritoriálna 

integrita odopretá Srbsku v prospech práva na sebaurčenie kosovských Albáncov, v otázke 

teritoriálnej integrity Kosova sa však medzinárodné spoločenstvo prikláňa k jej zachovaniu 

                                                 
42 Ako prví prišli s touto iniciatívou Slovinci v septembri 1989. Ústavné dodatky k vlastnej republikovej ústave 
Slovinsku umožňovali zakazovať akcie JNA na vlastnom území, deklarovať stanné právo, meniť vzťahy 
k ostatným federálnym jednotkám a rozhodovať, ktoré federálne zákony budú záväzné i pre republiku. 
Republiky mali podľa federálnej ústavy právo meniť vlastné republikové ústavy, avšak Srbi spoločne s ďalšími 
predstaviteľmi federácie tvrdili, že daná úprava explicitne marginalizuje vplyv federálnej ústavy na území 
Slovinska, čo malo byť protiústavné. Slovinci oproti tomu argumentovali, že Srbi zmenou vlastnej ústavy 
niekoľko mesiacov predtým sami iniciovali podobné opatrenia, keď zbavili svoje dve provincie autonómneho 
štatútu. Srbi samozrejme tento aspekt vnímali ako výsostne internú záležitosť Srbska, ktorá sa netýkala záujmov 
federácie. Viď SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 74 
43 Viď Záznam z výpovede svedka Dr. Ratka Markovića, ústavného právnika a sudcu Ústavného súdu SFRJ, 
v procese so Slobodanom Miloševićom, ICTY, 13. január 2005, 
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/trans/en/050113IT.htm 
44 Samotný vznik prvej kráľovskej Juhoslávie, vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, však bol 
de facto popretím princípu sebaurčenia. HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 24 
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v neprospech práva na sebaurčenie kosovských Srbov. Na strane druhej je však právo na 

sebaurčenie upierané teoreticky nielen bosnianskym Srbom a Chorvátom45, ale i albánskej 

menšine v južnom Srbsku, moslimskej menšine v Sandžaku, či macedónskym Albáncom. 

Vonkajšie hranice Juhoslávie boli zrazu z bavlny, avšak vnútorné z cementu46. Misha Glenny 

v tejto súvislosti argumentuje, že „neschopnosť riešiť problémy etnických menšín, ktoré 

z definície spochybňujú teritoriálnu integritu, je príčinou konfliktov nielen v Chorvátsku 

a Bosne, ale i v Podnestersku a Náhornom Karabachu. Vo východnej Európe a bývalom 

Sovietskom zväze existujú tucty ďalších nacionálne motivovaných nezhôd, ktorých dlhodobé 

riešenie si žiada rozvinutie a aplikovanie istého normatívneho systému. V súčasnosti (v r. 

1993, pozn. autora) tento systém medzinárodnému spoločenstvu chýba... Čím viac sa tieto 

nezhody premietnu do otvoreného boja, tým urgentnejšou sa stane potreba vytvorenia 

systémového prístupu k týmto problémom.“ 47 Je však viac než otázne, či je takýto systémový 

normatívny prístup vôbec v praxi možný, a to aj v prípade zhodnej politickej vôle členov 

Bezpečnostnej rady OSN. Skôr sa nazdávam, že riešenie etnických konfliktov na 

individuálnej báze je najlepším možným riešením, avšak nie podľa juhoslovanského modelu, 

keď sa v prípade potreby medzinárodné spoločenstvo odvolalo na medzinárodné právo, 

a v iných prípadoch naopak použilo hrubú silu. 

 

Na tomto mieste považujem za potrebné urobiť krátku odbočku a zdôvodniť, z akého 

dôvodu sa vlastne zaoberám právnymi otázkami legality a legitimity secesie jednotlivých 

juhoslovanských republík. Faktom je, že medzinárodné spoločenstvo bolo v dobe konania 

Konferencie v Haagu postavené pred prebiehajúci konflikt, v čase ktorého už nebolo možné 

vrátiť späť situáciu z roku 1990, keď ešte orgány federácie ako tak fungovali. Jednotlivé 

republiky (v tom čase predovšetkým Slovinsko a Chorvátsko) neprejavovali už žiadnu vôľu 

zotrvať v akomkoľvek spoločnom zväzku so Srbskom a na jeseň by už zrejme i akokoľvek 

sústredený a koherentný tlak medzinárodného spoločenstva nebol na tomto fronte nič docielil, 

koniec koncov, z dôvodu prebiehajúceho krvavého konfliktu v Chorvátsku by takýto zväzok 

už nebol ani predstaviteľný. Na druhej strane však Badinterova komisia siahla po istých 

                                                 
45 Môžeme si tu položiť otázku, prečo Srbi žijúci mimo Srbska v SFRJ nikdy nemali vlastné autonómne 
jednotky. Dôvodom bola jedna z hlavných Titových premís pre udržanie Juhoslávie pohromade: slabé Srbsko 
znamená silnú Juhosláviu – rozdelenie kritického množstva srbského obyvateľstva bolo nevysloveným cieľom. 
Srbi však mali signifikantné pozície v chorvátskom štátnom a straníckom aparáte. Toto bolo Titovo riešenie 
balkánskeho hlavolamu: hlavným problémom Juhoslávie bola dominancia Srbov (hlavne nad Chorvátmi); 
hlavným problémom Chorvátska bola dominancia Chorvátov nad Srbmi. Viď NATION, Craig R.: War in the 
Balkans, 1991-2002, str. 72, 73; GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 13 
46 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 130 
47 GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 100 
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zdôvodneniach s cieľom legitimizovať vlastné odporúčania štátom ES, a hoci v otázkach 

uznávania nezávislosti jednotlivých republík neboli tieto stanoviská plnohodnotne 

rešpektované, princípy nedotknuteľnosti hraníc a práva republík na sebaurčenie boli od 

začiatku práve na základe poskytnutej argumentácie Badinterovej komisie pre krajiny ES 

mimoriadne podstatné48. Neskôr sa prirodzene zamyslím i nad otázkou, či v danej situácie 

mali vôbec členské štáty Konferencie na výber a či by iné riešenie bolo možné a žiadúce, 

dôležité je však poznať i odpoveď na základnú otázku obhájiteľnosti argumentov 

Badinterovej komisie. Toto platí obzvlášť v situácii, keď bola do istej miery právna 

argumentácia selektívne využitá pre legitimizáciu navrhovaných postupov (aplikácia 

paragrafov 2 a 4 piateho článku Ústavy) a zároveň iné aspekty právneho systému SFRJ 

ignorované. 

 

Koncept juhoslovanskej federácie bol determinovaný v článku 1 Ústavy. Tento článok 

hovorí: „SFRJ je federálnym štátom s formou štátneho spoločenstva dobrovoľne zjednotených 

národov a ich socialistických republík a socialistických autonómnych provincií...“49 Jedná sa 

tak o suverénnu federáciu, ktorá existuje z dôvodu multietnického charakteru krajiny. Každý 

národ je dobrovoľne spojený so štruktúrami federálneho štátu, nejedná sa tak o mechanický 

konglomerát suverénnych republík, keďže to v prvom rade neboli suverénne republiky, ktoré 

by sa vzdávali svojej suverenity s cieľom vytvorenia suverénnej federácie. V prvom zo 

základných princípov stojacich na začiatku Ústavy stojí: „Národy Juhoslávie, vychádzajúce 

z práva každého národa na sebaurčenie, ktoré zahŕňa i právo na secesiu, sa na základe svojej 

slobodne vyjadrenej vôle...zjednotili do federatívnej republiky slobodných a rovnoprávnych 

národov a národností a vytvorili tak socialistické federatívne spoločenstvo pracujúcich – 

SFRJ.“ 50 Všetky ústavy Juhoslávie postupne obsahovali modus vivendi, operujúci právom 

každého národa na sebaurčenie a prípadnú secesiu. Juhoslovanská federácia sa tak v žiadnom 

prípade nedala považovať za kompozíciu predtým existujúcich individuálnych jednotiek 

v teritoriálnom zmysle – prvá kráľovská Juhoslávia existujúca v medzivojnovom období 

a historicky prvýkrát integrujúca v jednom štátnom útvare entity predtým spadajúce pod 

                                                 
48 Princípy, prvýkrát stanovené Badinterovou komisiou, boli vydávané za hlavný zdroj prístupu k ďalším 
otázkam prípadných teritoriálnych zmien na území bývalej Juhoslávie až do dnešných dní. Napr. v najnovšej 
debate o možnej výmene územia medzi Kosovom a Srbskom sa oponenti tohto prístupu odvolávajú na princíp 
nemeniteľnosti niekdajších interných hraníc medzi juhoslovanskými republikami (i keď je nutné zároveň 
pripomenúť, že Kosovo nebolo v rámci SFRJ republikou). Viď napr. PALMER, Peter: Europe Must Stay the 
Course in North Kosovo. Balkan Insight, 2. január 2011, http://www.balkaninsight.com/en/article/europe-must-
stay-the-course-in-north-kosovo 
49 Viď Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1974). 
50 Tamtiež. 
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správu Rakúsko-Uhorska, resp. Osmanskej ríše, bola unitárnym štátom. Národy existovali ako 

prvé a republiky, resp. ich hranice, boli prispôsobované potrebám jednotlivých národov, 

pričom však tieto republiky vzhľadom na citeľne nerovnomerné a rozptýlené rozloženie 

jednotlivých etník na veľkej časti územia SFRJ nepredstavovali etnicky homogénne celky 

s istou výnimkou v podobe Slovinska.  

 

Na druhom kongrese AVNOJu51 v meste Jajce formálne „obdržal“ každý národ svoju 

vlastnú republiku, ktorá bola pomenovaná po majoritnej etnickej skupine (nejednalo sa však 

zároveň o republiky „prináležiace“ majoritným národom – Chorvátsko bolo podľa chorvátskej 

republikovej ústavy napr. štátom chorvátskeho i srbského národa52). Jedinou výnimkou bola 

BaH, kde žiaden národ nepredstavoval absolútnu väčšinu a preto bola táto republika 

konštituovaná na historickom princípe (jej hranice boli odvodené od hraníc stanovených na 

Berlínskom kongrese v roku 187853). Ústava tak garantovala principiálne právo na secesiu pre 

jednotlivé národy, nie však pre republiky, keďže tieto boli tvorené viacerými národmi 
                                                 
51 Antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja Jugoslavije – Antifašistická rada národného oslobodenia 
Juhoslávie. Zastrešujúca organizácia pre jednotlivé orgány národného oslobodenia a odporu proti fašistickej 
okupácii vojskami Osy počas II. svetovej vojny. 
52 V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť si situáciu, ktorá vznikla po prijatí novej chorvátskej Ústavy 
v decembri 1990 a v ktorej boli Srbi prvýkrát degradovaní z pozície jedného zo štátotvorných národov na 
národnostnú menšinu. Tento postup bol kontroverzný nielen z hľadiska politického (vyvolanie zrejmého napätia 
medzi príslušníkmi srbského etnika, ktorí začínali pociťovať reminiscencie na genocídnu politiku Nezávislého 
chorvátskeho štátu (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) počas II. svetovej vojny (i keď pre objektivitu je treba 
spomenúť, že separatisticky naladené demonštrácie chorvátskych Srbov v Krajine pod vedením Jovana 
Raškovića sa konali už vo februári a marci 1990, čiže ešte pred víťazstvom Tudjmana a následnou realizáciou 
jeho politického programu), ale i právneho, keďže Srbi ako národ delegovali svoju suverenitu výlučne na orgány 
SFRJ a žiadneho iného štátneho útvaru. Pre bližšiu analýzu z politického hľadiska viď RYCHLÍK, Jan, 
PERENĆEVIĆ, Milan.: Dějiny Chorvatska. Praha: NLN, 2007, str. 371; pre právne hľadisko Záznam z výpovede 
svedka Dr. Ratka Markovića. 
Tieto aspekty sú pritom nie vždy dostatočne brané do úvahy a objavujú sa i pohľady, ktoré situáciu chorvátskych 
Srbov posudzujú inakšie. Akonáhle sa secesia Chorvátska od SFRJ v jeho pôvodných hraniciach v dôsledku 
Miloševićovej politiky poníma ako legitímny akt, Chorvátsko je následne brané ako suverénna republika 
a secesionistické pokusy srbskej komunity chápané ako neoprávnené akty národnostnej menšiny. Sabrina Ramet 
tak konštatuje: „Srbský hovorca v Chorvátsku deklaroval, že chorvátski Srbi [12.2% populácie v roku 1991] nie 
sú menšinou...Prirodzene, ak 12.2% nie je menšinou, potom sa zrejme chápu ako väčšina, čo zároveň znamená, 
že skutočnou menšinou má byť zvyšných 87.8%.“ In: RAMET, Sabrina, P.: Balkan Babel, str. 67. Takéto 
tvrdenie je značne demagogické – ako už bolo vysvetlené, chorvátski Srbi sa vždy primárne identifikovali 
s ostatnými Srbmi v rámci Juhoslávie, nie s Chorvátskom s centrom v Záhrebe. Keďže sa pri tvorbe 
republikových ústav vychádzalo z celojuhoslovanského kontextu, boli Srbi spoločne s Chorvátmi v ústave 
socialistického Chorvátska pôvodne definovaní ako štátotvorný národ. Cifra 12.2% sa stala relevantnou až po 
chorvátskej secesii (dovtedy sa chorvátski Srbi cítili byť súčasťou cca 36% celkového počtu Srbov v SFRJ), 
pričom postoj srbského obyvateľstva pramenil práve z odporu k štatútu národnostnej menšiny, ktorý bol 
v prípade zániku SFRJ nevyhnutným dôsledkom. 
53 Istú úlohu v tom, že BaH ako integrálna entita bola vo svojich v podstate pôvodných hraniciach zachovaná od 
r. 1878 s kratšími prerušeniami až dodnes, zohrala i situácia po ukončení 1. svetovej vojny a vytvorení prvej 
kráľovskej Juhoslávie, resp. Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Hlavná moslimská politická strana, 
Juhoslovanská moslimská organizácia (Jugoslavenska muslimanska organizacija, JMO), poskytla Srbom 
politickú podporu pri parlamentnom schválení centralistickej ústavy, pričom na oplátku si mohla zachovať 
republikové hranice, hoci bez akejkoľvek formálnej autonómie. In: BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: 
ethnicity, inequality and public sector governance. New York: Palgrave Macmillan, 2006, str. 8 
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s rôznymi možnými pohľadmi na ďalší postup ohľadom secesie. Je pochopiteľné, že táto 

definícia vytvárala patovú situáciu, nakoľko bolo technicky de facto nepredstaviteľné, aby sa 

„národ“, ktorý sa nemohol oprieť o žiadnu administratívne vymedzenú entitu, odtrhol od 

federácie a dodržal tak ústavne predpísaný postup. Národ, vezmime si napr. srbský príklad, 

bol národom všade tam, kde žili jeho príslušníci, bez ohľadu na geografickú lokalizáciu 

náležiacu ku konkrétnej republike54. Právo na sebaurčenie a secesiu mal tak srbský národ 

žijúci nielen v Srbsku samotnom, ale i v BaH a Chorvátsku, oproti tomu však napr. Srbsko 

ako také, bez ohľadu na zloženie jeho obyvateľstva, právo na secesiu podľa Ústavy nemalo. 

Pred týmto problémom stála i Badinterova komisia v procese vytvárania svojich stanovísk. 

 

Problematika sebaurčenia jednotlivých národov bola riešená prostredníctvom 

pomerného zastúpenia príslušníkov týchto národov v rámci správnych orgánov všetkých 

multietnických republík. Etnické zloženie malo byť reflektované v zložení partikulárnych 

politických inštitúcií. Akonáhle však vyvstala situácia, keď predstavitelia konkrétneho národa 

požadovali naplnenie svojho práva na secesiu, dostali sa, ako bolo naznačené vyššie, do slepej 

uličky. Mechanizmus, ktorý by umožňoval etnickej skupine, rozptýlenej po rôznych 

republikách SFRJ, cestu k secesii, nebol ústavne zakotvený – napriek Ústavou garantovanému 

právu na secesiu nebolo zároveň určené, ako má tento proces prebehnúť. Tým pádom bola 

secesia možná iba v intenciách rovnakých mechanizmov, ktoré boli určené pre zmeny 

ústavných zákonov. Navrhovateľ by potreboval získať súhlas predstaviteľov ostatných 

republík vo federálnom zhromaždení SFRJ a následne zmeniť tie články Ústavy, ktoré sa 

týkali definície federácie, jej štruktúry a hraníc. Podľa tejto argumentácie tak bolo vyhlásenie 

nezávislosti Slovinskom a Chorvátskom protiústavné, nakoľko republiky nedisponovali 

                                                 
54 Situácia srbskej populácie v SFRJ bola dôsledkom množstva historických migračných vĺn, ktoré boli zvyčajne 
reakciou na rastúci útlak osmanskej správy na území okupovaného Srbska. Jeden pohyb obyvateľstva však často 
vyvolal pohyb druhý, a tak sa migračné vlny rozhodne netýkali iba Srbov samotných. V r. 1690 sa z Kosova 
severným smerom presunulo cca 40 tisíc srbských rodín. Podobne tak na prelome 17. a 18. storočia sa z južného 
Uhorska, Chorvátska a Dalmácie presúva niekoľko desiatok tisíc moslimov do severozápadnej (Bihać, Cazin) 
a východnej (Zvornik, Srebrenica) Bosny. V r. 1739 sa veľké množstvo Srbov odsťahovalo opäť severným 
smerom do Vojvodiny. Časť týchto srbských migrantov postupne formovala obranné línie v tzv. Vojenskej 
hranici v Chorvátsku, línii oddeľujúcej moc habsburskej monarchie od moci Osmanskej ríše. V 30. rokoch 19. 
storočia sa dohodol Miloš Obrenović s Vysokou Portou na vysťahovaní moslimského obyvateľstva zo Srbska 
(výnimkou bolo iba šesť srbských miest s tureckou posádkou) – obvykle do Bosny a do Turecka. V r. 1863 
odišlo zo Srbska rovnakým smerom ďalších 10 tisíc moslimov. Tieto presídľovania obyvateľstva tak vytvárali 
charakteristickú demografickú mapu Juhoslávie. In: ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny jihoslovanských zemí, str. 
127, 129, 132, 192, 198 
Dôležitým faktorom bol i presun cca 200.000 Moslimov z teritória BaH do iných častí Osmanskej ríše po r. 
1878, čím sa stali Srbi najpočetnejšou etnickou skupinou v krajine. V r. 1870 bol pomer srbského a moslimského 
elementu 37% – 48%, v r. 1879 sa stali Srbi početnejší v pomere 43% – 39% a v r. 1910 stále početne 
dominovali v pomere 43% - 32%. In: BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector 
governance, str. 7 
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právom na sebaurčenie a secesiu. Paragrafy 1 a 3 článku 5 Ústavy boli taktiež porušené, 

keďže separatistické republiky nielenže nikdy nedostali súhlas ostatných republík potrebný na 

narušenie integrity SFRJ, ale oň ani nikdy nežiadali. Množstvo rôznych dodatkov 

k republikovým ústavám schválených slovinským a chorvátskym parlamentom bolo 

prehlásených Ústavným súdom SFRJ za protiústavné55. 

 

Princíp uti possidetis bol „vynájdený“ s cieľom zabrániť potenciálnym konfliktom na 

teritoriálnom základe, v juhoslovanskom prípade však jeho aplikácia vyvolala pravý opak. 

Tretie stanovisko Badinterovej komisie totiž zbavilo chorvátskych a bosnianskych Srbov 

svojich práv s ohľadom na Ústavu SFRJ, a títo sa práve z tohto dôvodu rozhodli využiť 

prostriedky ozbrojeného boja s cieľom odtrhnutia sa od nových nezávislých republík, 

s ktorými sa odmietali identifikovať. Ďalší expert na medzinárodné právo, Steven Ratner, 

v tejto súvislosti uvádza, že „tento prístup medzinárodnej komunity vedie k autentickej 

nespravodlivosti a nestabilite, keďže ponecháva signifikantný podiel populácie nespokojný so 

svojim štatútom v nových štátoch a zároveň neistý ohľadom jeho politických práv.“ 56 Na záver 

analýzy prístupu Badinterovej komisie k premene interných administratívnych hraníc na 

hranice štátne sa tak dá skonštatovať, že daná právna argumentácia nie je vonkoncom 

v poriadku (hoci rôzni predstavitelia medzinárodného spoločenstva často bohorovne 

argumentujú spôsobom, akoby bol tento postup úplne samozrejmý a správny), na strane 

druhej je však mimoriadne otázne, či by iný prístup bol vôbec aplikovateľný. Lord Owen vo 

svojich memoároch uvádza, že ním favorizované riešenie by bola zmena týchto hraníc57. 

                                                 
55 Pre bližšiu analýzu tejto problematiky ďalej viď Záznam z výpovede svedka Dr. Ratka Markovića. Jeho 
argumentácia má samozrejme isté problematické body – ako svedok obrany Slobodana Miloševića sa stavia 
jednoznačne na stranu Belehradu a za eskaláciu juhoslovanskej krízy činí zodpovedných predstaviteľov 
Slovinska a Chorvátska, pričom tento postoj ignoruje politické súvislosti a centralizačné tendencie Miloševićovej 
administratívy. Je taktiež pravdou, že Marković patril medzi hlavných architektov novej srbskej ústavy z r. 1990, 
ktorá zbavila Vojvodinu a Kosovo statusu autonómnych provincií. Jeho pozícia pred tribunálom by 
pravdepodobne bola o niečo dôveryhodnejšia v prípade výpovede ako tzv. expert witness, každopádne je však 
jeho analýza z čisto právneho pohľadu hodnotným príspevkom. Hlavným problémom však ostáva fakt, že hoci 
akty Slovinska a Chorvátska (a neskôr, už v čase nefunkčnosti Ústavného súdu SFRJ z dôvodu odchodu jeho 
slovinských a chorvátskych členov, i BaH) boli z hľadiska federálnych štruktúr protiústavné, z dôvodu absencie 
reálneho mechanizmu pre secesiu jednotlivých republík nemali ich predstavitelia v istom bode príliš na výber. 
Akonáhle by totiž požiadali o zmenu príslušných častí Ústavy parlamentné zhromaždenie SFRJ, delegáti 
ostatných republík (predovšetkým Srbska a Čiernej Hory) by s týmto riešením nikdy neboli súhlasili. Netreba 
zabúdať, že nová srbská ústava síce zbavila Kosovo a Vojvodinu autonómie, ponechala však vo federálnom 
predsedníctve tri stoličky, ktoré boli efektívne kontrolované Belehradom. Srbi tak zrazu disponovali troma 
hlasmi miesto jedného, čo pre ostatné menšie juhoslovanské republiky nepôsobilo rozhodne ako príťažlivý 
faktor pre zotrvanie v Juhoslávii. Ústava SFRJ tak na prvý pohľad síce zabezpečovala možnosť secesie, 
vzhľadom na garanciu tohto práva pre národy a nie republiky, ako aj reálnu nemožnosť obdržania konsenzu vo 
veci zmeny článku 5, bola táto secesia iba papierovou opciou. 
56 In: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 50 
57 Viď OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 33-34 
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Akonáhle už spomínaný 2. kongres AVNOJu determinoval, že v rámci SFRJ bude existovať 

šesť republík pomenovaných (s výnimkou BaH) podľa majoritného národa, bolo potrebné 

vytýčiť presné hranice týchto republík. Tieto hranice boli vytýčené komisiou vedenou 

Milovanom Djilasom po ukončení II. svetovej vojny, komisia pracovala na svojom zadaní 

niekoľko mesiacov a pokúsila sa zvažovať túto problematiku veľmi citlivo a s ohľadom pre 

detaily58.  

 

Owen sa vo svojich memoároch dopúšťa istých nepresností, keď uvádza, že hranice 

boli determinované „narýchlo a arbitrárne uprostred bojov“, pričom v skutočnosti 

rozhodnutie, ktoré bolo učinené „narýchlo“, sa týkalo štatútu BaH ako republiky59. Interné 

hranice medzi republikami síce počas rozhodovacieho procesu naozaj neboli chápané ako 

budúce hranice nezávislých štátov60, zároveň však reflektovali historické reálie a odvolávali 

sa na medzinárodné zmluvy z 18. a 19. storočia61. Nech by už tieto hranice boli akékoľvek, 

vždy by ponechávali signifikantnú časť príslušníkov jednotlivých národov mimo ich 

„národnej“ republiky a v konečnom dôsledku by tak medzinárodné spoločenstvo muselo 

riešiť ten istý problém. Návrhy, ktoré stoja v opozícii voči Badinterovou komisiou 

favorizovanému riešeniu, ponúkajú obvykle scenár, podľa ktorého by „bol princíp uti 

                                                 
58 Rozhodnutie kongresu v podstate rešpektovalo historické hranice jednotlivých republík (hoci tieto boli 
pôvodne obvykle hranicami v rámci habsburského a osmanského impéria, nie samostatných štátov), a to až na 
malé výnimky – východný Srem bol pripojený k Vojvodine, boka Kotorská k Čiernej Hore, či Metohija 
k autonómnej oblasti Kosovo). In: ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny jihoslovanských zemí, str. 498 
59 Viď MALCOLM, Noel: David Owen and his Balkan bungling, 12. november 1995, 
http://www.barnsdle.demon.co.uk/bosnia/owen.html 
60 Pre bližšiu analýzu pohľadov vtedajších čelných predstaviteľov SFRJ na tvorbu hraníc a riešenie národnostnej 
problematiky viď napr. BATAKOVIĆ, Dušan: Nationalism and Communism: The Yugoslav Case. Serbian 
Studies, Vol. 9, č. 1-2, Chicago, 1995, str. 25-41, http://www.batakovic.com/montreal.html 
61 Otázka hraníc bola v roku 1991 jedným z najdôležitejších aspektov juhoslovanskej krízy, pričom niektorí 
západní autori sa k nej stavali podľa môjho názoru priveľmi zbrklo či jednostranne. Napr. Sabrina Ramet hovorí 
v súvislosti s vnímaním charakteru hraníc jednotlivými republikami pred vypuknutím násilných stretov, že „zo 
šiestich republík, štyri vnímali svoje hranice ako hranice štátne, ktoré tak zároveň nemohli byť subjektom 
administratívnych zmien či vyjednávaní; iba Srbsko a Čierna Hora trvali na stanovisku, že hranice oddeľujúce 
republiky boli administratívneho charakteru a mohli tak byť zmenené.“ In: RAMET, Sabrina, P.: Balkan Babel, 
str. 61. Takéto poňatie problematiky nepriamo naznačuje, že Srbsko spoločne s Čiernou Horou bránili 
republikám v ich legitímnej snahe o secesiu v pôvodných republikových hraniciach, pričom neskôr siahli 
k vojenským prostriedkom s cieľom revízie daných hraníc. Opäť tak považujem za dôležité zdôrazniť, že hoci by 
akékoľvek prekresľovanie hraníc zrejme nebolo ani možné, ani prospešné, nemožno na strane druhej 
jednoznačne skonštatovať, že premena administratívnych hraníc na hranice štátne bola bezproblémovým a plne 
legitímnym riešením. Už vôbec nemožno aplikovať argument, že väčšina republík toto riešenie považovala za 
legitímne – je prirodzené, že slovinské, chorvátske a taktiež bosnianske (pri prehlasovaní srbských poslancov) 
vedenie obhajovalo takýto postoj. Na strane druhej však samotná autorka priznáva, že v prípade BaH „sa 
všeobecne predpokladalo, že Tudjman podporoval zmenu hraníc (BaH), ktoré by pripomínali chorvátsku 
bánovinu z roku 1939“ (jednalo sa o výsledok tzv. Dohody Cvetković – Maček z r. 1939, ktorá zmenila 
administratívne delenie vtedajšej Juhoslávie). In: tamtiež, str. 63. Vidno tak, že väčšina balkánskych lídrov bola 
náchylná k bezbrehému oportunizmu, pričom je nevhodné pripisovať nelegitímne a deštruktívne úmysly iba 
jednej strane. 
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possidetis aplikovaný iba provizórne s cieľom dosiahnutia dočasného prímeria. Následne by 

sa skupina medzinárodných diplomatov a mediátorov pokúsila nájsť kompromisné riešenie, 

ktoré by skúmalo vhodnosť interných hraníc ako hraníc štátnych...“  a za použitia rôznych 

kritérií by mohli byť tieto hranice prispôsobené62. Toto riešenie by však s najväčšou 

pravdepodobnosťou zlyhalo a viedlo ku konfliktom už v prvej fáze snahy o dočasnú aplikáciu 

uti possidetis s cieľom dosiahnutia prímeria pred finálnym vytýčením hraníc. Antagonistické 

strany by zrejme chceli vojenskými akciami získať teritoriálne výhody pred diplomatickými 

rokovaniami, keďže je častokrát ťažké meniť za zeleným stolom to, čo bolo už predtým 

zmenené na bojovom poli (táto situácia nastala napr. počas rokovaní o tzv. Vance-Owenovom 

mierovom pláne pre BaH o rok neskôr). I prípadné rokovania by len sotva priniesli relevantný 

výsledok vzhľadom na nevôľu všetkých zúčastnených strán pristúpiť k akémukoľvek 

kompromisu ohľadom teritoriálnych otázok – ako sme nakoniec videli, kompromis bol 

dosiahnutý až po štyroch rokoch vojenského konfliktu, keď si všetci zúčastnení overili svoje 

reálne možnosti dosiahnutia trvalého výsledku silou a dosiahli dostatočný stupeň vyčerpania, 

aby prejavili ochotu ku konštruktívnemu rokovaniu. 

 

1.3 REFERENDUM A UZNANIE NEZÁVISLOSTI 

 

Považujem za potrebné vrátiť sa k ešte jednému signifikantnému stanovisku 

Badinterovej komisie, a síce odporúčaniu ohľadom uznania BaH. Uznanie v danej fáze nebolo 

odporúčané, nakoľko sa na jeseň 1991 ešte v tejto republike neuskutočnilo referendum 

o nezávislosti. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť tri závažné fakty. Po prvé, 

medzinárodné uznávanie jednotlivých republík v ich pôvodných hraniciach znamenalo vo 

všetkých prípadoch eskaláciu konfliktu, pričom obzvlášť v prípade BaH sa ES mohlo poučiť z 

nešťastného vývoja situácie v Chorvátsku. Po druhé, argumentácia Komisie bola pomerne 

nešťastná, pretože vo svojom zdôvodnení ignorovala relevantný faktor nespokojnosti 

bosnianskych (a chorvátskych) Srbov s legitimizáciou secesionistických hnutí 

medzinárodným spoločenstvom, ale odvolala sa na neuskutočnené referendum63. Po tretie, 

                                                 
62 Tieto kritéria by boli napr. vek danej hranice, proces jej niekdajšej determinácie, životnosť entít vznikajúcich 
popri a v rámci týchto hraníc. Okrem toho by pravdepodobne bolo potrebné i referendum o danej otázke na 
predmetnom území. In: RATNER, Steven: Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States. 
American Journal of International Law, Vol. 90, 1996, str. 617-623, in: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: 
Nationalist Partition and International Intervention, str. 51 
63 Argumentácia Badinterovej komisie v tejto súvislosti je vskutku pozoruhodná. Po vyhodnotení materiálov 
poskytnutých celorepublikovými orgánmi BaH, ako aj samostatne bosnianskymi Srbmi, komisia skonštatovala, 
že „ciele bosnianskych Srbov sú v opozícii voči tým, ktoré sú prezentované bosnianskou vládou. Bosnianski 
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mechanizmus referenda ako kritéria pre vznik nových štátov s etnicky heterogénnym 

obyvateľstvom je mimoriadne nevhodne zvoleným riešením. V novembri 1991 zorganizovala 

Srbská demokratická strana (Srpska demokratska stranka, SDS) v BaH referendum pre srbské 

obyvateľstvo, ktoré podľa predpokladov takmer jednohlasne vyjadrilo svoje prianie zotrvať 

v SFRJ64. Okrem toho SDS presadzovala debatu o budúcom usporiadaní krajiny 

(presadzovala širokú mieru teritoriálnej autonómie pre jednotlivé etnické skupiny), ktorá mala 

predchádzať konaniu prípadného referenda. Zostávajúce dve strany však trvali na spôsobe, 

keď by sa najskôr konalo referendum, a až neskôr sa mala riešiť otázka štruktúry politického 

systému65. Zatiaľ čo riešenie navrhované SDS by pravdepodobne viedlo k neskoršiemu 

rozpadu krajiny, plán ďalších dvoch strán – Strany demokratickej akcie (Stranka demokratske 

akcije, SDA) a Chorvátskeho demokratického spoločenstva (Hrvatska demokratska zajednica, 

HDZ) vyvolával v Srboch obavy o presadení viac či menej unitárneho štátneho zriadenia 

s moslimskou dominanciou v nezávislej BaH.  

 

Na prelome februára a marca 1992 bolo teda (podľa priania ES) zorganizované 

celoštátne referendum, v ktorom sa  63.4% voličov vyslovilo za nezávislosť66. Drvivá väčšina 

odovzdaných hlasov však pochádzala od etnických Moslimov67 a Chorvátov – bosnianski Srbi 

referendum bojkotovali s odôvodnením, že svoj postoj vyjadrili už počas novembrového 

plebiscitu. ES tak ako kritérium uznania nezávislosti BaH použilo referendum, v ktorom 

rozhodovala jednoduchá väčšina – hoci Srbi tvorili vyše tretinu populácie BaH, zvyšné dva 

národy ich pomocou akceptovanej majorizácie mohli bez problémov prehlasovať. Obecne 

pritom existuje istá zhoda v otázke, či by sa referendum malo v podobných prípadoch 

                                                                                                                                                         
Chorváti a Moslimovia podporovali nezávislosť, avšak bosnianski Srbi si priali ostať v Juhoslávii.“ Komisia tak 
vo svojom závere celkom správne poznamenala, že vo svetle týchto okolností „vôľa národov BaH vytvoriť 
suverénny a nezávislý štát zatiaľ nebola pevne zakotvená“. Vzápätí sa však komisia uzniesla, že toto rozhodnutie 
mohlo byť opätovne prehodnotené pod vplyvom nových skutočností poskytujúcich dostatočné záruky – ako 
napr. celorepublikové referendum. Komisia vo svojej argumentácii tak nedocenila skutočnosť, že referendum 
v nijakom prípade nemôže vyriešiť vzájomne protichodné stanoviská relevantných etnických skupín – hoci bola 
schopná identifikovať podstatu problému, poskytla zároveň krajne nevhodný mechanizmus jeho riešenia. Viď 
PELLET, Allain: The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-
Determination of Peoples. 
64 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 199 
65 BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 25 
66 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 267 
67 Veľké písmeno je použité z dôvodu, že od roku 1968 boli Moslimovia v SFRJ uznávaní ako samostatný národ, 
jedná sa tak o pomenovanie etnické, resp. politické, nie náboženské. Okrem toho sa používa i pomenovanie 
Bosniak (v bosniančine Bošnjak; synonymum pre Moslima, ktorý však nemusí byť občanom BaH, ale i napr. 
Srbska v prípade Sandžaku a pod.), ktoré je odlišné od názvu Bosňan (v bosniančine Bosanac; akýkoľvek občan 
BaH bez ohľadu na etnicitu a vierovyznanie). V práci používam označenie Moslim pre obdobie do konca vojny 
v r. 1995, od tohto bodu sa prikláňam k pomenovaniu Bosniak, keďže samotní príslušníci tohto národa ho na 
Druhom bosniackom kongrese v r. 1993 ustanovili za oficiálny názov nahradzujúci pomenovanie Moslim.  
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používať ako primárne kritérium legitimity secesionistických hnutí. Politický teoretik 

Frederick Whelan uvádza, že otázky ohľadom legitímnych hraníc suverenity a občianstva 

generujú najhoršie riešiteľné a najzarputilejšie politické konflikty vôbec a ďalší analytik 

Robert Dahl tvrdí, že obecne používaný princíp demokratického rozhodovacieho procesu – 

pravidlo väčšiny – nie je ani vhodným, ani platným postupom v prípade, ak má byť jeho 

predmetom samotná legitimita suverenity danej entity68. Citlivé konflikty ohľadom teritória 

a suverenity by nemali byť ponímané ako hra s nulovým súčtom, inak je nevyhnutným 

výsledkom polarizácia v rámci ignorovaného etnika69 a intenzifikácia predmetného konfliktu. 

 

Medzinárodné spoločenstvo sa v záveroch Konferencie v Haagu zrejme zmýlilo 

v odhadoch vplyvu svojho konania na situáciu nielen v Chorvátsku, ale hlavne v BaH. 

Milošević totiž v priebehu juhoslovanskej krízy opustil svoj pôvodný cieľ zachovania SFRJ 

a zameral sa na tzv. amputačnú teóriu – povoliť secesiu území neobývaných relevantným 

podielom srbského obyvateľstva a naopak pričleniť k Srbsku, resp. akejsi zostatkovej 

Juhoslávii s dominantným srbským etnikom, všetky srbské oblasti v Chorvátsku i BaH70. Túto 

rétoriku používal srbský prezident i počas trvania Konferencie: „Pokiaľ Srbsko garantuje 

chorvátskemu národu právo opustiť Juhosláviu, oni taktiež nemôžu odmietať ostatným právo 

učiniť ich vlastné rozhodnutia“  – pričom rozhodnutie Srbov bolo zotrvanie v Juhoslávii71. Na 

druhej strane počas rokovaní údajne Milošević niekoľkokrát pripustil nezávislosť Chorvátska 

v pôvodných republikových hraniciach za podmienky dostatočnej garancie politických práv 

pre chorvátskych Srbov72, zdá sa však, že sa jednalo iba o verbálne prehlásenia bez 

                                                 
68 BOSE, Sumantra: Contested Lands.  Cambridge: Harvard University Press, 2007, str. 125 
69 Okrem toho netreba zabúdať, že i Chorváti, ktorí v referende prevažne hlasovali za nezávislosť, tak činili pod 
vplyvom Tudjmanovej propagandy. Táto politika presadzovaná v BaH stranou HDZ-BiH mala v konečnom 
dôsledku viesť k ľahšiemu odtrhnutiu chorvátskych častí BaH a ich následnému pričleneniu k Chorvátsku. Tri 
hlavné etnické skupiny v BaH tak všetky sledovali diametrálne odlišné ciele, čo však medzinárodnému 
spoločenstvu neprekážalo, aby použilo výsledok referenda ako legitimizáciu pre následné uznanie, ku ktorému 
došlo v apríli 1992. Hneď nato vypukla v BaH vojna. Výsledok podobného plebiscitu by mohol byť použitý ako 
legitímne kritérium iba v prípade, ak by obyvateľstvo nehlasovalo podľa etnických línií – etnické konflikty sa 
však prirodzene práve týmto elementom vyznačujú, čo bolo štátmi ES, ako i USA vo svojom prístupe 
ignorované.  
70 Viď napr. JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 169. Inak sa však dá 
skonštatovať, že hoci bol Milošević (spoločne so svojim čiernohorským partnerom Bulatovićom) stále viac 
náchylný podporovať vznikajúce srbské entity v Chorvátsku a BaH, a hoci bolo toto rozhodnutie prioritizovať 
vytvorenie “Veľkého Srbska” neskôr považované za kľúčovú príčinu celej juhoslovanskej tragédie, nedávala 
jednoznačná orientácia severných republík smerom k nezávislosti vo vtedajšej situácii srbskému vedeniu príliš 
na výber – muselo taktiež sledovať vlastné záujmy. Ak by sa aj náhodou Milošević rozhodol pre 
antinacionalistickú politiku, pravdepodobne by túto situáciu využili jeho politickí oponenti (aj Šešelj, aj 
Drašković boli radikálni nacionalisti) a získali pre seba verejnú podporu. Viď NATION, Craig R.: War in the 
Balkans, 1991-2002, str. 101-102 
71 In: BBC: Death of Yugoslavia. 
72 Interview with Lord Carrington, 4. január 1995, materiály ICTY (0321-7775-0321-7796). 
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akejkoľvek reálnej substancie (Milošević skutočne rezignoval na podporu chorvátskych Srbov 

až v lete 1995 počas chorvátskych vojenských ofenzív Bljesak a Oluja). Srbský minister 

zahraničia Jovanović počas pokračujúcich rokovaní napr. zdôraznil, že „pre všetkých Srbov je 

mimoriadne dôležité žiť v spoločnom štáte, nie v niekoľkých nezávislých republikách 

prepojených len čiastočne nadštandardnými vzťahmi.“73 

 

Konferencia v Haagu tak predznamenala budúci vývoj konfliktu v BaH tým, že apriori 

vylúčila diskusiu o prípadných revíziach republikových hraníc a zároveň definovala 

referendum ako primárne kritérium medzinárodného uznávania nezávislosti jednotlivých 

republík. Je však mimoriadne otázne, čo by vôbec diskusia o zmenách hraníc priniesla. 

Väčšina územia BaH bola obývaná heterogénnou zmesou dvoch či troch etnických skupín bez 

jasnej majority a tieto sporné oblasti by sa tak či tak stali neuralgickým bodom konfliktu. Ex 

post sa zdá, že jediná cesta, ako bolo možné zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu, bolo 

zachovanie Juhoslávie v jej celistvej podobe, hoci už zrejme nie ako federáciu, ale ako 

voľnejší decentralizovaný štátny útvar (táto pozícia by sa podobala tzv. plánu Izetbegović-

Gligorov z júna 1991 navrhujúcemu tzv. asymetrickú federáciu, ktorá však bola nakoniec 

prekonaná ďalším vývojom a zamietnutá74). To však predpokladalo opätovný ústup Slovinska 

a Chorvátska zo svojich maximalistických pozícií, čo už na jeseň 1991 bolo pod vplyvom 

udalostí na politickej scéne i bojovom poli de facto vylúčené. Akonáhle sa s oboma 

republikami prestalo počítať, stratili vôľu zotrvávať vo zväzku s teraz už jasne dominantným 

srbským etnikom i BaH75 a Macedónsko. Tak, ako na implementácii Carringtonovho, či 

spoločného Izetbegovićovho a Gligorovovho plánu, stratili záujem severné republiky, 

považovala ich za prekonané i Miloševićova politika. Akonáhle Milošević prioritizoval 

veľkosrbskú ideu nad juhoslovanskú, stratil akýkoľvek záujem na zotrvaní Slovinska 

a chorvátskych častí Chorvátska v novej „Juhoslávii“ a v súčinnosti s touto politikou 

sabotoval i plány JNA na masívnejší vojenský zásah proti Ljubljane a Záhrebu. Carringtonov 

plán, predpokladajúci vznik suverénnych a nezávislých republík s dôrazom na ochranu 

menšinových etník, bol tak srbskou delegáciou zamietnutý, keďže by jeho akceptáciou Srbi 

stratili formálny nárok na sebaurčenie, Srbsko by sa nemohlo stať priamym následníkom 
                                                 
73 Report on meetings of the Working Groups, 8.-10. október 1991, materiály ICTY (R041-4589-R041-5456, 
dok. 5035). 
74 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 256 
75 Pozícia BaH, keďže jej politickí predstavitelia si uvedomovali jej zraniteľnosť, bola v období začínajúceho 
slovinského a chorvátskeho separatizmu skôr projuhoslovanská – šéf Zväzu komunistov BaH Duraković sa v r. 
1990 na poslednom štrnástom kongrese SKJ vyjadril, že „jeho mandátom bolo kľaknúť si pred prezidentmi 
Kučanom a Miloševićom a prosiť ich, aby našli nejakú formu kompromisu.“ In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: 
The Death of Yugoslavia, str. 79 
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SFRJ a JNA by bola prehlásená v Chorvátsku za agresora76.  

 

Konferencia bola v dôsledku srbského odmietnutia v novembri prerušená, jednania sa 

obnovili v januári 1992 a trvali až do augusta toho roku, avšak bez reálneho výsledku. Vo 

svojej podstate tak považujem túto konferenciu za mŕtvo narodené dieťa77 – ES nebolo 

vonkoncom schopné vyvinúť na jednotlivých  balkánskych lídrov dostatočný nátlak a zároveň 

jeho hlavným predstaviteľom chýbalo skutočné pochopenie balkánskych reálií a hlavne 

ďalších rizík vyplývajúcich z alibistickej politiky medzinárodného uznávania nezávislosti 

a následného ignorovania dôsledkov. Konanie týchto hlavných predstaviteľov juhoslovanskej 

politiky začiatkom 90. rokov sa pritom dá slovami Pavla Baršu charakterizovať nasledovne: 

„Pri neexistencii ústrednej koordinácie a sankcií je niekedy racionálne nerešpektovať 

pravidlá spolužitia a snažiť sa naopak v zápase o zdroje urvať si čo najviac bez ohľadu na 

ostatných, hoci by sa tým riskoval násilný stret.“78  Výsledky rokovaní v Haagu do novembra 

1991 však ešte priamo neviedli k prepuknutiu bosnianskeho konfliktu. Akonáhle sa stalo 
                                                 
76 BBC Interview with Borisav Jović, Serbian member of the Federal Presidency, nedatované, materiály ICTY 
(0321-8488-0321-8595, dok. 8570). 
77 Uvedomujem si, že sa toto prehlásenie dá chápať ako relatívne kontroverzné, a to vzhľadom na uhol pohľadu 
na hlavné príčiny rozpadu SFRJ. O tejto problematike sa dá prirodzene vypracovať veľmi obsiahle dielo, pričom 
medzi politológmi a analytikmi venujúcimi sa balkánskej politike a histórii sa dá vypozorovať niekoľko 
primárnych názorových rozdielov. Tie najzávažnejšie sa dajú zhrnúť približne do troch okruhov: 1) Existovala 
medzi národmi na Balkáne tradícia tolerancie alebo nenávisti?, 2) Boli hlavnou príčinou konfliktu interné 
problémy, alebo bola vojna “importovaná” zvonku?, 3) Malo medzinárodné spoločenstvo intervenovať viac 
alebo menej? – Pre tieto rozlíšenia viď napr. BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and 
International Intervention, str. 10 – 40. 
Pre účely tejto práce sa obmedzím na konštatovanie, že podľa môjho názoru sa korene rozpadu SFRJ dajú 
hľadať v jej samotnej inštitucionálnej štruktúre – decentralizácia, ktorá sa začala uplatňovať cca od prijatia 
ústavy z roku 1963 a naplno sa rozbehla po r. 1974, viedla k vytvoreniu kvázi feudálnych národných oligarchií a 
zakotvila ich postavenie v rámci jednotlivých republík. Takto bol vytvorený inštitucionálny rámec, ktorý 
umožnil po smrti Tita a zmene niektorých kľúčových faktorov (ekonomický prepad, nepokoje v Kosove, 
klesajúca dôvera obyvateľstva v politické elity) hlbokú krízu 80. rokov. Počas tejto krízy stratil SKJ akýkoľvek 
vplyv na regionálne štruktúry, existoval síce univerzálny pocit, že “je treba niečo urobiť”, avšak úzkostlivé 
sledovanie vlastných mocenských záujmov priamo prepojených s územím jednotlivých republík znemožňovalo 
prijatie efektívnych protikrízových opatrení. Dominovým efektom sa na krízu nabaľovali nové problémy, pričom 
veľká popularita nacionálne orientovaných politikov bola zrejme dôsledkom neschopnosti starého 
socialistického systému reagovať na výzvy 80. rokov. Titove decentralizačné reformy v 70. rokoch viedli 
v konečnom dôsledku k posilneniu právomocí regionálnych oligarchií a následnému využívaniu nacionalizmu 
ako politickej páky. V tom období sa však ešte teoreticky dala Juhoslávia reformovať na politicky i ekonomicky 
perspektívny systém, keďže bipolárny systém medzinárodných vzťahov a Titova osobnosť by brzdili príliš 
agresívny nacionalizmus. Táto šanca bola však premrhaná. Podstatným faktorom bola i rozdrobenosť disentu, 
tvoreného popri nepočetných stalinistoch a občianskych liberáloch hlavne zo srbských, chorvátskych, 
albánskych a ďalších nacionalistov. Konferencia v Haagu, ktorá ako posledná riešila ešte vôbec otázku možného 
zachovania SFRJ (ostatné konferencie a mierové plány riešili už inštitucionálne usporiadanie republík po  jej 
rozpade), tak mohla reagovať iba na dôsledky – príčiny boli hlboko zakotvené v dlhodobom vývoji Juhoslávie a 
čo sa nepodarilo vyriešiť v priebehu desiatich rokov od smrti Tita, sa pomerne pochopiteľne nevyriešilo ani v 
priebehu niekoľkých mesiacov v Haagu. Viď napr. RAMET, Sabrina, P.: Balkan Babel. The Disintegration of 
Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević, str. 6; ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny 
jihoslovanských zemí, str. 541, 548, 554 
78 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, str. 124 
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zrejmým, že vojenský konflikt sa môže preniesť z Chorvátska do BaH, podniklo 

medzinárodné spoločenstvo pokus o zastavenie tejto hrozby a vytvorenie plánu pre budúce 

kompromisné usporiadanie tejto krajiny, ktorý by pri dostatočnej politickej vôli nielen 

samotných predstaviteľov jednotlivých etnických skupín, ale hlavne vyjednávačov 

a mediátorov krajín ES a USA, teoreticky mohol byť prijatý bez ohľadu na niektoré závery 

Konferencie. Stále však považujem za chybu, že po stanovení akokoľvek kontroverzných 

kritérií pre uznávanie juhoslovanských republík v ich pôvodných hraniciach sa už členovia 

Konferencie nepokúsili o konkrétne riešenie bosnianskej otázky, ktoré by reflektovalo 

komplexnosť tohto problému a bralo do úvahy požiadavky všetkých etnických skupín, ako aj 

ich pravdepodobné reakcie po prebehnuvšom referende a následnom medzinárodnom uznaní. 
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2. CUTILEIROV PLÁN 

 

2.1 SITUÁCIA V BaH ZAČIATKOM ROKU 1992 

 

BaH sa na počiatku roku 1992 nachádzala v politicky nezakotvenom postavení. Táto 

situácia vyplývala z rozporov medzi postupným odpútavaním sa od zvyškovej Juhoslávie 

a názorovými rozdielmi medzi troma hlavnými etnickými skupinami na tento postup79, ako aj 

vzhľadom na 4. stanovisko Badinterovej komisie, ktorá podmieňovala medzinárodné uznanie 

BaH v jej pôvodných hraniciach uskutočnením referenda o nezávislosti. Okolnosti, ktoré 

viedli k vypísaniu referenda, a tým pádom i k naplneniu podmienky definovanej 

medzinárodným spoločenstvom, boli pritom už samé o sebe pomerne problematické. 25. 

januára 1992 sa v celorepublikovom parlamente BaH uskutočnila debata na danú tému, 

pričom predstavitelia SDS na protest opustili rokovanie. Rezolúcia o konaní referenda na 

prelome februára a marca tak bola prijatá v ich neprítomnosti80. Konfrontácia medzi 

politickými stranami reprezentujúcimi jednotlivé etnické skupiny naďalej pokračovala 

a s približovaním sa termínu referenda naberala na intenzite. 27. januára bosniansky 

parlament (bez prítomnosti srbských poslancov) rozhodol o odvolaní zástupcov BaH zo 

všetkých ešte stále existujúcich zväzových orgánov a zároveň presunul dovtedajšie 

kompetencie federálnych orgánov na jednotlivé orgány BaH81. Nie je prirodzene 

v možnostiach tejto práce ašpirovať na detailné objasnenie príčin konfliktu v BaH, ani 

podrobne analyzovať vývoj vzájomných vzťahov troch etnických komunít od počiatku ich 

zhoršovania sa, každopádne však považujem za vhodné aspoň ilustrovať atmosféru, ktorá 

predchádzala vyhláseniu referenda a prepuknutiu ozbrojených zrážok o mesiac nato.  

 

V procese vytvárania pluralitného straníckeho systému v jednotlivých republikách 

                                                 
79 20. decembra 1991 požiadala reprezentácia SR BaH o medzinárodné uznanie, na čo o deň neskôr zareagoval 
Momčilo Krajišnik ako predseda Bosniansko-srbského národného zhromaždenia Výzvou k národom 
a obyvateľom BaH. V tejto výzve Krajišnik označil kroky podnikané časťou Predsedníctva a vlády BaH ako 
nelegálne a vyzval všetkých bosnianskych občanov bez ohľadu na národnosť, aby „zachovali mier a dobrú 
úroveň vzájomných vzťahov, kým sa krízu podarí vyriešiť demokratickými politickými prostriedkami“. In: Appeal 
to Peoples and Citizens of BH, signed by Momčilo Krajišnik as President of BSNA, 21 december 1991, materiály 
ICTY (SA02-3090-SA02-3090). 
Neskôr, 9. januára 1992, bola vyhlásená Srbská republika BaH, čo pochopiteľne ďalej prispelo k eskalácii 
napätia podobne ako v Chorvátsku po vzniku samostatných orgánov tamojších chorvátskych Srbov v priebehu 
roku 1991.  
80 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention. Londýn: M.E. Sharpe, 1999, str. 106. 
81 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 265 
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SFRJ sa v BaH odhlasovalo prijatie tzv. Zákona o združovaní, ktorý zakazoval vytváranie 

politických strán na nacionálnom základe. Navrhovatelia zákona vtedy tvrdili, že dôvodom 

tejto normy je zachovanie mieru v BaH – Alija Izetbegović však označil tento zákon za 

absurdný82 a prehlásil: „Keď sa hovorí o dôvodoch tohto zákazu, myslíme si, že jediným 

dôvodom je udržanie sa pri moci a všetko ostatné, čo sa uvádza (domáci mier), nehrá rolu. 

V histórii sa činy posudzujú nie podľa úmyslov, ale podľa dôsledkov, a dôsledky sú zhubné.“83 

Zákon mal síce podporu širokej verejnosti, ako dokazovali i prieskumy verejnej mienky, 

avšak Ústavný súd BaH ho prehlásil za neústavný a registrácie nacionálnych politických strán 

tak mohli započať84. Dôsledky vytvorenia troch strán reprezentujúcich tri etnické komunity 

(ktoré boli skôr národnými hnutiami, než klasickými stranami presadzujúcimi partikulárny 

ekonomický a sociálny program85), pomerne suverénnej výhry vo voľbách v r. 1990, 

konštituovania širokej koalície, ktorej chorvátska a srbská časť boli do veľkej miery ovládané 

zo Záhrebu a Belehradu a istej absencie racionálneho úsudku u Izetbegovića86 sú pritom 

všetkým veľmi dobre známe.  
                                                 
82 Na tomto mieste si dovolím krátku odbočku. Proces vytváranie politických strán na nacionálnom základe sa 
odohrával vo všetkých multietnických krajinách prechádzajúcich transformačným obdobím po páde 
socialistického režimu a stal sa následne hybnou silou rozkladu týchto krajín. Základným motívom tohto procesu 
pritom veľmi často nebýva úprimné presvedčenie o „práve vlastného národa na sebaurčenie“, ale boj o moc – 
politickým lídrom týchto strán sa otvára v prípadnom novom štáte omnoho širší priestor na výraznejšie 
mocenské pôsobenie, keďže tento štát potrebuje zriadiť a obsadiť všetky nevyhnutné pozície v rámci 
zákonodárnej i výkonnej moci. Je pritom rozhodne atraktívnejšie stať sa prezidentom nezávislého štátu, než iba 
jednej republiky v rámci federácie. Nemyslím si síce, že pre Aliju Izetbegovića zohrávala takáto kalkulácia 
primárnu rolu, na strane druhej sa však politický systém BaH i dnes vyznačuje zaujímavým fenoménom. Hoci na 
prvý pohľad i v dôsledku vojnového konfliktu sú si moslimské, chorvátske a srbské politické strany navzájom 
hlavnými konkurentmi, v skutočnosti sa tento antagonizmus odohráva často iba na rétorickej úrovni (nemám 
samozrejme na mysli diskusie o prípadných reformách ústavy, kde etnické politické strany majú naozaj rozdielne 
záujmy). Každá etnická politická strana disponuje primárnou voličskou základňou v rámci vlastného etnika, 
a tak napr. pre SDS nie je de facto vo voľbách hlavným konkurentom SDA či HDZ, ale iné srbské politické 
strany na čele so srbskými sociálnymi demokratmi (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD). Najväčší 
politický boj sa tak odohráva medzi politickými stranami reprezentujúcimi to isté etnikum. 
83 MATVEJEVIĆ, Predrag, DIZDAREVIĆ, Zlatko, STEFANOVIĆ, Vidosav: Strůjci války a míru. Praha: G 
plus G, 2003, str. 124 
84 BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 19 
85 Spočiatku tieto strany neboli vzájomne antagonisticky orientované a spájala ich kritika multietnických strán, 
predovšetkým komunistov. Napr. v júli 1990 sa na ustanovujúcom zhromaždení SDS zúčastnil i Izetbegović. Vo 
svojej reči zablahoželal svojim „pravoslávnym bratom“ k vytvoreniu vlastnej strany a vo svojom typickom 
otcovskom štýle ich jemne pokarhal, že to nezvládli už skôr. Následne zožal ovácie od srbských delegátov. In: 
JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 196-197 
86 Politický blok nacionálnych strán bol vytvorený predovšetkým pre víťazstvo vo voľbách, následne však začali 
medzi partnermi vznikať prvé konflikty vyplývajúce z rozdielnych pohľadov na zachovanie SFRJ. Pod vplyvom 
zhoršujúcej sa situácie v Chorvátsku dochádzalo k demonštratívnym aktom opustenia parlamentu chorvátskymi 
poslancami počas vystúpenia ich srbských náprotivkov, a opačne. Izetbegović pravdepodobne podľahol ilúzii, že 
sa im podarí bosnianskych Srbov prehlasovať, čo sa v prípade referenda naozaj stalo. In: HLADKÝ, Ladislav: 
Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 253. 
Izetbegović zrejme predpokladal, že medzinárodné uznanie nezávislosti BaH vytvorí dostatočnú záruku, aby sa 
bosnianski Srbi zdržali ozbrojeného vystúpenia – ešte v marci 1992 vyhlásil, že „vojna v BaH nebude, ani 
domáca, ani importovaná zvonku“. Jednalo sa o flagrantné podcenenie situácie a kompletne opačný odhad akcií 
bosnianskych Srbov. In: MATVEJEVIĆ, Predrag, DIZDAREVIĆ, Zlatko, STEFANOVIĆ, Vidosav: Strůjci 
války a míru, str. 125 
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Okrem toho vo voľbách do predsedníctva BaH, kde boli podľa nového systému 

rezervované dve miesta pre každú etnickú komunitu a jedno pre „ostatných“, bol na pozíciu 

„ostatného“ zvolený člen SDA Ejup Ganić, ktorý navonok kandidoval ako Juhoslovan. Došlo 

tak k istej disproporcii v predsedníctve, kde SDA získala väčší vplyv, než mal jednej strane 

podľa volebného kľúča patriť. Situácia sa postupne začínala zhoršovať na jeseň 1991, a to 

i pod vplyvom pribúdajúcich jednotiek JNA sťahujúcich sa zo Slovinska a Chorvátska. Hoci 

bola BaH dovtedy relatívne pokojná a obyvateľstvo si vzhľadom na existujúcu tradíciu 

mierumilovného spolunažívania všetkých etnických skupín v SFRJ z dôb Titovej vlády 

nepripúšťalo vypuknutie podobného, resp. horšieho pekla, aké besnelo v Chorvátsku87, presne 

po chorvátskom nešťastnom vzore postupne prepukli prvé incidenty, ktoré mali za následok 

spontánne vytváranie prvých paramilitárnych skupín88. Za veľmi podstatný tu však 

považujem už spomínaný fakt, že sa na území SFRJ po vzniku pluralitného politického 

systému v jednotlivých republikách nikdy nekonali voľby na federálnej úrovni. Jednalo sa 

i o dedičstvo Ústavy z roku 1974, ktorá umožňovala republikovým elitám čoraz väčšiu 

nezávislosť od mocenského centra v Belehrade. Zaujímavá je pritom v tejto súvislosti téza, že 

ak by sa napr. v Španielsku po smrti Franka organizovali demokratické voľby postupne 

separátne v Baskicku, Katalánsku a napokon v Kastílsku – a tieto voľby by nadšene podporila 

americká a európska diplomacia ako hlavný vonkajší akt likvidácie autoritárneho režimu – tak 

by dnes Španielsko ako štát vôbec neexistovalo89. Paralela so situáciou v Juhoslávii v roku 

1990 je viac než zjavná. 

 

Izetbegović sa napriek svojej podpore vzniku nacionálnych politických strán (táto 

podpora pritom pravdepodobne pramenila z mocenského kalkulu, keďže bolo zrejmé, že 

práve nacionalistická ideológia bude schopná poraziť dovtedy prevládajúcu ideológiu 

socialistickej Juhoslávie) odvolával vo svojich prejavoch na občiansky princíp, národnostnú 

toleranciu a spoločné bosniansko-hercegovinské povedomie. Najvyššou politickou métou pre 

Izetbegovića síce bolo vytvorenie samostatnej unitárnej BaH v pôvodných hraniciach – keďže 

by takýto scenár umožňoval bosnianskym Moslimom zaujať rozhodujúcu politickú pozíciu – 

táto méta však nebola na jeseň 1991 vonkoncom realistická. Izetbegović tak na 
                                                 
87 Viď napr. BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 10-
38 
88 Začiatkom jesene boli v obci Kravice za nevyjasnených okolností zabití dvaja Moslimovia, v dôsledku čoho 
začali tamojší Srbi opúšťať svoje obydlia v strachu z odvety. Následne sa konštituovali prvé oddiely 
moslimských milícií „zelene beretke“ a regionálne výbory SDA začali organizovať takisto svoje ozbrojené 
skupiny – oddiely tzv. Vlasteneckej ligy BaH. In: HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 
259. 
89 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 108 
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Medzinárodnej konferencii o bývalej Juhoslávii v Haagu podporoval Carringtonov návrh na 

vytvorenie voľnejšieho združenia juhoslovanských republík, čo malo byť akýmsi 

kompromisom medzi Srbmi presadzovanou centralizovanou Juhosláviou a Slovincami 

a Chorvátmi podporovanou úplnou nezávislosťou90. Bolo by rozhodne zaujímavé detailne 

analyzovať politické myslenie najvýznamnejšieho moslimského politika BaH v 90. rokoch, 

ktorého mnohí západní komentátori počas vojny označovali za autentického obhajcu 

multikultúrnej Bosny91, zatiaľ čo Srbi v ňom videli bosnianskeho militantného nacionalistu, 

naviac vychádzajúceho z koncepcií radikálneho islamu92. V skratke sa zrejme dá tvrdiť 

spoločne s Richardom Holbrookom, že „hoci (Izetbegović) sa navonok hlásil k princípom 

multietnického štátu, nebol to ten typ demokrata, aký v ňom videli niektorí podporovatelia na 

západe. Trochu mi pripomínal Mao Tse Tunga a iných čínskych radikálnych komunistických 

lídrov – dobrí v revolúcii, zlí vo vláde.“ 93  

 

Tento Izetbegovićov prístup sa však dá z istého pohľadu charakterizovať ako 

pragmatický a realistický (hoci v konečnom dôsledku taktiež prispel k vyostreniu situácie), 

keďže „pochopil, že v transformujúcej sa Bosne nejde o štandardnú reformu politického 

a sociálne-ekonomického systému, ale o problém štátnosti – čiže o kontrolu násilia a teda aj 

                                                 
90 Postupne však pochopil, že akákoľvek konfederácia či voľná federácia by sa musela tak či tak zaobísť bez 
Slovinska a Chorvátska, pričom postavenie BaH v takomto štátnom útvare by značila „koloniálny feudálny 
status v rámci Veľkého Srbska.“ In: JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 
201 
91 Pre informácie o postojoch a sympatiách nezanedbateľného množstva západných politikov i novinárov 
ohľadom politických pozícií bosnianskych Moslimov viď napr. HOLBROOKE, Richard: To End a War. 
92 Ja osobne nepovažujem náboženské hľadisko v juhoslovanských konfliktoch za kľúčový motív. Skôr sa 
prikláňam k teórii, že sa jednalo o stret viacerých etnických nacionalizmov, pričom identita jednotlivých etník 
bola konštituovaná i na náboženskom základe, tento však nepredstavoval hnací princíp konfliktu. V procese 
konštituovania SDA síce konfesionálne krídlo zoskupené okolo Izetbegovića porazilo sekulárne orientovaných 
Moslimov na čele so Zulfikarpašićom, Izetbegovićovi však nešlo o vytvorenie akéhokoľvek teokratického 
štátneho útvaru a pravdepodobne si uvedomoval limity svojich možností daných i vlažnou vierou množstva 
bosnianskych Moslimov. Primárnou motiváciou bol klasický boj o teritórium, v rámci ktorého by dané etnikum 
mohlo získať rozhodujúcu politickú moc. Prítomnosť zahraničných žoldnierov z islamských krajín, ako 
i odhalenie tajnej teroristickej bunky v roku 1996, považujem skôr za sekundárne prejavy konfliktu. 
Izetbegovićovi však v očiach srbských komentátorov rozhodne poškodilo autorstvo jeho Islamskej deklarácie, 
v ktorej hájil rôzne militantne znejúce názory typu „prináležitosť BaH k panislamskému svetu od Maroka až po 
Indonéziu“. Pre bližšie info viď napr. IZETBEGOVIĆ, Alija: Islám mezi východem a západem. Praha: TWRA, 
1997. Pre komentár ohľadom Izetbegovićovej politickej činnosti v období SFRJ viď DIZDAREVIĆ, Zlatko: 
Alija Izetbegović – tragická důslednost jednoho omylu, in: MATVEJEVIĆ, Predrag, DIZDAREVIĆ, Zlatko, 
STEFANOVIĆ, Vidosav: Strůjci války a míru. Pre prevažne prosrbský pohľad na Izetbegovićovo pôsobenie viď 
napr. filmový dokument BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War, 1999.  
Okrem toho ilustratívny pohľad poskytuje Ivo Banac vo svojom predslove k publikácii Balkan Babel, keď tvrdí, 
že národnostný problém v SFRJ nevychádza z náboženských rozdielov, kultúrnej diverzity, ani nerovnomerného 
ekonomického vývoja, ale bol dôsledkom rôznych nacionálnych ideológií, ktoré sa zjavili a následne boli 
zneužité politickou reprezentáciou jednotlivých etnických skupín. In: BANAC, Ivo: Foreword: The Politics of 
Cultural Diversity in Former Yugoslavia, in: RAMET, Sabrina, P.: Balkan Babel. The Disintegration of 
Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević. Boulder: Westview Press, 2002, str. xiii. 
93 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 97 
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o fyzické prežitie obyvateľov. To mohlo byť zaistené iba nacionalistickou, a nie občianskou 

politikou.“94 Izetbegović bol pevne presvedčený o práve BaH ako celistvej jednotky na 

existenciu a v podstate právom obviňoval bosnianskych Srbov (neskôr i Chorvátov) z jej 

úmyselnej deštrukcie. Popri tomto presvedčení však zároveň nedoceňoval požiadavky 

ostatných etník a často neochvejne presadzoval postoje vlastného národa, uvedomujúc si 

početnú výhodu bosnianskych Moslimov. Na jednej strane obhajoval občiansky princíp 

spolunažívania v jednotnej (a unitárne spravovanej) BaH, na strane druhej hodlal tento 

proklamovaný princíp zneužiť v prospech dominancie svojej etnickej komunity. SDS tak 

apely bosnianskeho prezidenta odmietala a argumentovala, že občiansky princíp je v BaH iba 

utópiou – spoločné bosnianske vedomie nikdy neexistovalo a vzhľadom na rozdelenie 

obyvateľstva pozdĺž etnických línií v prvých slobodných voľbách ani existovať nemalo95. 

 

Jednotlivé osobnosti bosnianskej, ale i srbskej či chorvátskej politickej scény sa 

postupne začali dopúšťať prehlásení, ktoré vo svojej podstate pripúšťali riešenie existujúcich 

názorových nezrovnalostí násilnými prostriedkami, a nadviazali tak v rétorickej rovine na 

Miloševićov prejav z Gazimestanu necelé tri roky dozadu. Rešpektovaná osobnosť srbskej 

literatúry (a jeden z proponentov veľkosrbského nacionalizmu) Dobrica Ćosić vo svojom 

rozhovore v denníku Politika rozoberal možnosti vytvorenia už spomínanej malej Juhoslávie 

(ergo bez Slovinska a Chorvátska), pričom vyhlásil: „Predpokladám, že srbský národ je 

pripravený žiť v spoločnom demokratickom štáte s Moslimami a Macedóncami, pokiaľ to je aj 

ich vôľa. Demokratická federácia Srbska, Čiernej Hory, BaH a Macedónska by bola 

racionálnym riešením v súlade s procesom európskej i svetovej integrácie96. Pokiaľ sa toto 

nestane, srbský národ si vytvorí svoj vlastný štát vo svojich oblastiach...aby mohol byť tento 

cieľ dosiahnutý, Srbi by nemali páchať akékoľvek neprávosti voči susedným národom, 

a podobne očakávajú, že tieto neprávosti nebudú páchané ani z opačnej strany.“ 97  

 

                                                 
94 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, str. 137 
95 Viď HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 260 
96 Nezabúdajme však, že tento koncept presadzovaný srbskou politickou reprezentáciou by znamenal zánik 
pôvodnej multietnickej Juhoslávie, ktorá predpokladala absenciu dominancie akéhokoľvek etnika, a naopak 
viedol k vytvoreniu omnoho centralizovanejšieho štátneho útvaru ovládaného Belehradom. Na prvý pohľad sa 
môže zdať, že podobné úvahy rezignovali na aplikáciu akéhokoľvek občianskeho princípu, na jeho realizáciu 
však musí existovať evidentná politická vôľa, ktorá by bola oprostená od uvažovania v kategóriach jednotlivých 
etník. Všetci politickí lídri jednotlivých častí niekdajšej SFRJ boli pritom presným opakom takéhoto postoja – 
tak ako sa bosnianski a chorvátski Srbi obávali vzniku samostatných a unitárnych BaH a Chorvátska, ovládaných 
Izetbegovićom a Tudjmanom, obávali sa i Slovinci, Chorváti, a neskôr i Moslimovia a Macedónci (o kosovských 
Albáncoch ani nehovoriac) zotrvania v centralizovanej Juhoslávii dominovanej nacionalistickou Miloševićovou 
politikou.  
97 In: JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 197 
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Takéto postoje však boli mimoriadne kontradiktívne samy o sebe – ako uvidíme 

neskôr pri podrobnejšej analýze Cutileirovho plánu, konštelácia rozloženia jednotlivých 

etnických skupín na mape BaH neumožňovala žiadnu secesiu bez neprávostí, a to zrejme na 

oboch stranách. Vo februári 1991 sa Izetbegović dopustil často citovaného a dosť nešťastného 

výroku: „Obetoval by som mier pre suverénnu BaH, ale pre tento mier v BaH by som 

neobetoval suverenitu.“98 Keďže srbská reprezentácia si začínala uvedomovať, že scenár č. 1 

prezentovaný Ćosićom sa zrejme nenaplní, postupne sa preorientovala na realizáciu scenára č. 

2, ergo vytvorenia srbského štátu v BaH, ktorý by zároveň slúžil i ako spojenie so Srbmi 

v Chorvátsku99. V októbri 1991 sa v bosnianskom parlamente rokovalo o rezolúcii, ktorá by 

prehlásila BaH suverénnou republikou – zákony republiky by nadobudli superioritu nad 

federálnymi zákonmi. Rezolúcia bola nakoniec prijatá napriek demonštratívnemu odchodu 

zástupcov SDS z rokovacej sály100, avšak tomuto aktu predchádzal prejav predsedu SDS 

Radovana Karadžića. V búrlivom prejave Karadžić obvinil bosnianskych Moslimov 

a Chorvátov, že „chcú so sebou vziať BaH tou istou cestou pekla a utrpenia, ktorou sa uberá 

Slovinsko a Chorvátsko“ . Ďalej pokračoval: „Nemyslite si, že budete viesť BaH do pekla 

a nemyslite si, že tak možno nepovediete moslimský národ do záhuby, pretože Moslimovia sa 

sami neubránia, ak bude vojna – ako v BaH ochránite každého pred smrťou?“101  

 

V tejto atmosfére bola vidina vojenského konfliktu už skutočne nadosah a bolo tak 

mimoriadne naliehavé primäť všetky zúčastnené strany ku kompromisu. V tejto súvislosti 

však netreba zabúdať na fakt, že v januári 1992 boli medzinárodne uznané Slovinsko 

a Chorvátsko, v BaH sa čakalo na referendum. Lord Carrington pritom vo svojom liste 

holandskému ministrovi zahraničných vecí Van den Broekovi správne poznamenal: 

                                                 
98 In: LeBOR, Adam: Milosevic: A Biography. Londýn: Bloomsbury Publishing, 2002, str. 173 
99 Neskorší viceprezident Republiky Srpskej Nikola Koljević v januári 1992 povedal:“Je načase prestať sa 
zaoberať absurdnou ideou mini Juhoslávie…ak ju chcú iba Srbi a Čiernohorci, aký má zmysel nútiť ostatných, 
aby v nej taktiež zotrvali? Mali by sme začať uvažovať o novej federácií srbských území.” In: JUDAH, Tim: The 
Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 201. Tento obrat v srbskom myslení nastal však napr. 
u Miloševića omnoho skôr, ešte na jar r. 1991, keď sa minister obrany Kadijević zasadzoval za vojenský zásah 
JNA v Chorvátsku proti tamojšej polícií vyzbrojovanej z pašovaných dodávok zbraní, avšak Milošević 
favorizoval stiahnutie JNA do Srbmi obývaných oblastí. Viď SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 114 
100 Opäť teda došlo k aktu majorizácie a prehlasovania bosnianskych Srbov poslancami reprezentujúcimi 
Moslimov (SDA) a Chorvátov (HDZ). K tomuto prístupu, keď sa vytvárala oportunistická koalícia SDA-HDZ 
proti SDS, pritom dochádzalo v roku 1991 pravidelne. In: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist 
Partition and International Intervention, str. 166. Konkrétne sa v popisovanom prípade jednalo o dva 
dokumenty: Memorandum a Platforma o štatúte BaH vo vnútri budúceho juhoslovanského spoločenstva.  Z textu 
týchto dokumentov vyplývalo, že sa stále počítalo s možnosťou vytvorenia voľného združenia juhoslovanských 
republík, čoraz viac sa však do popredia dostávala možnosť úplne samostatného štátneho vývoja. In: HLADKÝ, 
Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 261 
101 In: JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 199 
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„Existuje...reálne nebezpečenstvo, možno dokonca pravdepodobnosť, že BaH takisto požiada 

o nezávislosť a jej uznanie, čo by bolo absolútne neakceptovateľné pre Srbov v republike, 

v ktorej sa práve nachádza cca stotisíc vojakov JNA...toto (uznanie) by tak mohlo byť iskrou, 

ktorá zapáli BaH.“102 Po uznaní by tak strany stratili záujem na kompromise – Moslimovia by 

bojovali za zachovanie stavu legitimizovaného medzinárodným uznaním, Chorváti by sa 

k tejto politike pridali s cieľom neskoršieho odtrhnutia „svojich“ etnických území, a Srbi by 

bojovali proti novému statu quo103.  

 

Všetky vyššie spomenuté prehlásenia, ktoré naviac tvoria iba nepatrnú časť všetkých, 

násilné riešenia pripúšťajúcich prejavov, viedli k atmosfére neistoty a akútne zvyšovali 

možnosť secesie – či už secesie BaH od (už v podstate neexistujúcej) SFRJ, alebo secesie 

srbských oblastí od BaH104. Delenie tak nebolo dôsledkom vojny, ale vojna bola dôsledkom 

teórie, že sa treba organizovať a tak i deliť na národnostnom princípe105. Z tohto vývoja sa 

zvyknú viniť hlavne politické elity, faktom však je, že hoci zohrávali kľúčovú rolu 

v urýchľovaní udalostí vedúcich ku konfliktu, neboli ani zďaleka jediným príčinným 

faktorom. Pod kotlom plným napätia elity svedomito rozkladali oheň, toto však predpokladá 

existenciu kotla, alebo aspoň jeho ingrediencií, ktoré môžu byť týmto spôsobom zapálené106. 

Svoje v tejto atmosfére zohrali aj juhoslovanské média. Postupom času sa stalo zvykom 

selektívne informovať pozitívne či neutrálne o vlastnom etniku, zatiaľ čo potenciálne 

konkurenčné etnikum bolo vykresľované v negatívnom svetle. Robilo sa to jednoduchým 

spôsobom – ak napr. spáchal Srb hrdelný zločin, belehradská Politika o ňom písala 

                                                 
102 In: tamtiež, str. 200 
103 V podstate sa tento vývoj dá charakterizovať jednoduchou otázkou, ktorú si kládla každá etnická skupina: 
Prečo by som ja mal byť menšinou vo vašom štáte, keď vy môžete byť menšinou v mojom? In: HOLBROOKE, 
Richard: To End a War, str. 31. Julie Mostov sa sa pripája: „Jednou z mála vecí, na ktorej sa bojujúce sily v ex-
Juhoslávii zhodovali, bola neochota stať sa menšinou v cudzom národnom štáte... Ako väčšiny vo svojich 
vlastných štátoch boli arogantní vo svojej slepote voči obavám ostatných etnických skupín, ako menšiny v iných 
štátoch boli militantní vo svojom rozhorčení nad potenciálnym porušovaním svojich občianskych práv 
a politickej a kultúrnej autonómie. MOSTOV, Julie: Democracy and the Politics of National Identity, in: BOSE, 
Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 258 
104 Podľa politológa Chaima Kaufmanna je príčinou rozdelenia štátnych útvarov, transferov populácie a násilia 
neriešiteľná bezpečnostná dilema. Táto dilema vzniká, keď sa opatrenia materiálneho i čisto rétorického 
charakteru, ktoré etnická skupina používa pre vlastnú obranu, stávajú zároveň hrozbou pre druhú etnickú 
skupinu. V konečnom dôsledku tak žiadna komunita nemôže zabezpečovať vlastnú bezpečnosť bez súčasného 
ohrozovania inej komunity. Ja sa však prikláňam skôr k stanovisku iného analytika Boseho, ktorý tvrdí, že sa 
príčina zamieňa za následok. Práve stále pravdepodobnejšia možnosť secesie, resp. rozdelenia so sebou prináša 
bezpečnostnú dilemu medzi zasiahnutými etnickými skupinami. Akonáhle tak politici reprezentujúci jednotlivé 
etniká BaH pripustili možnosť rozdelenia (ba dokonca možno akonáhle sa rozdelenie vôbec pripustilo na 
federálnej úrovni na prelome 80. a 90. rokov), obyvateľstvo sa ocitlo v limitoch bezpečnostnej dilemy, ktorá 
postupne viedla k eskalácii napätia a problematickému dosahovaniu kompromisných riešení. Viď BOSE, 
Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 174-179  
105 MATVEJEVIĆ, Predrag, DIZDAREVIĆ, Zlatko, STEFANOVIĆ, Vidosav: Strůjci války a míru, str. 123 
106 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 249 
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v neutrálnom svetle, trebárs že nejaký Gojko Jović zabil svojho suseda. Ak ale spáchal 

obdobný zločin Chorvát, a ešte k tomu voči Srbovi, noviny napísali, že Chorvát Franjo 

Pukanić zabil svojho srbského suseda Gojka Jovića. Podľa novinára Kemala Krspahića začali 

nenávisť šíriť informačné programy piatich republikových spravodajských relácií: ak sa napr. 

pobili fanúšikovia Dinama Záhreb a Partizanu Belehrad, v záhrebskej televízii bol komentár, 

že Srbi bijú Chorvátov, zatiaľ čo v belehradskej vraveli, že Chorváti bijú Srbov107. Rola médií 

je pritom zrejme jedným z najpodstatnejších vysvetlení, ako mohlo dôjsť k tak výraznej 

eskalácii násilných aktov medzi niekdajšími susedmi náležiacimi k rôznym etnickým 

skupinám: „Práve v zmiešaných oblastiach bolo najviditeľnejšie, že rola médií a politických 

vodcov nie je expresívna, ale performatívna – manipuláciou obrazov hrôzy a násilia, krivdy 

a odplaty museli najprv vytvoriť vzájomne sa vylučujúce skupiny, za ochrancov ktorých sa 

prehlásili. Rétorické figúry a obrazy boli nimi predkladané ako reprezentácia konfliktu 

a pritom to boli práve oni, ktoré ho pomáhali rozpútať.“108 Slovami Noela Malcolma: „Keď 

som sledoval belehradskú televíziu v rokoch 1991-92, chápal som, prečo boli jednoduchí 

bosnianski Srbi presvedčení, že im hrozí nebezpečenstvo od ustašovcov, fundamentalistických 

islamistov a pod... Bolo to, akoby bol celú televíziu v USA prevzal Ku Klux Klan.“109 

 

2.2 ZAHÁJENIE ROKOVANÍ 

 

V každom prípade tento vývoj viedol k iniciatíve Lorda Carringtona uskutočniť 

samostatnú konferenciu ES o BaH ešte pred vyhlásením predmetného referenda s cieľom 

dosiahnutia konsenzu medzi troma hlavnými bosnianskymi politickými stranami o budúcej 

štátoprávnej podobe (zrejme už nezávislej) BaH. Problém bol pritom zrejmý – jednotlivé 

etniká mali rôzny pohľad na legitimitu hraníc BaH, obyvateľstvo sa postupne vyzbrojovalo za 

súčasného vytvárania paramilitárnych jednotiek a ak by republika jednostranne prehlásila 

nezávislosť na základe vôle iba jedného či dvoch etník, táto secesia sa jednoducho nemohla 

odohrať mierovou cestou.  

 

Konferencia bola zahájená v sarajevskom hoteli Villa Konak 13. februára 1992, 

trojčlenná delegácia ES bola vedená portugalským diplomatom Josém Cutileirom. Jednotlivé 

strany prezentovali svoje východzie stanoviská: HDZ obhajovala kantonizáciu, čo bolo 

                                                 
107 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 140 
108 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, str. 127 
109 MALCOLM, Noel: Bosnia: A Short History. New York: New York University Press, 1994, str. 252 
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stanovisko veľmi podobné pozícii SDS, zatiaľ čo SDA úplne vylučovala akúkoľvek 

suverenitu národov. Konferencia prebiehala za zatvorenými dverami a strany sa nepúšťali do 

diskusií na tému blížiaceho sa referenda. Cutileiro o priebehu konferencie informoval 

nasledovne: „Cieľom rokovaní je ustanoviť základné princípy fungovania BaH, na základe 

ktorých sa tri strany dohodnú na budúcej forme organizácie krajiny, ako aj jej ústavy.“ 110 17. 

februára poslal Srb Dragan Kalinić, reprezentant nezávislých poslancov bosnianskeho 

parlamentu, list adresovaný Cutileirovi, v ktorom varoval ES, že BaH bola už takmer 

absolútne pod vplyvom etnického nacionalizmu, že situácia mohla veľmi ľahko prerásť do 

konfliktu a že tento patový bod mohol byť efektívne prelomený iba uznaním práva pre každú 

etnickú skupinu na výkon suverénnej moci na území, kde daná etnická skupina tvorila 

majoritný podiel. Podľa Kalinića mali republiky vytvorené podľa etnického princípu 

sformovať konfederatívnu BaH, pričom by každá entita mala vlastnú legislatívnu, exekutívnu 

i súdnu moc111. 

 

Druhé kolo rokovaní sa uskutočnilo v Lisabone v dňoch 21.-23. februára 1992. Líder 

srbskej delegácie Radovan Karadžić sa pred zahájením rozhovorov údajne vyjadril, že 

juhoslovanská (resp. bosnianska) kríza by mohla byť rýchlo zažehnaná v prípade dosiahnutia 

politickej dohody, ktorá by predpokladala plnú suverenitu pre všetky tri národy 

v konfederácii. Karadžić ďalej prezentoval svoju podporu mediátorovi Cutileirovi, ktorého 

považoval za dostatočne nestranného112. Cutileiro odovzdal zúčastneným stranám pracovný 

návrh nazvaný „Prehlásenie o princípoch pre nové ústavné usporiadanie BaH“. Tento 

dokument predpokladal, že po vyhlásení nezávislosti bude BaH zložená z troch územných 

jednotiek konštituovaných na etnickom základe (ale do úvahy mali byť brané i ekonomické 

a funkčné kritériá), ktorým bude udelený istý stupeň autonómie. Teritórium týchto jednotiek 

by bolo ustanovené na základe cenzu z roku 1971, 1981, alebo 1991 a mohlo byť zložené zo 

separátnych, vzájomne nesusediacich častí – jednotlivé bosnianske opštiny mali dostať svoj 

národnostný štatút vychádzajúci z absolútnej, príp. relatívnej väčšiny početne najsilnejšej 

prítomnej národnosti a následne by ich správa bola pridelená konkrétnej územnej jednotke. 

BaH by bola zachovaná v jej existujúcich hraniciach a suverenita by bola uplatnená najskôr 

na úrovni republiky a až následne na úrovni troch územných jednotiek. Parlament BaH by bol 

zložený z dvoch komôr a disponoval by kompetenciami v oblastí ozbrojených síl, centrálnej 

                                                 
110 Sarajevo Radio, 14. február 1992, materiály ICTY (R030-5594-R030-5596). 
111 Grković Diary, 14. február 1992, materiály ICTY (L000-6942-L000-7075, dok. 7043). 
112 Dr. Karadžić before Beginning of Meeting in Lisbon. Glas, 22. február 1992, str. 7, materiály ICTY (0202-
9644-0202-9644). 
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banky, ekonomiky, vzdelávania, vlajky a štátnych symbolov, náboženstva, vzťahov so 

susednými štátmi atď. Kompetencie územných jednotiek by boli limitované na oblasti, ktoré 

by neboli priamo v kompetencii republikových orgánov – jednalo sa tak o prevádzanie 

právomocí zhora nadol113. Podľa belehradských médií tento plán do veľkej miery napĺňal 

očakávania HDZ a SDS, keďže vychádzal z koncepcie suverenity národov a nie občanov BaH 

bez ohľadu na národnostnú príslušnosť, ako preferovala SDA114. V prípade prijatia plánu by 

bosnianski Srbi akceptovali nezávislosť BaH a bosnianski Moslimovia by sa vzdali plánov na 

unitárne štátne zriadenie. 

 

Podľa Izetbegovićových spomienok sa delegácia SDA po obdržaní Cutileirových 

materiálov vrátila do hotela, kde strávila nasledujúce hodiny štúdiom predmetného textu. Prvý 

článok pritom stanovoval, že BaH bude pozostávať z troch štátov. SDA nasledujúci deň 

namietala proti tejto formulácii, pričom rokovania mali formu separátnych stretnutí 

jednotlivých delegácií s Cutileirom v jeho kancelárii – odtiaľto môže prameniť Izetbegovićov 

pocit tlaku pri finálnom schvaľovaní Lisabonskej dohody. Dôsledkom námietok SDA bola 

revízia primárneho dokumentu, v ktorom sa už nespomínali štáty, ale územné jednotky. 

Obecne dokument pripomínal koncepciu federácie švajčiarskeho typu s hlavným mestom 

Sarajevom, stále však vychádzal z koncepcie ustanovovania jednotiek na etnickom základe115.  

 

Obecne bola koncepcia regionalizácie BaH prijatá medzinárodným spoločenstvom 

reprezentovaným Cutileirom na základe predstavy, že decentralizácia národnostne zmiešanej 

krajiny, kde sa jednotlivé etnické skupiny zásadne líšili v pohľade na jej budúcu podobu 

(pričom hrozilo, že príslušníci početnejšej etnickej skupiny si presadia svoje stanovisko, čoho 

dôsledkom bude ozbrojená odpoveď prehlasovaných), môže prispieť k upokojeniu napätej 

situácie116. Vyjednávači si tak osvojili etnický princíp presadzovaný v prvom rade HDZ 

a SDS, čo bolo neskôr označované za kľúčovú chybu a pristúpenie na podmienky 

bosnianskych nacionalistov. Faktom je, že hlasy opozičných skupín, resp. obyvateľov BaH 

hlásiacich sa k „juhoslovanskej“ národnosti, neboli brané do úvahy117. O problémoch tohto 

                                                 
113 Viď Statement of Principles for a New Constitutional Arrangement for Bosnia and Hercegovina, in: 
TRIFUNOVSKA, Snežana: Yugoslavia through Documents – From its Creation to its Dissolution. Den Haag: 
Nijhoff, 1994, str. 517-519 
114 HDZ appeals to Croats on Referendum. Radio Beograd Network, 25. február 1992, materiály ICTY (R030-
5915-R030-5916). 
115 HEČIMOVIĆ, Esad: Back to the Future. Bosnia Report, No. 23/24/25, jún-október 2001, 
http://www.bosnia.org.uk/bosrep/report_format.cfm?articleID=752&reportid=151 
116 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 266 
117 Tento etnický princíp dominoval úvahám a plánom pre vyriešenie bosnianskeho konfliktu i neskôr a stal sa 
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princípu bude ešte pojednané neskôr, každopádne však boli kritické hlasy taktiež nie celkom 

namieste, a to z dvoch dôvodov.  

 

Po prvé, ako hlavní kritici etnického princípu sa vymedzovali bosnianski Moslimovia, 

ktorí navonok presadzovali občiansky princíp fungovania krajiny. Postoj SDA však vychádzal 

z rovnakého etnického nacionalizmu ako postoj srbský či chorvátsky; obzvlášť 

Izetbegovićova frakcia vo vnútri strany definovala svoju politiku v intenciách dosiahnutia čo 

najväčšej moci pre vlastnú etnickú komunitu. Hoci sa o tom v oficiálnych dokumentoch SDA 

nikde nepísalo, na volebných zhromaždeniach strany sa často hovorilo, že behom niekoľkých 

rokov dosiahnu Moslimovia v BaH vďaka demografickým trendom nadpolovičnú väčšinu 

a budú tak môcť požadovať status politicky dominantného národa v republike118. Vzhľadom 

na svoju početnú prevahu však tieto ciele chceli Moslimovia dosiahnuť prostriedkami čo 

najvyššej miery centralizácie, zatiaľ čo Srbi a Chorváti pochopiteľne z dôvodu svojho 

nižšieho pomerného zastúpenia presadzovali decentralizáciu. Ako výstižne uvádza slovenský 

veľvyslanec v Sarajeve Miroslav Mojžita, ľudia, ktorí argumentovali v prospech občianskej 

spoločnosti v BaH, sa sami považovali za bojovníkov proti akýmkoľvek nacionalistom. 

Tvrdili, že Juhoslávia zanikla kvôli veľkosrbskému nacionalizmu, ktorý chcel dominovať 

bývalému spoločnému štátu. Pri modelovaní novej bosniansko-hercegovskej štátnosti však 

nebrali do úvahy, že BaH je vlastne Juhoslávia v malom, a že rozdiel je iba v tom, že 

najpočetnejší národ je moslimský (bosniacky), nie srbský. Hovorili o európskych princípoch, 

ale nezamýšľali sa nad nebezpečenstvom zneužitia demokratických princípov v prospech 

                                                                                                                                                         
základom Daytonskej mierovej dohody z roku 1995. Niektoré jeho kontroverzné aspekty boli časom revidované. 
Podľa Ústavy BaH predstavujú Bosniaci, Chorváti a Srbi konštitutívne národy krajiny, avšak Ústava Republiky 
Srbskej hovorila výlučne o Srboch ako konštitutívnom národe entity a naopak Ústava Federácie BaH považovala 
za konštitutívne národy Federácie iba Chorvátov a Bosniakov. Tento fakt sa prejavil v inštitucionálnom rámci 
entít, kde boli do úradov dosadzovaní iba ľudia „správnej“ národnosti. Tzv. Sarajevské dohody zo dňa 27. marca 
2002 zakotvili zastúpenie všetkých bosniansko-hercegovských národov v inštitucionálnej sfére personálnej 
politiky entít. Viď KASUM, Damir: Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho 
současná podoba. Středoevropské politické studie, vol. VIII, č. 2-3, jar-leto 2006, 
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 
Niektoré problémy však pretrvávajú dodnes – pri kandidovaní na de facto akékoľvek politické funkcie sa 
automaticky počíta s tým, že sa kandidát prezentuje ako príslušník jedného z troch konštitutívnych národov, čo 
mu vzápätí priďeľuje konkrétne umiestnenie v rámci kvót určených pre reprezentantov týchto národov. 
Kandidáti identifikujúci sa s akýmkoľvek iným konceptom národnosti sú z politického procesu vylúčení, pretože 
sa s touto „anomáliou“ jednoducho nepočíta. Týmto stavom  sa zaoberal Európsky súd pre ľudské práva 
v Štrasburgu v prípade Sejdić and Finci vs. BaH, v ktorom sa dvaja občania BaH rómskeho, resp. židovského 
pôvodu, sťažovali na diskrimináciu zo strany bosnianskej ústavy vychádzajúcej z Daytonskej mierovej zmluvy. 
Súd rozhodol (pochopiteľne) v ich prospech v decembri 2009, je však otázne, či bude mať tento rozsudok nejakú 
váhu, keďže zmena bosnianskej ústavy záleží na dohovore troch hlavných etnických skupín. Viď MILANOVI Ć, 
Marko: Grand Chamber Judgment in Sejdic and Finci v. Bosnia. European Journal of International Law, 22. 
december 2009, http://www.ejiltalk.org/grand-chamber-judgment-in-sejdic-and-finci-v-bosnia/ 
118 ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny jihoslovanských zemí, str. 628 
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etnika s najpočetnejším zastúpením. Akoby voči srbskému národu v Juhoslávii bolo potrebné 

postaviť hrádze, lebo toto nebezpečenstvo má takpovediac v krvi, zatiaľ čo u národa 

bosniackeho zneužívanie väčšinového postavenia vôbec neprichádza do úvahy119. Dokonca 

promoslimský Holbrooke pochyboval o úprimnosti bosnianskeho premiéra Silajdžića, keď 

tento na jednej strane obhajoval vytvorenie multietnického štátu, a zároveň sa o Chorvátoch 

zmieňoval s obrovskou mierou animozity120.  

 

Po druhé, začiatkom 90. rokov bola predstava akejsi „bosnianskej“ národnej identity, 

ktorá by zároveň implicitne neznamenala moslimskú politickú dominanciu, iba v menšine 

(reprezentovali ju napr. moslimskí politici stojaci v opozícii proti Izetbegovićovi, ako napr. 

Zulfikarpašić121, či niektorí nemoslimskí armádni dôstojníci odmietajúci rolu JNA ako 

obhajcu srbských záujmov, ako napr. Jovan Divjak). Prvé slobodné voľby jednoznačne 

priniesli víťazstvo etnických politických strán, juhoslovanská integrujúca myšlienka zlyhala 

na úrovni federálnej a bosnianska na úrovni republikovej – reakcia medzinárodného 

spoločenstva iba reagovala na politické status quo. 

 

V závere rokovaní v Lisabone bola dosiahnutá rámcová dohoda (podľa Izetbegovića 

však nič nebolo oficiálne podpísané122), avšak podľa Radovana Karadžića sa rokujúce strany 

neboli schopné do dostatočnej miery zhodnúť na niekoľkých kľúčových princípoch 

obsiahnutý v navrhovanom pláne. Kompetencie federálnej vlády a územných jednotiek 

zostávali nejednoznačne definované a každá delegácia ponúkala vzájomne protirečivé 

interpretácie. Pozície, ktoré zúčastnené strany počas týchto rokovaní prezentovali, boli pritom 

podobné, na akých zotrvávali v priebehu celého bosnianskeho konfliktu až do jeho ukončenia 

v roku 1995 a ktoré do veľkej miery určujú i diskusie na dnešnej bosnianskej politickej scéne. 

SDA si predstavovala silnú centrálnu vládu s dostatočnými kompetenciami, aby sa vyhla 

prílišnej koncentrácii moci v rukách nižších orgánov konštituovaných na národnom základe – 

naviac bolo moslimské obyvateľstvo najviac rozptýlené po rôznych častiach teritória BaH, 

preto iba jednotná správa krajiny mohla zaručiť ich národné záujmy. HDZ sa zasadzovala za 

voľnú formu federácie a SDS bola ochotná akceptovať nezávislosť BaH v jej pôvodných 

hraniciach iba v prípade, ak by tri územné jednotky dohromady vytvorili konfederáciu. 

Prirodzene, mimoriadne problematickým bodom sa stalo vymedzenie teritória územných 

                                                 
119 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 213 
120 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 97 
121 Viď napr. HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 251 
122 HEČIMOVIĆ, Esad: Back to the Future. 
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jednotiek – bolo potrebné stanoviť isté kritérium, na základe ktorého by sa toto teritórium 

dalo determinovať, a ako už bolo spomenuté vyššie, týmto kritériom sa mal stať cenzus 

obyvateľstva. V BaH existoval pritom veľký počet regiónov, v ktorých nemala ani jedna 

etnická skupina nadpolovičnú väčšinu, bez ohľadu na obecné rozpory vyplývajúce 

z akéhokoľvek použitého sčítania obyvateľstva sa však strany nevedeli zhodnúť ani na tom, 

ktorý konkrétny cenzus mal byť použitý. SDA vyhovoval posledný cenzus z roku 1991 

(keďže počet moslimského obyvateľstva BaH mal rastúcu tendenciu), HDZ naopak 

preferovalo rok 1971123. 

 

2.3 POSTOJE DELEGÁCIÍ K LISABONSKEJ DOHODE 

 

Dosiahnutie rámcovej dohody v Lisabone sa časťou analytikov (obzvlášť tých, ktorí 

podporujú srbský pohľad na bosniansky konflikt) prezentuje stále ako jedinečná príležitosť 

zabrániť eskalácii napätia a neskoršej vojne (ktorá bola podľa nich neskôr premrhaná 

obštrukciami zo strany Moslimov), faktom však je, že v tejto fáze rokovaní nebol učinený 

relevantný pokus konkrétneho vymedzenia teritórií jednotlivých územných jednotiek, či 

kantónov. Ako vieme, nekonečné spory ohľadom máp BaH, determinujúcich územie 

náležiace jednotlivým etnickým komunitám, pochovali i ďalšie mierové plány a ešte deň pred 

napokon úspešným ukončením rokovaní takmer znemožnili prijatie i Daytonskej mierovej 

zmluvy124.  

 

Lisabonská dohoda však bola nakoniec odmietnutá ešte predtým, než vôbec došlo 

k diskusiám ohľadom kantónov, a to z „principiálnych“ dôvodov. SDS považovalo Lisabon za 

svoje víťazstvo, ktoré malo predchádzať parcelizácii BaH pozdĺž etnických línií – Karadžić 

v tejto súvislosti vyhlásil, že „výsledky Lisabonu prinútia Moslimov uvedomiť si, že ich 

podpora unitárnej BaH je neobhájiteľná. Budú musieť pripustiť, že túžia po dominancii.“125 

HDZ tento vývoj taktiež vyhovoval, umožňoval totiž autonómiu prevažne chorvátskej 

západnej Hercegoviny – predstavitelia SDS a HDZ diskutovali o dôsledkoch rámcovej 

dohody na stretnutí v Grazi, kde sa zhodli na potrebe efektívneho rozdelenia BaH126. 

                                                 
123 Notes of the meeting of the Assembly of Serbian People in BaH, 25. február 1992, materiály ICTY (0084-
0431-0084-0506). 
124 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 305 
125 Dr. Radovan Karadžić Before Beginning of Meeting in Lisbon, materiály ICTY (0202-9644-0202-9644). 
126 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 108 
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Reprezentanti HDZ tak následne odporučili svojim voličom, aby v blížiacom sa referende 

hlasovali za nezávislosť BaH. SDA však okamžite po Izetbegovićovom návrate do Sarajeva 

zorganizovala stretnutie 250 „osobností“, ktoré verejne odsúdilo Lisabonskú dohodu 

a vytváranie etnických kantónov. Po tomto stretnutí SDA okamžite zvolala tlačovú 

konferenciu, kde boli zástupcovia tlače informovaní, že SDA je explicitne proti etnickému 

rozdeleniu BaH. 24. februára sa ku kritike pridružila i Zulfikarpašićova Moslimská bosniacka 

organizácia (Muslimanska bošnjačka organizacija, MBO), ktorá kritizovala akékoľvek 

rozdeľovanie BaH na územné jednotky na základe etnického princípu a Izetbegovićov súhlas 

nazvala zradou štátnych záujmov127. 

 

2.4 ROLA AMERICKEJ DIPLOMACIE 

 

26. februára sa uskutočnilo často komentované a kritizované stretnutie medzi 

Izetbegovićom a posledným americkým veľvyslancom v Juhoslávii Warrenom 

Zimmermanom. Izetbegović údajne povedal Zimmermanovi, že hoci by sa mohol stotožniť 

s kantonizáciou BaH na základe ekonomických a geografických kritérií (jednalo by sa tak 

o klasický prípad decentralizácie krajiny so zachovaním občianskeho princípu), nechce 

pripustiť vytvorenie troch etnických de facto štátov. Na Zimmermanovu otázku, prečo 

súhlasil Izetbegović v Lisabone s niečím, čo mu pritom vonkoncom nevyhovovalo, 

bosniansky prezident odpovedal, že sa ocitol pod silným tlakom Cutileira a ostatných strán 

zúčastnených na rokovaniach128. Podľa Cutileira toto stretnutie malo kľúčový vplyv na 

Izetbegovića pri jeho odvolaní podpory Lisabonskej dohode: „Úprimne, Izetbegović a jeho 

spolupracovníci boli povzbudení zmariť dohodu a bojovať ďalej za unitárny bosniansky štát 

outsidermi, ktorí si mysleli, že ich návrhy sú lepšie.“129  

 

Argumentáciu v podobnom duchu, že americké zahraničnopolitické záujmy 

preferujúce moslimskú politickú reprezentáciu a tým pádom unitárne usporiadanie BaH 

znemožnili prijatie Lisabonskej dohody, podporil i známy článok amerického novinára 

Davida Bindera v New York Times. Izetbegovićov súhlas s plánom, ktorý zbavoval SDA 

dominantnej role v BaH, údajne šokoval amerických diplomatov. Administratíva USA sa 

v tom období začínala razantnejšie zasadzovať za medzinárodné uznanie nástupníckych 
                                                 
127 Opposition Parties Criticize Lisbon Agreement, TANJUG, 24. február 1992, materiály ICTY (R030-5887-
R030-5887). 
128 ZIMMERMANN, Warren: Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and its Destroyers, str. 190-191 
129 In: HEČIMOVIĆ, Esad: Back to the Future. 
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juhoslovanských republík – veľvyslanectvo USA prvýkrát vyjadrilo podporu tejto stratégii vo 

februári 1992 - pričom iniciatívu ES vnímala ako ohrozenie tohto plánu130. Zimmerman 

následne nepriamo spochybnil správnosť Izetbegovićovho súhlasu, čo malo viesť k verejnému 

odmietnutiu Lisabonskej dohody z moslimskej strany. Retrospektívne mal Zimmerman 

v interview v roku 1993 pripustiť, že „Lisabonská dohoda v podstate nebola vonkoncom taká 

zlá.“131 Zimmerman však poprel svoj zámer odradiť Izetbegovića od konštruktívneho 

rokovania: „Pokúsil som sa ho presvedčiť, aby sa nesťahoval z rokovaní, keďže postoj mojej 

vlády bolo vyjadriť podporu akémukoľvek riešeniu, na ktorom by sa všetky tri strany zhodli 

s ES.“132 Izetbegović sa ďalej vyjadril: „Nikto, vrátane veľvyslanca Zimmermana, 

nenavrhoval či nesľuboval západnú diplomatickú či vojenskú intervenciu s cieľom zastavenia 

srbskej agresie v prípade, že by som odmietol podpísať Cutileirov plán.“133 

 

Je otázne, nakoľko dôležitú rolu hral v skutočnosti tento rozhovor v Izetbegovićovom 

rozhodovaní sa. Väčšina analytikov popisujúcich politickú činnosť bosnianskeho prezidenta 

sa zhoduje, že Izetbegović bol mimoriadne nerozhodný človek, často meniaci názory na 

poslednú chvíľu a ovplyvňovaný reálne neuskutočniteľnými víziami o ideálnych podobách 

bosnianskej spoločnosti a politického usporiadania134. Takisto si pravdepodobne nechcel 

pripustiť, že BaH stojí pred ničivým, štyri roky trvajúcim konfliktom s drvivým dopadom na 

prevažnú väčšinu tamojšej moslimskej populácie135. Srbská strana využíva Zimmermanovu 

sugestívnu otázku ako argument pre obvinenie zahraničných „protisrbských“ predstaviteľov, 

ktorí mali svojou deštruktívnou činnosťou prispieť k zničeniu Juhoslávie a pochovaniu 

srbských národných záujmov. Zimmerman tak mal Izetbegovićovi naznačiť, že Lisabonská 

dohoda bola v skutočnosti prostriedkom srbského uchopenia moci a že Američania 

podporovali medzinárodné uznanie jeho vlády. Nemenovaný americký diplomat ďalej 
                                                 
130 Uznanie BaH v jej pôvodných hraniciach malo podľa plánov amerických diplomatov zamedziť prepukajúcim 
vlnám etnicky motivovaného násilia a zabrániť vytváraniu paramilitárnych jednotiek, ktorých ciele boli 
zamerané na zmenu statu quo. Ako vieme, uznanie spôsobilo pravý opak tohto zámeru.  Viď BURG, Stephen L., 
SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention, str. 113 
131 BINDER, David: U.S. Policymakers on Bosnia Admit Errors in Opposing Partition in 1992. New York 
Times, 29. august 1993, http://www.nytimes.com/1993/08/29/world/us-policymakers-on-bosnia-admit-errors-in-
opposing-partition-in-
1992.html?scp=1&sq=US%20policy%20makers%20on%20Bosnia%20admit%20error%20in%20opposing%20p
artition%20in%201992&st=cse 
132 HEČIMOVIĆ, Esad: Back to the Future. 
133 Tamtiež. 
134 Viď napr. HOLBROOKE, Richard: To End a War, kde autor popisuje komplikovanosť rokovacieho procesu 
s Alijom Izetbegovićom (i ďalšími predstaviteľmi jeho delegácií) napriek sympatiám obvykle prejavovaných 
z americkej strany. 
135 Keď sa počas daytonských rokovaní v r. 1995 spýtala Izetbegovića Holbrookova manželka, či predpokladal, 
že počiatočné nezhody bosnianskych politikov povedú k vojne, Izetbegović odpovedal: „Nebol by som si myslel, 
že boje by mohli byť tak závažné“. In: tamtiež, str. 245 
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pripustil, že „(americká) politika spočívala v posmelení Izetbegovića, aby odmietol plán 

rozdelenia. Tento postoj nebol oficiálny. Podporili by sme jeho vládu v OSN, pokiaľ by sa 

dostali do problémov. Neexistovali však preto žiadne záruky, pretože Baker (minister 

zahraničia) neveril, že by k tomu došlo.“ 136 Je možné predstaviť si, že „americká vláda 

skutočne naznačila Izetbegovićovi, že mohol dosiahnuť viac, ak sa bude držať princípu 

integrálnej BaH, ktorá mala byť onedlho uznaná.“137 Lord Carrington sa v tejto súvislosti 

vyjadril, že „americká administratíva dala celkom jasne najavo, že Cutileirove návrhy...boli 

neakceptovateľné138 a že Američania im (Moslimom) poslali telegram, v ktorom ich nabádali 

k nesúhlasu.“139 Izetbegović po nepriamom vyjadrení americkej podpory pre unitárne 

usporiadanie BaH tak nemal mať žiaden reálny motív pre konštruktívny prístup k ďalším 

rokovaniam, podobne ako nemali tento motív kosovskí Albánci počas rokovaní o nezávislosti 

Kosova s Belehradom v roku 2007, potom čo americký prezident Bush v Tirane deklaroval 

svoju podporu pre stanovisko Prištiny140. 

 

Pochopiteľne existuje i veľké množstvo argumentov naopak obhajujúcich americkú 

zahraničnú politiku v čase juhoslovanskej krízy. Spojené štáty oficiálne podporovali úsilie ES 

o nájdenie mierového riešenia pre BaH; počas Izetbegovićovej návštevy Spojených štátov vo 

februári vydalo Ministerstvo zahraničných vecí USA nasledovné prehlásenie: „Spojené štáty 

podporujú prebiehajúce snahy, ktoré pod vedením ES majú za cieľ posilniť dialóg 

zúčastnených strán v BaH a zároveň odsudzujú všetky pokusy zmariť pripravované 

referendum o nezávislosti BaH.“141 Ako už bolo vyššie spomenuté, samotný Zimmerman 

oficiálne deklaroval americkú podporu akémukoľvek plánu, na ktorom sa ES bude schopné 

dohodnúť s predstaviteľmi troch bosnianskych etnických komunít. Na druhej strane sa dá 

pomerne jednoznačne skonštatovať, že Bushova administratíva v tej dobe nebola ani 

pripravená, ani ochotná relevantným spôsobom sa zapojiť do riešenia bosnianskej otázky 

v súlade so svojou stratégiou ponechania tohto bremena na pleciach európskych štátov. 

Pokiaľ sa už Baker a spol. rozhodli podniknúť nejaké kroky, koncentrovali sa v prvom rade na 

Miloševića, ktorého považovali za kľúčovú postavu pre dosiahnutie mieru na Balkáne. 

                                                 
136 BINDER, David: U.S. Policymakers on Bosnia Admit Errors in Opposing Partition in 1992. 
137 Srebrenica: a ‘safe’ area. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2002, 
http://www.srebrenica.nl/Content/NIOD/English/srebrenicareportniod_en_part01.pdf, str. 287 
138 BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
139 SIMMS, Brendan: Unfinest Hour: Britain and the Destruction of Bosnia. Londýn: Allen Lane, 2001, str 66 
140 TRIFKOVIĆ, Srdja: Karadzic’s Arrest: Bosnian Myths Rehashed. Chronicles Magazine, 22. júl 2008, 
http://www.chroniclesmagazine.org/index.php/2008/07/22/karadzics-arrest-bosnian-myths-rehashed/  
141 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 115 
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Juhoslovanská kríza sa stala akútnou v období, keď americká administratíva čelila 

dvom zásadným výzvam – politike irackého prezidenta Husajna, ktorý napadol susedný 

Kuvajt, a rozpadu východného bloku, ktorý mal za následok zmenu bipolárneho 

medzinárodného systému. Zimmerman v tejto súvislosti správne poznamenal, že „i veľká 

mocnosť má problém, ak má zvládnuť viac než jednu krízu v rovnakom čase.“ 142 Americké 

prezidentské voľby sa mali odohrať v roku 1992, pričom každá administratíva si dáva veľký 

pozor, do akých zahraničných dobrodružstiev, často s veľmi neistým výsledkom, sa môže 

púšťať – americká verejná mienka bola dlhodobo negatívne naladená voči intervenciám USA 

v zámorí. Američania pritom boli informovaní o možnom prepuknutí juhoslovanského 

konfliktu s relatívne dostatočným predstihom. Na jeseň 1990 vypracovala CIA niekoľko 

dokumentov, ktoré hodnotili situáciu v Juhoslávii ako kritickú, explicitne spomínali 

potenciálny vojenský konflikt a upozorňovali, že môže dôjsť k násilnému rozpadu v lehote 

šiestich mesiacov143. V novembri 1990 sa závery týchto reportov dostali i do tlače144. Slovami 

niekdajšieho člena Národného bezpečnostného výboru (National Security Council, NSC) 

USA Davida Gomperta: „Bushova administratíva vedela rok pred prepuknutím bojov, že 

Juhoslávia je vedená do záhuby niekoľkými demagogickými politikmi, ale jednoducho 

nepoznala žiaden prostriedok, aby tomu zabránila...Bushov tím, ktorý si tak dobre počínal 

v iných krízach, bol vnútorne rozdelený a zmätený.“ 145  

 

Postupne došlo k udalostiam, popisovaným už v úvode tejto práce, keď Bakerova 

návšteva Belehradu vonkoncom neodradila Slovinsko a Chorvátsko od vyhlásenia 

nezávislosti (čo bolo v podstate už tak či tak iba oficiálnym vyjadrením de facto existujúceho 

stavu vnútorného rozpadu SFRJ). Dve zrejme najkompetentnejšie osoby s ohľadom na ich 

skúsenosti s daným regiónom – bývalý veľvyslanec v Juhoslávii a poradca pre juhoslovanské 

otázky Eagleburger a člen NSC a bývalý vojenský atašé v Belehrade Scowcroft – nedostali 

príležitosť k signifikantnejšiemu utváraniu americkej zahraničnej politiky voči Juhoslávii. 

Scowcroft si v roku 1995 posťažoval, že obľúbená fráza ministra Bakera bola: „V tomto boji 

nemáme svojho psa“ a prezident Bush raz týždenne opakoval: „Vysvetlite mi ešte raz, o čo 

                                                 
142 ZIMMERMANN, Warren: Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and its Destroyers, str. 174 
143 Pre diskusiu o tejto problematike viď napr. BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War. 
Predmetné dokumenty sú obzvlášť tieto: CIA: Yugoslavia: Civil Conflict Likely in Croatia, 18. august 1990, 
http://www.foia.cia.gov/browse_docs.asp?doc_no=0000372256; CIA: Yugoslavia: Ethnic Tensions Remain 
High, 30. august 1990, http://www.foia.cia.gov/browse_docs.asp?doc_no=0000372258; CIA: Yugoslavia 
Transformed, 1. október 1990, http://www.foia.cia.gov/browse_docs.asp?doc_no=0000254259  
144 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 127 
145 In: HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 27 
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tam vlastne ide.“ 146 

 

Z týchto skutočností rozhodne nevyplýva, že by USA cielene usilovali o podporu 

jednej konkrétnej strany v kontexte bosnianskeho konfliktu. Postupne však boli Spojené štáty 

postavené do situácie, keď už ťažko mohli podporovať zachovanie niečoho, čo už 

neexistovalo. V januári 1992 zahájila americká diplomacia kampaň za medzinárodné uznanie 

BaH a Macedónska, pričom v tomto USA de facto prebrali štafetu od Nemecka. Nemecko sa 

po silnej podpore uznaniu Slovinska a Chorvátska čiastočne stiahlo a nepokračovalo 

v podobne razantnej politike i v prípade BaH147. Američania však považovali nejednotný 

                                                 
146 Tamtiež 
147 Nemecká zahraničná politika voči Balkánu sa vzhľadom na jej „prebudenie“ a silnú mieru angažovanosti 
stala pochopiteľne objektom viacerých analýz a jej motívy sú často uvádzané v konšpiračných teóriach 
o západnom spiknutí voči juhoslovanskej jednote (viď napr. GIBBS, David: First Do no Harm. Humanitarian 
Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Nashville: Vanderbilt University Press, 2009). Keďže nemecká 
angažovanosť mala vplyv hlavne na počiatočné fázy konfliktu v Slovinsku a Chorvátsku, ktoré nie sú hlavným 
objektom tejto práce, považujem nasledovné stručné objasnenie za dostačujúce. 
Ako kľúčový motív presadzovania slovinských a chorvátskych požiadaviek v nemeckom politickom spektre sa 
obvykle uvádza silný tlak verejnej mienky. Nemecko (i Rakúsko) malo historicky silné putá s katolickými 
juhoslovanskými republikami a nemecká vláda sa tak dostala pod tlak nemeckej katolíckej hierarchie, bavorskej 
Kresťansko-sociálnej únie (Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU) a vplyvných novín Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, resp. ich šéfredaktora Johanna-Georga Reissmüllera. Obecne malo vplyv na utváranie 
verejnej mienky spracovávanie konfliktu bavorskou televíziou, ktorá je úzko prepojená s konzervatívnou 
bavorskou vládou i cirkevnými predstaviteľmi. Okrem toho sa uvádza snaha Helmuta Kohla o oživenie 
nemeckého vplyvu v Európe, pričom pre túto stratégiu neváhala nemecká vláda voči ostatným členským štátom 
ES použiť nátlak súvisiaci napr. s ochotou učiniť kompromisy voči Veľkej Británii či Francúzsku v otázkach 
ekonomickej politiky. Nemci (spoločne s Rakúšanmi) si niektorými krokmi rozhodne nezískali dobrý imidž – 
napr. viedenský starosta Zilk vo vášnivom prejave pred viedenskou katedrálou obhajoval uznanie pre 
Chorvátsko, zatiaľ čo sa hneď vedľa predávali fotografie Pavelića a mapy Veľkého Chorvátska (viď GLENNY, 
Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 83, 149). Už počas existencie SFRJ sa Nemecko vnímalo ako jedna 
z priateľskejších krajín voči chorvátskej ustašovskej emigrácii z NDH – v r. 1971 sa v Mníchove konalo veľké 
ustašovské zhromaždenie pri príležitosti 30. výročia vzniku NDH, pričom sa jednalo o obdobie, keď mladí 
atentátnici hlásiaci sa k ustašovskej tradícii zavraždili juhoslovanského veľvyslanca v Štokholme – viď 
RIDLEY, Jasper: Tito, str. 394. Obecne sa zdalo, že Nemcom neprekáža obhajovanie ideálov sebaurčenia pre 
Chorvátov, hoci Tudjman otvorene svojimi prejavmi vyzýval k ich porušovaniu v prípade BaH - viď napr. 
BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War. 
Ohľadom konfliktu v BaH sa objavujú názory, že by bol bez ohľadu na nemecké uznanie nezávislosti tak či tak 
vypukol, keďže vytváranie a ozbrojovanie jednotlivých paramilitárnych skupín predchádzalo uznaniu. Nemeckí 
diplomati si údajne uvedomovali riziko vyplývajúce zo zapojenia JNA v bosnianskom konflikte na strane Srbov. 
Nemecký veľvyslanec v Juhoslávii Hansjőrg Eiff bol presvedčený, že BaH nemôže prežiť ako samostatná 
krajina po unilaterálnom vyhlásení nezávislosti bez efektívnej zahraničnej pomoci (Viď WOODWARD, Susan: 
Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 
1995, str. 195). Faktom však je, že uznanie nezávislého Chorvátska znamenalo v podstate nutnosť nezávislej 
BaH, a uznanie nezávislej BaH znamenalo okamžité vypuknutie vojny.  
Pravdepodobne najdetailnejšiu prácu o nemeckom diplomatickom angažovaní v juhoslovanskej kríze, aj keď 
zároveň výrazne zaujatú vzhľadom na autorovo pracovné zaradenie, vypracoval niekdajší riaditeľ Odboru štátov 
juhovýchodnej Európy na Ministerstve zahraničných vecí Nemecka Michael Libal (LIBAL, M.: Limits of 
Persuasion: Germany and the Yugoslav Crisis, 1991-1992. Londýn: Praeger, 1997). Tvrdí, že v 80. rokoch bolo 
Nemecko a jeho minister zahraničia Genscher jedným z hlavných podporovateľov juhoslovanskej jednoty 
a dokonca práve tieto dobré vzájomné vzťahy viedli Genschera k podceneniu separatistickej rétoriky Slovinska 
a Chorvátska. Nemecko pritom nemalo žiaden záujem na rozbití SFRJ, keďže s ňou malo vynikajúce vzťahy 
a fungovalo ako jeho hlavný podporovateľ v rámci Európskeho spoločenstva (str. 5). Hlavný posun nemeckej 
verejnej mienky smerom k podpore chorvátskej secesie prišiel na jeseň 1991, keď sa nemecké média pravidelne 
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prístup voči juhoslovanským nástupníckym republikám za škodlivý a akonáhle sa definitívne 

rozhodli rezignovať na zachovanie Juhoslávie v jej pôvodnej podobe, rovnako definitívne 

začali presadzovať urýchlené medzinárodné uznanie pre všetky jej niekdajšie republiky, aby 

mohlo byť „krízové prechodné obdobie“ čo najrýchlejšie ukončené. Svoj podiel zohrala 

i chorvátska lobby vo Washingtone - Spojené štáty dovtedy neuznali nezávislosť žiadnej 

nástupníckej republiky, ak by tak však urobili v prípade Chorvátska (a tým pádom 

i Slovinska), museli by v súlade so svojim princípom rovného prístupu uznať i BaH. 

Chorvátsko v tom období spolupracovalo s P.R. agentúrou Rudder Finn, čo skutočne veľmi 

výrazne pomohlo pozitívnemu imidžu chorvátskej politiky v zahraničí148. Množstvo nielen 

amerických, ale i britských žurnalistov otvorene podporovalo kauzu prezidenta Tudjmana 

napriek jeho autokratickým a xenofóbnym tendenciám149. I radoví členovia chorvátskej 

armády a polície chápali dôležitosť komunikácie s médiami a pristupovali k nim ústretovo 

(bolo to prirodzene spôsobené i tým, že v Chorvátsku bola zahraničná politika voči 

nástupníckym republikám braná pozitívne, zatiaľ čo v Srbsku boli západní politici a novinári 

často súhrnne označovaní za zradcov)150.  

 

Tento obraz bol v prudkom protiklade voči Srbom, ktorí na dôležitosť vytvárania 

kladného P.R. do veľkej miery rezignovali. V priebehu vojenského konfliktu sa bosnianski 

Srbi dopustili niekoľko neodpustiteľných krokov z hľadiska budovania vlastného obrazu, ako 

napr. arogantné správanie dcéry Radovana Karadžića Sonji v pozícii šéfky medzinárodného 

tlačového centra v Pale151, zajatie cca 400 príslušníkov UNPROFOR Mladićovými 

jednotkami a ich pripútanie reťazami k strategickým objektom152, ale problémom bolo i bežné 

konanie príslušníkov Armády RS (Vojska Republike Srpske, VRS) (o paramilitárnych 

jednotkách nehovoriac) voči zahraničným vojakom i diplomatom, ktoré bolo poznamenané 

nadradenosťou a očividným nepriateľstvom. Množstvo medzinárodných pozorovateľov, ktorí 

                                                                                                                                                         
venovali akciám JNA vo Vukovare a iných častiach východnej Slavónie – Genscher sa tak vyjadril, že „hodina 
uznania sa priblíži s každou strelou vypálenou na civilistov.“ (str. 45) Nemecký prochorvátsky postoj 
každopádne nemôže byť vydávaný za príčinu vypuknutia vojny – boje naplno prepukli v júni 1991, Nemecko 
prvýkrát otvorene podporilo uznanie Chorvátska na konci leta a samotný akt bol vykonaný až po páde Vukovaru 
v januári 1992. Ohľadom BaH Libal konštatuje, že prezident Izetbegović nepovažoval nemecké uznanie za 
hrozbu pre BaH (str. 77), čo však pochopiteľne i vzhľadom na množstvo Izetbegovićových zlých odhadov 
neznamená, že táto hrozba bola skutočne nereálna. 
Zhrnutie: Nemecko síce hralo určitú rolu, ale rozhodne nebolo primárnou príčinou secesie Slovinska 
a Chorvátska – na tomto procese sa podieľali primárne faktory v internej juhoslovanskej politike. Prispelo však 
k ich následnému medzinárodnému uznaniu, čo malo neblahý vplyv obzvlášť na vývoj v BaH. 
148 BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
149 GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 86 
150 Tamtiež, str. 103 
151 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 221 
152 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 63 
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nemali nevyhnutne extra dobré znalosti balkánskej problematiky, si vytvárali názory často 

práve na základe danej empirickej skúsenosti, ktorá v mnohých prípadoch vyznievala 

pozitívne voči Moslimom a Chorvátom, avšak mimoriadne negatívne voči Srbom. 

Pravdepodobne najhoršími srbskými excesmi vôbec, ktoré sa nezmazateľne zapísali do 

povedomia západných novinárov i verejnosti, bolo zničenie Vukovaru a bombardovanie 

Dubrovnika153. Ak sa k tomu pripočítajú i prípady, ako úmrtie troch blízkych kolegov 

Richarda Holbrooka na ceste do Sarajeva cez Igman v auguste 1995 v dôsledku Srbmi 

zamínovanej cesty154, ľahko dospejeme k príčinám, prečo toľko zahraničných pracovníkov 

trpelo hlbokými personálnymi animozitami voči všetkému srbskému. Okrem toho, akokoľvek 

obecne a povrchne toto tvrdenie môže na prvý pohľad vyznieť, americké spravodajstvo 

prejavovalo tendenciu zjednodušovať tento konflikt prostredníctvom aplikovania klasického 

rozdelenia na „dobrých a zlých“155. Ako priznáva americký plukovník a dopisovateľ 

Newsweeku David Hackworth: „Je to časť našej histórie i kultúry. Vyžadoval si to zábavný 

priemysel a preto sme v BaH museli mať dobrých i zlých chlapcov. A pretože i obete sú 

nevyhnutné, bolo jednoduché povedať, že sú nimi Moslimovia. Srbi boli tí zlí, a Chorváti viac 

menej dobrí, pretože nás (USA) majú radi.“ 156  

 

Prístup väčšiny amerických diplomatov sa tak niesol v rovine tendenčnej podpory 

Chorvátov a Moslimov pri súčasnom odpore voči Srbom, čo bolo zároveň často dopĺňané zle 

maskovanou neznalosťou lokálnych kultúrnych špecifík. Napr. Richard Holbrooke, ktorý sa 

na Balkáne pohyboval dlhé roky a mal možnosť spoznať do hĺbky charakter tamojších 

konfliktov, sa vo svojej knihe o daytonských mierových rokovaniach dopúšťa tak zaujatosti, 

ako aj neporozumenia. Uvádza tu napr., že pomenovanie bosnianskych Moslimov „Turkami“ 

zo strany Ratka Mladića bolo dôkazom jeho nebezpečných myšlienkových pochodov, pričom 

je toto pomenovanie na Balkáne relatívne bežné a nemá za cieľ uraziť príslušníkov 

bosniackeho etnika157. Ďalej v celej publikácii konštantne nazýva bosnianskych Srbov 

                                                 
153 Zatiaľ čo Vukovar bol strategicky dôležitým miestom vo východnej Slavónii, ktorého dobytie bolo nutné pre 
postup vojsk JNA zo Srbska smerom na Záhreb (hoci táto varianta bola Miloševićom neskôr zamietnutá ako 
kontraproduktívna), v prípade Dubrovniku išlo skôr o vybíjanie frustrácie (hlavne) čiernohorských jednotiek 
proti svojim bohatším chorvátskym susedom. Dokonca pravdepodobne najobjektívnejší z britských serióznych 
denníkov, Daily Telegraph, nazval akcie JNA v okolí Dubrovniku „postupom barbarských hord na Rím“, in: 
Dubrovnik Faces Death by Shellfire. Daily Telegraph, 13. november 1991.  
154 HOLBROOKE, Richard: To End a War, kap. 1 – The Most Dangerous Road in Europe, str. 3-18 
155 Tamtiež, str. 35 
156 In: BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
157 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 69. Pre dobrú analýzu typického balkánskeho humoru a čŕt 
tamojšej komunikácie viď MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, kap. Mentalita drsného 
humoru, str. 221 – autor tu správne konštatuje, že množstvo tzv. objektívnych zahraničných pozorovateľov 
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surovcami, kriminálnikmi a gangstrami, o Izetbegovićovi však napr. tvrdí, že bol odvážny 

a cieľavedomý. K srbským argumentom spochybňujúcim bosniansku štátnosť uvádza, že to je 

„historical bullshit“, inde však konštatuje, že srbská agresia pripravila Moslimov a Chorvátov 

o územia, ktoré im po stáročia patrili. Pri osobnom stretnutí odmietol podať Karadžićovi ruku, 

pri inej príležitosti však oslovuje kontroverzného chorvátskeho ministra obrany a jedného 

z hlavných proponentov ustašovského režimu Šušaka krstným menom Gojko158. Podobné 

vzorce správania rozhodne nie sú dokladom citlivého prístupu k balkánskym národom, hoci je 

pravdou, že niektorí lídri nástupníckych juhoslovanských republík si svojim prístupom, keď 

lož bola často pracovnou metódou, veľa sympatií získať ani nemohli. Problematická je však 

démonizácia celého národa, či selektívne vnímanie činov tamojších politických lídrov. 

O ďalších tendenčných vyjadreniach a prejavoch americkej diplomacie bude pojednané 

v ďalších kapitolách venujúcej sa bosnianskej a kosovskej problematike. 

 

Zimmerman bol skeptický ohľadom námietok bosnianskych Srbov, že ich práva boli 

porušené odtrhnutím BaH od Juhoslávie a nesúhlasil s ich právom na sebaurčenie. V októbri 

1991 povedal Karadžićovi: „Zdá sa mi, že sa iba nedokážete zmieriť s tým, že Srbi sú 

menšinou. Ale to je výsledok volieb, to je demokracia...“ 159 V januári nasledujúceho roku 

dodal: „Je čas akceptovať realitu. Keďže Európa sa rozhodla uznať juhoslovanské republiky, 

je iba otázkou času, kedy USA urobia to isté. Prečo sa teda nechcete zúčastniť referenda 

o nezávislosti a vyrovnať sa s faktom, že 30 percent srbskej populácie nemôže diktovať 

výsledok?“ 160 Reči o demokracii a referende v prípade etnicky motivovaných konfliktov 

o teritórium považujem pritom za kontraproduktívne a vedúce k zosilneniu existujúceho 

napätia161 – Zimmerman sa síce profiloval ako kritik nemeckého tlaku na uznanie Slovinska 

a Chorvátska na jeseň 1991, nakoniec však sám vystupoval ako hlavný obhajca uznania BaH 

                                                                                                                                                         
otrocky prekladá miestne frázy do angličtiny a kritizuje pošlapávanie európskych noriem, miesto snahy 
o pochopenie tamojších reálií. 
158 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 93, 97, 148, 149, 166. 
Gojko Šušak pritom nebol len tak hocijaký chorvátsky nacionalista. V apríli 1991 podnikol nočnú cestu do 
prevažne srbskej dediny Borovo Selo pri Vukovare, kde z auta vypálil so svojimi spoločníkmi do dediny 
niekoľko raketových striel s jasným cieľom vyvolať eskaláciu napätia. Následne sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou podieľal na zosnovaní vraždy policajného šéfa Osijeku Reihla-Kira a bol jedným z hlavných 
iniciátorov politiky etnických čistiek bosniansko-chorvátskych jednotiek v BaH, obzvlášť v údolí Lašva 
a v Mostare, ako aj v priľahlých koncentračných táboroch Heliodrom a Dretelj. Viď BOSE, Sumantra: Bosnia 
after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 56-57 
159 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 116 
160 Tamtiež 
161 Viď napr. BOSE, Sumantra: Contested Lands, str. 125 
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a svojimi postojmi pravdepodobne prispel k vyostreniu konfliktov162. Na jeho obhajobu je 

treba dodať, že sa tieto postoje utvárali i pod vplyvom jeho zlých vzťahov s Miloševićom – 

Milošević Zimmermana o.i. obviňoval z dezinterpretácie jeho prejavu na Gazimestane163 

a vytvoril paranoidnú atmosféru vzťahov v rúcajúcej sa SFRJ, pričom množstvo aspektov 

Miloševićovej politiky v Srbsku bolo americkým veľvyslancom oprávnene vnímaných 

negatívne164. Zimmerman však ignoroval Miloševićovo varovanie, že zásadná zmena situácie 

(ergo uznanie BaH) by mohla znamenať zásadný obrat v srbskom pohľade na bosniansku 

otázku a Belehrad by tak stratil záujem na jej mierovom riešení165.  

 

Na základe všetkých týchto indícií sa tak zrejme dá tvrdiť, že USA premrhali svoj 

potenciál pri riešení bosnianskej otázky počas Cutileirovej mierovej iniciatívy. Ak by Spojené 

štáty podmienili medzinárodné uznanie BaH dosiahnutím dohody o principiálnych otázkach 

Cutileirovho plánu, bola by táto pozícia zrejme prínosnejšia – hoci je stále pomerne 

nepravdepodobné, že by sa strany boli dohodli na delimitácii jednotlivých územných 

jednotiek. Nie som však presvedčený, že by bola americká politika od začiatku motivovaná 

priamym úmyslom poškodiť záujmom bosnianskych Srbov a už vonkoncom nie rozbiť 

Juhosláviu (pre podporu nezávislosti nástupníckych republík sa Američania rozhodli až 

v momente, keď bola SFRJ dlhšie v praxi neudržateľná), jednalo sa skôr o výslednicu rôznych 

faktorov, medzinárodnými okolnosťami počínajúc a negatívnym imidžom srbskej strany 

končiac. 

  

 

                                                 
162 Pre záhrebský týždenník DANAS Zimmerman povedal, že „USA majú eminentný záujem na vytvorení 
jednotnej a integrálnej BaH.“ In: tamtiež 
163 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 26 
164 Stačí spomenúť vnútrostranícky puč proti Ivanovi Stambolićovi, protiústavné zosadenie straníckych lídrov vo 
Vojvodine a Kosove, organizácie „spontánnych“ pouličných demonštrácií na podporu „antibyrokratickej 
revolúcie“ v autonómnych provinciách i Čiernej Hore, dodatky k srbskej ústave efektívne rušiacu právomoci 
autonómnych provincií, bojkot slovinského tovaru, potlačenie belehradských demonštrácií z marca 1991 za 
využitia armády atď. Táto práca rozhodne nie je analýzou srbskej politiky 80. a 90. rokov a osobnosti srbského 
prezidenta, pre detailnejšie info tak viď napr. LeBOR, Adam: Milosevic: A Biography, príp. SELL, Louis: 
Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia. Durham: Duke University Press, 2002. Hoci sú obe 
publikácie do istej miery proamerické a voči Miloševićovi značne kritické, poskytujú dobrý vhľad do politických 
motívov srbského prezidenta, ktorého negatívne pôsobenie na vývoj v SFRJ je naviac len ťažko súhrnne 
spochybniteľné. Pre pohľad niekdajšieho prezidentovho blízkeho spolupracovníka a člena predsedníctva SFRJ, 
ktorý vníma Miloševića prevažne pozitívne, viď JOVIĆ, Borisav: Od Gazimestana do Haga. Belehrad: 
Metaphysica, 2009 
165 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 125 
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2.5 POKRAČOVANIE DIALÓGU 

 

26. februára poslali členovia srbskej delegácie urgentný list adresovaný Cutileirovi, 

v ktorom žiadali pokračovanie rokovaní až do dosiahnutia konečnej dohody. Okrem iného sa 

v liste zmieňovali, že „Izetbegović hľadá výhovorky, aby tak znížil význam rokovaní a dostal 

čo chce prostredníctvom ilegálneho referenda.“ 166 Dialóg bol obnovený o deň neskôr opäť 

v Sarajeve, pričom zúčastnené strany ponúkli ďalšie revízie pôvodnej Lisabonskej dohody. 

HDZ požadovala presnejšiu determináciu kritérií, ktoré mali byť použité pre vytýčenie 

teritória jednotlivých územných jednotiek. SDS sa s týmto postojom stotožňovala a ďalej 

potvrdila svoje stanovisko, že ak sa všetky tri strany nedokážu zhodnúť na reorganizácii BaH 

do troch entít definovaných na etnickom základe, ktoré by sa následne spojili do 

konfederatívneho zväzku, odmietne nezávislosť BaH. SDA v súlade s Izetbegovićovým 

postojom spred niekoľkých dní tento plán odmietla a zasadzovala sa za presun kompetencií 

zhora nadol – z republikovej úrovne na úroveň územných jednotiek167. HDZ okrem toho 

prišla so značne kontroverzným návrhom kontrolovanej výmeny obyvateľstva medzi 

územnými jednotkami vzhľadom na ich etnickú príslušnosť, čo predstavitelia ES odmietli168. 

                                                 
166 Letter from Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik and Nikola Koljević to Jose Cutileiro, Sarajevo, 26. 
február 1992, materiály ICTY (SA02-4239-SA02-4240, dok. 4239). 
167 Vjesnik, 27. február 1992, in: tamtiež, 
168 Keďže návrhy v podobnom duchu, zamerané na podľa možností nenásilný transfer obyvateľstva medzi 
jednotlivými entitami, mali taktiež svoje miesto v diskurze o riešení juhoslovanskej krízy, považujem za vhodné 
urobiť na tomto mieste krátku odbočku. Podľa týchto plánov by sa tak vyriešil ústredný problém republík ako 
BaH, kde príslušníci všetkých etnických skupín veľmi nerovnomerne obývali rôzne časti krajiny a táto 
heterogenita znemožňovala mierumilovné rozdelenie územia, ako sa stalo napr. v Československu (či, do istej 
miery, i v Slovinsku). Na Balkáne sa pritom v histórii niekoľkokrát podobné plánované akty odohrali. V roku 
1923 sa Grécko a Turecko Zmluvou z Lausanne dohodli na výmene zostávajúcej menšinovej populácie. 
Bulharsko sa k tejto iniciatíve pripojilo bilaterálnymi dohodami s oboma štátmi. V rokoch 1924-1933 
emigrovalo v dôsledku medzivládnych dohôd z oblasti Macedónska do Turecka približne 100.000 osôb. V roku 
1938 sa uskutočnil dialóg medzi Tureckom, Rumunskom a Juhosláviou o presídleniu signifikantného podielu 
moslimskej populácie (do veľkej miery sa jednalo i o etnických Albáncov) do Turecka, čo malo viesť k osídleniu 
vyprázdnených častí Anatólie a zároveň zbaveniu sa nekresťanského obyvateľstva balkánskych štátov – dohoda 
však nakoniec nebola ratifikovaná. V rokoch 1952-1967 došlo k ďalšej migrácii moslimského obyvateľstva 
(okolo 175.000) z Juhoslávie do Turecka. Viď JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of 
Yugoslavia, str. 88 
Dimitrije Djordjević z University of California sa v tejto súvislosti zmieňuje, že dohody medzi Gréckom, 
Bulharskom a Tureckom síce znamenali utrpenie pre vtedajšie obyvateľstvo, z dlhodobého hľadiska však boli 
požehnaním. Došlo totiž k transformácii predmetných štátov na etnicky relatívne homogénne jednotky a k 
stabilizácii hraníc, pozdĺž ktorých sa usídľovali novopríchodzí príslušníci domovského etnika. Zatiaľ čo tento 
vývoj znamenal napr. v prípade Grécka koniec tzv. konceptu Megali (akási obnova Byzantskej ríše pod vedením 
novodobého Grécka), národy západného Balkánu zostali roztrúsené po celom jeho území a stále sa tak nezbavili 
pocitov krivdy a nenaplnených snov o Veľkom Srbsku, Chorvátsku atď. Viď DJORDJEVIĆ, Dimitrije: 
Migrations During the 1912-1913 Balkan Wars and World War One, in: DJORDJEVIĆ, Dimitrije, 
SAMARDŽIĆ, Radovan (eds.): Migrations in Balkan History. Belehrad: Institute for Balkan Studies, 1989, str. 
124 
Toto riešenie však má v dnešnom kontexte problém tak morálny, ako i praktický. Zatiaľ čo pred sto rokmi boli 
takéto dohody v podstate akceptovateľné, v súčasnosti by sa podobný scenár dal nazvať legalizovanými 
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Na Izetbegovićovo naliehanie sa tri strany dohodli na čiastočnej modifikácii princípu 

vytvárania územných jednotiek a dať väčší priestor geografickým, ekonomickým a ďalším 

kritériam, táto modifikácia však bola opäť vystavená odlišným interpretáciam – predstavitelia 

SDS stále považovali etnický princíp za kľúčový169. Následne bolo uskutočnené dlho 

očakávané referendum s už spomínaným výsledkom – Moslimovia a Chorváti veľkou 

väčšinou hlasovali za nezávislosť, zatiaľ čo Srbi plebiscit bojkotovali. 

 

7. marca 1992 bolo zahájené štvrté kolo rokovaní v Bruseli. Po dvoch dňoch rokovaní 

Cutileiro oboznámil delegácie zúčastnených strán s mierne pozmeneným návrhom 

„Prehlásenia o zásadách“. Tento návrh znamenal zároveň niekoľko dôležitých ústupkov voči 

HDZ a SDS – suverenita by bola konštituovaná primárne na úrovni územných jednotiek a až 

následne na republikovej úrovni, územné jednotky by disponovali signifikantnými 

kompetenciami, vrátane práva ustanoviť a udržiavať väzby s inými juhoslovanskými 

republikami, atď170. Opäť boli spomínané kritéria pre determinovanie teritórií územných 

jednotiek (etnický princíp zostával primárnym, avšak nie výlučným konceptom), nebolo však 

špecifikované presné číslo týchto entít a, napriek opakovaným požiadavkám všetkých 

delegácií, stále nedošlo k predloženiu konkrétnych máp. HDZ a SDA vyjadrili predbežnú 

podporu tomuto plánu171 a americký minister zahraničia Baker informoval predstaviteľa SDA 

                                                                                                                                                         
etnickými čistkami, keď by veľké skupiny obyvateľstva boli diskriminované vzhľadom na svoj etnický pôvod 
a nútené opustiť svoje obydlia, ktoré často v prípade BaH ich rodiny obývali po dlhé desaťročia. Z hľadiska 
praktickej uskutočniteľnosti má tento plán niekoľko komplexných nedostatkov: pravdepodobná neochota 
kľúčových medzinárodných hráčov na čele s USA zaviazať svoje armádne zdroje pre podobne riskantný podnik; 
komplikovaná geopolitická situácia zahŕňajúca nielen BaH, ale i krajinských Srbov v Chorvátsku, pričom 
uznanie zrejme vytvoreného Veľkého Srbska by bolo pre západ v danom kontexte ťažko predstaviteľné; 
absencia finančných prostriedkov nutných pre vytvorenie znesiteľných životných podmienok pre presídlené 
obyvateľstvo; neexistencia akejkoľvek legitímnej medzinárodnoprávnej normy posväcujúcej podobnú stratégiu. 
Príklad rozdelenia provincie Pandžáb po vytvorení samostatnej Indie a Pakistanu v roku 1947 pritom hovorí, že 
kontrolované výmeny obyvateľstva môžu dopadnúť nakoniec značne neslávne – už spomínaná bezpečnostná 
dilema spôsobila, že hoci okolo 9 miliónov ľudí bolo presunutých pod vojenským a administratívnym dozorom, 
bolo z nich nakoniec približne 10% zmasakrovaných. Okrem toho trpeli títo presídlenci značnou psychologickou 
traumou nielen v dôsledku krvavých udalostí presunu, ale i konfliktnou atmosférou nového prostredia, ktoré bolo 
pre nich v mnohých prípadoch viac cudzie, než to staré, multietnické. Viď napr. BOSE, Sumantra: Bosnia after 
Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 173, 192-194  
169 Slovami Momčila Krajišnika: „Existujú štyri zúčastnené strany (3 z BaH a ES)...Záujmom ES je, aby sa BaH 
nerozpadla a zachovala si súčasné hranice. Toto je síce proti našim záujmom, ale boli sme ochotní prispôsobiť 
sa, aby sme zabránili vytvoreniu islamskej republiky v Európe. Ak sa BaH stane unitárnym štátom, stane sa 
v budúcnosti i štátom islamským...Ale Srbi v BaH musia ostať vlastnými pánmi, nesmú prerušiť svoje väzby 
s ostatnými Srbmi v Juhoslávii. Z týchto dôvodov je najlepšie, aby sa BaH transformovala v súlade s vôľou 
všetkých troch národov, pričom nášim návrhom je konfederatívny štát.“ In: Leadership Research Team: 
International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, ICTY, 2009, str. 44 
170 Statement of Principles for a New Constitutional Arrangement for Bosnia and Hercegovina. Brusel, 9. marec 
1992, materiály ICTY (R004-6957-R004-6981). 
171 Aj keď HDZ namietala, že centrálna vláda stále disponovala priveľkými kompetenciami a Izetbegović 
pripustil, že preňho bolo ťažké zmieriť sa s etnickým princípom kantonizácie BaH. TANJUG, 10. marec 1992, 
materiály ICTY (R030-6578-R030-6579). 
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Harisa Silajdžića o americkej podpore revidovanému Cutileirovmu návrhu172. SDS sa však 

postavila proti a požadovala, aby bolo v návrhu explicitne stanovené, že BaH bude rozdelená 

do troch územných jednotiek založených na etnickom princípe. Okrem toho návrh ES počítal 

s federatívnym modelom, zatiaľ čo SDS trvala na konfederácií troch etnických komunít173.  

 

Sarajevský denník Oslobodjenje priniesol 14. marca informáciu, že delegácia SDS 

prišla s dvoma vlastnými návrhmi máp BaH. Prvý návrh rozdeľoval krajinu do troch 

etnických kantónov, pričom srbský kantón zahŕňal 64% celkového územia BaH. Druhý návrh 

rozdelil plochu BaH do veľkého množstva „etnických ostrovčekov“, ktoré boli prepojené 

koridormi174. Oba tieto návrhy boli vyjednávačmi ES odmietnuté ako absurdné 

a predstaviteľom SDS bolo odporučené, aby ich nepredkladali verejnosti175. Každopádne však 

11. marca bosniansko-srbský parlament (celým názvom Skupština srbskog naroda u Bosni 

i Hercegovini - Zhromaždenie srbského národa v BaH) odmietol revidovaný Cutileirov 

návrh176. Tento postup bol v súlade so stratégiou Radovana Karadžića, ktorý neskôr uistil 

predstaviteľov parlamentu, že „nedôjde k žiadnemu podpísaniu ničoho, pokiaľ nedosiahneme 

to, čo chceme, a vy všetci poznáte naše strategické plány...akonáhle vznikne nezávislá srbská 

BaH, nezávislá i od ďalších dvoch entít, i od centrálnych orgánov, otvorí sa pred nami 

možnosť utvorenia štátnych, ekonomických, kultúrnych a ďalších väzieb, ktoré budeme 

chcieť.“ 177 

 

Posledným relevantným pokusom v sérii Cutileirových rokovaní pred medzinárodným 

uznaním nezávislosti BaH bolo piate stretnutie, konané opäť v Sarajeve v dňoch 16. – 18. 

marca. Opäť sa diskutovalo o dokumente „Prehlásenie o princípoch“. Pozície všetkých troch 

strán de facto zostávali podobné ako počas dovtedy prebehnuvších rokovaní – srbská strana 

stále trvala na rozdelení BaH na tri územné jednotky na etnickom základe, čo znamenalo 

najväčšiu prekážku pre Cutileira počas jeho bilaterálnych rozhovorov s moslimskými 

reprezentantmi. Moslimská delegácia následkom intenzívneho, päť hodín trvajúceho dialógu, 

                                                 
172 TANJUG, 11. marec 1992, in: tamtiež 
173 Notes of 10th assembly session of Serbian people in Bosnia and Herzegovina, 11. marec 1992, materiály 
ICTY (0083-6982-0083-7037). 
174 Viď prílohu č. 2 
175 Oslobodjenje, 14. marec 1992, materiály ICTY (R030-6752-R030-6753). 
176 Podľa ministra zahraničných vecí RS Aleksa Buhu boli hlavné dôvody dva: oddelenie srbského národa v BaH 
od ostatných Srbov a obnovenie situácie, v ktorej „žil srbský národ 400 rokov v otroctve.“ In: Notes of 10th 
assembly session of Serbian people in BaH. 
177 Record of the 11th session of the Assembly of the Serbian People in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 18. 
marec 1992, materiály ICTY (SA02-5710-SA02-5780). 
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súhlasila s navrhovaným riešením (dokument predložený delegáciou ES bol veľmi podobný 

tomu bruselskému178) pod podmienkou, že sa ďalej bude rokovať o úlohe armády a že sa po 

skončení konferencie uskutoční ďalšie referendum179. Pre Moslimov však bolo mimoriadne 

náročné pripustiť tento koncept, ktorý i slovami Cutileira znamenal, že „v podstate pôjde o tri 

štáty.“180 Pomerne kontroverzným subjektom bola i otázka armády – SDS presadilo do 

dokumentu nasledovnú formuláciu: „Záležitosti ohľadom budúcnosti ozbrojených síl BaH 

budú determinované v priebehu rokovaní. Toto sa netýka už existujúcej armády, o ktorej sa 

bude rokovať separátne.“181 Tento plán v podstate teoreticky JNA umožňoval zotrvať v BaH 

ďalších niekoľko rokov.  

 

Predstavitelia ES boli (po pomerne dlhej dobe) schopní predložiť zúčastneným 

delegáciam vlastný návrh mapy, ktorý vymedzoval teritórium troch územných jednotiek, ale 

zároveň predpokladal postúpenie tejto otázky na ďalšie kolá rokovaní a vyjednávaní182. Táto 

mapa nebola zo strany ES ničím prevratným – jednalo sa o rozdelenie územia podľa kľúča 

relatívnej či absolútnej väčšiny konkrétneho etnika v každom okrese podľa posledného cenzu 

z roku 1991, pričom následne boli tieto okresy priradené konkrétnej územnej jednotke. Podľa 

tejto mapy boli okresy Bihać, Prijedor, Mostar, Jajce, Foča, Goražde, Srebrenica, Zvornik, 

Brčko, Tuzla, Doboj, Zenica a ďalšie priľahlé oblasti moslimské. Srbi disponovali okresmi 

okolo dôležitého centra Banja Luka a okolo mesta Trebinje v juhovýchodnom cípe krajiny. 

Chorváti dostali oblasti v západnej Hercegovine (bašty chorvátskeho nacionalizmu ako Livno, 

Tomislavgrad a Grude), malé okresy v centrálnej BaH (Kiseljak) a sever krajiny okolo 

Bosanského Brodu.  

 

Podstatné dôsledky tohto navrhovaného riešenia boli dva. Po prvé, každá „územná 
                                                 
178 BaH by sa podľa tohto návrhu stala „štátom, pozostávajúcim z troch územných jednotiek, vytvorených na 
etnickom základe a berúcich do úvahy ekonomické, geografické a iné kritéria.“ Hranice BaH mali ostať 
zachované a „ani vláda BaH, ani vlády územných jednotiek nesmeli podporovať teritoriálne nároky susedných 
štátov.“ Suverenita by vychádzala z úrovne etnických skupín a bola by realizovaná prostredníctvom územných 
jednotiek a až následne centrálnej vlády. Parlament by pozostával z dvoch komôr – do prvej by sa volilo priamo, 
zatiaľ čo druhá by disponovala rovnakým počtom zastupiteľov zo všetkých jednotiek. Tento centrálny parlament 
by mal kompetencie v oblasti centrálnej banky, monetárnej politiky, zahraničnej politiky, obrany, vyššieho 
vzdelávania, štátnych symbolov, náboženstva atď. Na prijatie zákona by bola potrebná štvorpätinová väčšina 
všetkých poslancov. Územné jednotky by mali právo zriadiť a udržiavať vzťahy a kontakty s inými republikami 
a ich organizáciami, pokiaľ by tieto vzťahy a kontakty nenarúšali  nezávislosť a integritu BaH. Viď Statement of 
Principles, Sarajevo, 18. marec 1992, materiály ICTY (0209-3996-0209-4000). 
179 BBC Interview with Radovan Karadžić, nedatované, materiály ICTY (0321-7027-0321-7062, dok. 7037). 
180 Notebook of Radovan Karadžić’s meetings, 17. marec 1992, materiály ICTY (SA04-4090-SA04-4133, dok. 
4130). 
181 English draft translation of short-hand record of the 11th session of the Assembly of the Serbian People in 
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 18. marec 1992, materiály ICTY (SA02-5710-SA02-5780). 
182 Viď prílohu č. 3 
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jednotka“ bola zložená z niekoľkých regiónov, často bez priameho spojenia – moslimskú 

jednotku vytvárali dva regióny (pričom ten väčší bol skutočne krkolomným útvarom 

pripomínajúcim skôr meňavku s dierami, než životaschopnú jednotku decentralizovaného 

štátu), chorvátsku štyri (jeden na juhu, druhý na severe a dva malé medzi nimi) a srbskú hneď 

sedem (časť z nich vypĺňala moslimskú „meňavku“ vo východnej Bosne). Po druhé, 18% 

Moslimov, 50% Srbov a 60% Chorvátov by žilo mimo “svojich” územných jednotiek183. 

Národné delegácie taktiež predostreli vlastné návrhy máp, pričom sa pochopiteľne tieto 

predlohy značne odlišovali. Mapa SDA bola vo svojej podstate veľmi podobná mape ES, 

akurát zahrnula do moslimskej územnej jednotky i Rudo, Šekovići a Čajniče vo východnej 

Bosne184. Rovnako SDA i HDZ185 si činili nárok na okresy Bugojno, Novi Travnik, Jajce, 

Kotor Varoš, Travnik, Mostar, Konjic a Jablanica. SDS a SDA sa nezhodovali v otázke 

príslušnosti okresov Foča, Rogatica, Goražde, Višegrad a Bratunac, rovnako i zmiešaných 

oblastí na hranici Cazinu a Bosanskej Krajiny. Všetky tri delegácie si nárokovali Derventu 

v Posávine. Dôsledkom týchto nezhôd bol všestranný súhlas s „Prehlásením o princípoch“186, 

avšak konsenzus ohľadom máp dosiahnutý nebol. Štatút armády a polície ostával 

nevyjasnený. Formula štvorpätinovej väčšiny umožňovala dvom tretinám delegátov 

akéhokoľvek etnika efektívnu možnosť veta187. 

 

2.6 REAKCIE NA ROKOVANIA V SARAJEVE 

 

Reakcie na sarajevské kolo rozhovorov boli u všetkých troch delegácií rozdielne. Na 

rokovaní bosniansko-srbského parlamentu 18. marca Karadžić prezentoval dosiahnutý 

výsledok ako vhodný predpoklad pre rozdelenie krajiny. Poslanci Aleksa Milojević a Dragan 

Kalinić navrhovali „vytvorenie dostatočných podmienok v teréne, aby sa tak posilnila pozícia 

vyjednávačov na konferencii.“188 Ďalší poslanec Dobrivoje Vidić zašiel ešte ďalej: „Jediná 

možnosť pre nás je urobiť z BaH konfederáciu, nedôjsť k žiadnym dohodám, naťahovať čas vo 

vyjednávaniach a dosiahnuť niečo na úrovni Belehradu. Ak sa toto nestane, nebude síce 

                                                 
183 CAMPBELL, David: National Deconstruction: Violence, Identity, and Justice in Bosnia. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1998, str. 129 
184 Viď prílohu č. 4 
185 Viď prílohu č. 5 
186 Podľa niektorých správ bol tento dokument reprezentantmi jednotlivých delegácii i podpísaný, na tlačovej 
konferencii nasledujúcej bezprostredne po ukončení rokovaní však Cutileiro vyhlásil, že účastníci s dokumentom 
„súhlasili“, nie že ho podpísali. In: BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: 
Ethnic Conflict and International Intervention, str. 110 
187 Tamtiež 
188 Stenographic record of 11th Bosnian Serb Assembly Session, 18. marec 1992, materiály ICTY (SA02-5710-
SA02-5780).  
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žiadna vojna, bude mier, ale Srbi stratia všetko.“189 Karadžić ďalej dodal: „Srbi by nemali 

čakať na právne zakotvenie svojho cieľa zjednotenia so Srbskom a Čiernou Horou – konečná 

podoba srbskej BaH sa vytvorí na základe reálnych podmienok, ktorých uskutočnenie závisí 

od nás... Návrat k unitárnej BaH už nie je možný.“ 190 Hovorca SDA Irfan Ajanović oproti 

tomu prehlásil, že „...dokument potvrdzuje, že BaH bude disponovať všetkými atribútmi 

jednotného štátu, vrátane vlastnej meny, jednotného systému obrany, jednotnej zahraničnej 

politiky a jednotného právneho systému.“ 191 Bosnianski Chorváti taktiež najskôr plán 

podporovali, keďže umožňoval vytvorenie chorvátskych väčšinových okresov a zároveň 

oslaboval možnosti Srbov v celkovom juhoslovanskom kontexte vytváraním samostatnej 

BaH. 

 

Nakoniec však všetky tri strany dohodu odmietli. HDZ tak učinila 23. marca na 

základe nesúhlasu s mapami, ergo teritoriálnou distribúciou územia medzi jednotlivé etnické 

skupiny. Predstavitelia HDZ argumentovali, že bosnianski Chorváti obdržali nedostatočný 

podiel územia BaH a že ich 59% ostávalo mimo chorvátskej územnej jednotky. Milenko 

Brkić navrhoval, aby sa teritórium územných jednotiek upravilo v súlade s cenzom z roku 

1961, čo by prinieslo Mostar pod chorvátsku kontrolu192. O dva dni nato SDA taktiež stiahlo 

svoju podporu Cutileirovmu plánu. Jej predstavitelia trvali na stanovisku, že moslimská 

komunita nemohla akceptovať rozdelenie BaH na etnickom princípe, jednalo sa tak 

o zotrvanie na identickej pozícii už od zahájenia rokovaní. V interview pre denník 

Oslobodjenje Izetbegović tvrdil, že „bol dotlačený do súhlasu s dohodou, pretože ostatné dva 

národy nástojili na riešení.“ Ďalej dodal: „Ak by sme si podržali náš nesúhlasný postoj, 

otázka medzinárodného uznania BaH by bola ohrozená, a uznanie je v tomto momente našim 

hlavným záujmom.“193 Okrem toho bol jeho súhlas iba podmienečný, potvrdený mal byť až 

v následne uskutočnenom referende.  

 

Ako už bolo pojednané vyššie, je otázne, čo si v tejto chvíli Izetbegović myslel. Je 

                                                 
189 Tamtiež 
190 Tamtiež 
191 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 111 
192 Tamtiež, str. 112. Absurdnosť tohto a všetkých podobných návrhov je zjavná na prvý pohľad – každej 
etnickej komunite vyhovoval iný cenzus a dohadovať sa o tejto otázke sa tak pri neochote učiniť kompromis 
dalo donekonečna. Presne v tomto duchu pokračoval v debate ďalší predstaviteľ HDZ Iko Stanić, ktorý 27. 
marca vyhlásil: „Mapa z Konaku nemôže byť vonkoncom  použitá ani ako základ pre multilaterálne rokovania 
o budúcnosti BaH, pretože bola postavená na cenze z roku 1991, čo bolo nerealistické a zmanipulované, aby boli 
Chorváti oslabení (!)“  In: Borba, 27. marec 1992, materiály ICTY (R030-7257-R030-7258). 
193 Oslobodjenje, 25. marec 1992, materiály ICTY (R030-7188-R030-7160). 
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zrejmé, že medzinárodné uznanie videl ako hlavnú záruku zachovania BaH ako celistvej 

jednotky v jej pôvodných hraniciach, nedá sa však jednoznačne tvrdiť, či si uvedomoval 

krajne nebezpečné dôsledky medzinárodného uznania pred dosiahnutím konsenzu o podobe 

krajiny s predstaviteľmi ostatných dvoch etnických skupín194. Izetbegović pravdepodobne pod 

vplyvom veľmi chaotickej situácie, ku ktorej prispel i americký veľvyslanec Zimmerman 

svojimi už popisovanými nejednoznačne interpretovateľnými výrokmi, až do poslednej chvíle 

netušil, aký postoj by mal vlastne zaujať. 30. marca totiž v protiklade ku svojim predošlým 

vyhláseniam potvrdil svoj súhlas s plánom, „pokiaľ bude súčasťou globálnych riešení.“195 

V dôsledku zmätočných deklarácií SDA sa bosnianski Srbi rozhodli tvrdo presadzovať svoj 

plán na rozdelenie krajiny. Bosniansko-srbský parlament prijal Deklaráciu o vyjednávaní 

s moslimskými a chorvátskymi predstaviteľmi, ktorá podporovala spoluprácu delegácie SDS, 

avšak zároveň obvinila reprezentantov dvoch zostávajúcich etník z dezinterpretácie 

„Prehlásenia o princípoch“, čoho výsledkom mal byť nutný návrat na štartovú čiaru 

vyjednávaní196. V dôsledku tohto údajného marenia mierového procesu zo strany ostatných 

účastníkov prijal parlament 27. marca Ústavu srbskej BaH197. 

 

Ďalšie udalosti sú už dostatočne známe. V Bruseli sa uskutočnilo v dňoch 30. – 31. 

marca ešte jedno kolo rokovaní, možnosť dosiahnutia dohody však už bola zrejme príliš 

ovplyvnená reálnymi udalosťami v krajine. Bosnianski Srbi v súlade so svojou stratégiou 

pristúpili k vojenskému obsadzovaniu území, ktoré považovali za súčasť srbskej BaH, pričom 

bola táto stratégia pod krycím menom „Ram“ vypracovaná juhoslovanskou generalitou 

a podporovaná srbským politickým vedením. V dôsledku toho dochádza k násilným 

konfliktom v Bosanskom Brode, Goražde, Mostare atď. Bijeljina sa stáva dejiskom prvých 

etnických čistiek, ktorých sa zúčastňuje aj tzv. Srpska dobrovoljačka garda, neformálne 

nazývaná Arkanovi tigrovi podľa mena ich vodcu Željka Ražnatovića Arkana. V Sarajeve 

začiatkom apríla prepukajú boje medzi jednotkami JNA a polovojenskými formáciami 

Chorvátov a Moslimov; pred budovu republikového parlamentu prichádza niekoľko desiatok 

tisíc ľudí demonštrovať za zachovanie mieru, avšak toto mierumilovné zhromaždenie je 

                                                 
194 Bosniansko-srbský parlament sa na svojom zasadnutí z 24. marca uzniesol, že „akékoľvek uznanie 
nezávislosti pred dosiahnutím konsenzu všetkých troch etnických komunít ohľadom štruktúry BaH by viedlo 
k nepredvídateľne tragickým následkom, ktorým je potrebné vyhnúť sa za každú cenu.“ In: Bosnian Serb 
Assembly Declaration of Assembly of Serbian People in BH, 24. marec 1992, materiály ICTY (SA04-2109-
SA04-2109). 
195 TANJUG, 30. marec 1992, materiály ICTY (R030-7235-R030-7353). 
196 Bosnian Serb Assembly Declaration of Assembly of Serbian People in BH. 
197 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 112 
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rozohnané ostreľovačmi z neďaleko stojaceho hotelu Holiday Inn (pravdepodobne sa jednalo 

o príslušníkov ochranky SDS). 7. apríla je nezávislosť BaH uznaná štátmi ES i USA198, čo 

vedie k prepuknutiu vojny v plnom rozsahu a zároveň vyhláseniu nezávislosti Republiky 

Srbskej (Republika Srpska, RS) v BaH199. 

 

2.7 KRITICKÁ ANALÝZA PLÁNU 

 

Pri kritickej analýze Cutileirovho plánu je potrebné podľa môjho názoru nepodľahnúť 

priveľkému idealizmu viacerých západných politológov a historikov. Tento idealizmus 

a nadchnutie sa pre občiansky princíp budovania štátu sa prejavoval často v súlade s ich 

vlastným presvedčením vychádzajúcim z úplne odlišných kultúrnych a politických tradícií.  

Kritika Cutileirovej mierovej iniciatívy z principiálneho hľadiska tak vychádzala 

z odmietnutia etnického princípu rozdeľovania BaH, čo následne viedlo k označeniu hlavnej 

myšlienky tohto plánu za absurdnú, nerealizovateľnú, či jednoducho neželanú. V tejto 

súvislosti uvediem dva príklady, ktoré sa síce priamo nezameriavajú na Cutileirov plán, ale 

pojednávajú o obecnom prístupe k politickému a administratívnemu usporiadaniu krajiny už 

po roku 1995. V novembri 2000 sa jeden z autorov renomovanej štúdie o rozpade SFRJ200, 

britský novinár Allan Little, vyjadril o bosnianskej problematike nasledovne: „Existujú 

názory, ktoré tvrdia, že opätovne ustanovená Bosna by bola v istom zmysle umelým výtvorom, 

a že pokiaľ gravitačné sily v regióne pôsobia v smere separácie, je zbytočné pokúšať sa držať 

ich pohromade, akokoľvek ušľachtilý by takýto cieľ mohol byť... Môj vlastný pohľad je, že 

neexistuje nič umelé na Bosne ako integrovanej entite. Nič v jej geografii, tvare, či spôsobe 

ekonomického fungovania, nehovorí v prospech rozdeľovania. Bosnianske regióny sa 

vzájomne dopĺňajú a potrebujú. Keď krajina funguje normálne a nie je ovplyvňovaná umelými 

národnostnými rozdielmi, gravitačné sily pôsobia absolútne v prospech integrácie... Keď ste 

sa v roku 1992 spýtali obyvateľa Sarajeva, koľko študentov v jeho maturitnom ročníku bolo 

srbských, koľko moslimských atď., nebol schopný na takú otázku odpovedať. Zdá sa mi tak, že 

ak tu existuje niečo umelé, tak sú to práve tieto (národnostné) rozdiely. Som presvedčený, že 

národy Bosny budú chcieť opätovne žiť spolu v decentralizovanom štáte.“ 201 

                                                 
198 Počas návštevy Harisa Silajdžića u rakúskeho ministra zahraničných vecí Aloisa Mocka vyjadril rakúsky 
minister „absolútne presvedčenie, že BaH bude uznaná 6. alebo 7. apríla, aby mohla byť situácia upokojená 
a stabilizovaná (!).“ In: Oslobodjenje, 31. marec 1992, materiály ICTY (Y002-8980-Y002-8988). 
199 Viď napr. HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 268-270 
200 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia. 
201 LITTLE, Allan: Transcript of BBC Radio 4 Broadcast. 20. november 2000, in: BOSE, Sumantra: Bosnia 
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Začiatkom roku 2001 publikoval americký žurnalista Thomas Friedman článok, 

v ktorom tvrdil, že „(v BaH) etnická identita a nenávisť ležia zakorenené veľmi 

hlboko...Keďže bosnianski Srbi, Chorváti i Moslimovia sú nútení žiť spolu v umelom štáte, 

pluralizmus a demokracia upadajú...“202 Tento názor pochopiteľne vyvolal ostrú odpoveď 

obhajcov jednotnej BaH v Sarajeve i na západe. V jednej z reakcií môžeme nájsť i túto 

refutáciu Friedmanovho prístupu: „Počas niekoľkých stoviek rokov bosnianski Srbi, Chorváti 

i Moslimovia zakladali zmiešané manželstvá v takom množstve, že odlišná etnická identita 

nebola dominantnou témou až do vzostupu nacionalizmu na konci 80. rokov... Zatiaľ čo menej 

než 20% čiernych a bielych Američanov uzatvára zmiešané manželské zväzky, približne 50% 

všetkých manželstiev v Bosne pred vojnou bolo uzavretých medzi príslušníkmi rôznych 

etnických a náboženských skupín... Nacionalistické strany v priebehu rokov 1996-2000 stratili 

medzi 10-20% svojich voličov. V celorepublikových voľbách v novembri stratili tri hlavné 

nacionálne strany prvýkrát od roku 1991 absolútnu väčšinu, keďže dohromady obdržali menej 

než 50% hlasov.“ 203 

 

Ako to už pomerne často býva, myslím si, že pravda pri strete dvoch pomerne 

vyhranených pozícií bude niekde uprostred. Nemyslím si, že pozícia reprezentovaná 

Friedmanom a obhajujúca prítomnosť nezmieriteľných etnických tenzií je presná, skôr 

naopak204. V histórii BaH je výrazne viac časových období, keď spolu príslušníci všetkých 

etnických skupín dokázali žiť harmonicky a keď etnické kritérium rozlišovania naozaj nestálo 

absolútne v popredí, než období etnicky motivovaných konfliktov205. Podstata však stojí 

                                                                                                                                                         
after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 41-42 
202 FRIEDMAN, Thomas: Foreign Affairs; Not Happening, New York Times, 23. január 2001, 
http://www.nytimes.com/2001/01/23/opinion/foreign-affairs-not-
happening.html?scp=1&sq=Not+Happening&st=nyt  
203 KOVAC, Janez, DOMI, Tanya: Friedman Triggers Bosnian Controversy. Balkan Crisis Report No. 214, 1. 
február 2001, dostupné na 
http://revue.uccis.net/Daily/20010202.htm#Friedman%20Triggers%20Bosnian%20Controversy 
204 V tejto súvislosti sa pomerne veľa hovorilo o publikácii KAPLAN, Robert: Balkan Ghosts – A Journey 
Through History, ktorá mala údajne v r. 1993 ovplyvniť americkú administratívu prezidenta Clintona pri 
rozhodovaní o neangažovanosti v juhoslovanských konfliktoch – tento postoj sa u Clintona neskôr značne 
obrátil. Publikácia je pritom napísaná značne povrchne (Kaplan napr. charakterizuje Chorvátov a Moslimov ako 
„bezmocných“ voči srbskej agresii – str. 43; inde spochybňuje lojalitu Srbov voči Titovi a prirovnáva ho 
k bežnému komunistickému diktátorovi – str. 5, 38, 39) a nedá sa rozhodne charakterizovať ako odborný zdroj 
pre výkon praktickej diplomacie. Autorov postoj, ktorý inak charakterizoval balkánske konflikty ako 
primordiálne a vyplývajúce z odvekých zakorenených mýtov a predsudkov zhrnul už spomínaný niekdajší 
americký veľvyslanec v SFRJ Eagleburger: „Povedal som to už 38.000 ráz a musím to povedať taktiež ľuďom 
tejto krajiny. Táto tragédia nie je niečo, čo sa dá riešiť zvonku a je naozaj potrebné, aby to každý konečne 
pochopil. Kým sa Moslimovia, Srbi a Chorváti sami nerozhodnú prestať sa navzájom vraždiť, neexistuje nič, čo 
by vonkajší svet mohol ohľadom toho učiniť.“ In: HOLBROOKE, Richard: To End a War. New York, str. 23 
205 Dokazovanie tohto tvrdenia na základe historických argumentov by zabralo príliš veľa priestoru, naviac pre 
účely tejto práce nie je nevyhnutne z dôvodu existencie veľkého množstva relevantnej literatúry potrebné. Viď 
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v situácii, ktorá vojne bezprostredne predchádzala; historické argumenty sú v tej chvíli síce 

nie úplne irelevantné, ale zároveň často zavádzajúce. Argumenty prezentované proponentmi 

jednotnej BaH majú svoje slabé miesta nielen zo stránky faktickej, ale i z hľadiska ich reálnej 

aplikovateľnosti. Podľa výskumu Nikolaja Boteva bolo percentuálne zastúpenie zmiešaných 

manželstiev v BaH v období 1962-1989 na úrovni celojuhoslovanského priemeru, ergo okolo 

11%, čo značí, že i v tak heterogénnej republike ako Bosna mali drvivú prevahu monoetnické 

zväzky206. Voľby v roku 2000 sa síce označovali ako prelomové, avšak už o dva roky nato 

nacionálne strany opätovne posilnili svoje pozície207 a dnes sa len ťažko dá namietať voči 

tvrdeniu, že politické strany založené na etnickom základe stále vytvárajú dominantný rámec 

straníckeho systému v BaH – dokonca i kedysi západom protežovaný premiér RS Milorad 

Dodik je dnes právom označovaný za hrozbu pre udržanie jednoty krajiny. Za obzvlášť 

absurdné tvrdenie však považujem koncept “umelých národnostných rozdielov”. Nie som si 

celkom istý, či takéto tvrdenie vyplýva z neznalosti, naivity, alebo zámerného skresľovania 

faktov v prospech konkrétneho politického prístupu voči BaH. 

 

Multietnické štátne formy tvorené heterogénnym obyvateľstvom majú podľa môjho 

názoru reálnu šancu na prežitie, avšak potrebujú k tomu zásadnú motiváciu, či už v podobe 

pozitívnych incentív, alebo hrozieb. Akonáhle sa takáto štátna forma vytvorí, môže to 

znamenať i čiastočné či úplné potlačenie vplyvu etnicity na politické vzťahy v krajine, avšak 

ani zďaleka to nie je pravidlom. V niektorých prípadoch sa tak stane v dôsledku asimilácie, 

inde stratí etnicita svoj politický rozmer a ponechá si iba rozmer kultúrny. O takýchto 

situáciach sa dá hovoriť napr. v prípade Walesu a Škótska, kde je vysoko nepravdepodobné, 

že by sa predstavitelia týchto súčastí Veľkej Británie pokúsili o secesiu a vyhlásenie 

nezávislých štátov. Obecne si však dovolím tvrdiť, že multietnické krajiny sa i v tzv. 

civilizovanom svete potýkajú s množstvom problémov vyplývajúcich práve z odlišnej etnicity 

rôznych skupín obyvateľstva – pozrime sa len na príklady Baskicka (a do menšej miery 

Katalánska) v Španielsku, spory Flámska a Valónska atď.  

 

Pri vzniku prvej kráľovskej Juhoslávie v roku 1918 zohrávala primárnu rolu hrozba – 

                                                                                                                                                         
tak napr. BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 10-18 
206 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 17. Botev 
svoje tvrdenia dokladuje na základe pomerne profesionálne prevedeného výskumu a práce s registračnou 
manželskou dokumentáciou v štyroch časových obdobiach, zatiaľ čo autori operujúci s cifrou 50% zmiešaných 
manželstiev v BaH pre svoje tvrdenie neposkytujú žiaden dôkaz. 
207 Viď napr. ŠEDO, Jakub: Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu. Středoevropské politické studie, 
vol. VIII, č. 2-3, jar-leto 2006, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 
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jednotlivé národy západného Balkánu boli príliš malé, aby boli schopné vytvoriť 

životaschopné samostatné štátne útvary po páde dvoch veľkých imperiálnych mocností, do 

ktorých boli po niekoľko stoviek rokov inkorporované. Táto hrozba, ktorá zvyšujúcim sa 

vplyvom Talianska a Nemecka v medzivojnovej Európe narastala, udržala Slovincov i 

Chorvátov vo vtedajšom unitárnom (!) štáte spoločne so Srbmi. V období Titovej SFRJ bola 

zase motivácia dostatočne silná, aby prekryla hrôzy spáchané ustašovcami, četnikmi a 

rôznymi kolaborantmi počas II. svetovej vojny. Dostatočná časť obyvateľstva SFRJ chápala, 

že interetnická nenávisť im neprinesie nič dobré a že k prosperite je možné dôjsť iba cestou 

spolupráce. Každodenný život vo všetkých častiach Juhoslávie (snáď s istou výnimkou 

Kosova) nielenže nijako nesúvisel s etnickým pôvodom konkrétnych ľudí, ale Titova doktrína 

„Bratstva i jedinstva“ priamo zaznávala akékoľvek protežovanie etnického princípu. Všetci 

autori, ktorí sa odvolávajú na harmonické interetnické vzťahy de facto až do konca 80. rokov, 

majú skutočne pravdu, avšak tento predpoklad automaticky neznamená, že tá istá situácia 

panovala v SFRJ i o pár rokov nato. Pozitívna motivácia bola na prelome 80. a 90. rokov 

vyčerpaná a vyzdvihovanie etnickej príslušnosti tak opäť získalo svoj priestor, podobne ako v 

období ustašovskej NDH208. Obyvatelia BaH získali v priebehu niekoľkých desaťročí trvania 

SFRJ zmysel pre vnímanie spoločnej identity a histórie s príslušníkmi iných etnických skupín, 

avšak zároveň si udržali i zmysel pre vnímanie hraníc a rozdielov vlastnej komunity oproti 

ostatným. Identita vybudovaná na základe komunitnej príslušnosti a vnímania rozdielov 

zostávala potlačená209, pokiaľ bola základná štruktúra SFRJ dostatočne stabilná. Akonáhle sa 

                                                 
208 V tejto súvislosti je dôležité nezabúdať na ekonomický prepad SFRJ koncom 80. rokov. Akonáhle 
ekonomická výkonosť upadá, avšak očakávania obyvateľstva zostávajú konštantné, dochádza nielen k zvýšeniu 
miery frustrácie, ale i stále sa prehlbujúcej náklonnosti k použitiu násilných prostriedkov. Ľudia pritom prejavujú 
vyššie tendencie nespokojnosti v prípade straty niečoho, čo už vlastnili, ako keď iba stratia nádej v niečo, čo ešte 
stále nemajú. Akonáhle sa dá následne ekonomický prepad spojiť prostriedkami propagandy s konkrétnou „out-
group“, frustrácia obyvateľstva sa nevyhnutne obráti proti tejto skupine. Prípadné nové doktríny a riešenia sú 
zároveň najpríťažlivejšie vtedy, ak nie je jednoduché identifikovať skutočný zdroj masovej frustrácie. Viď 
GURR, Robert, T.: Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press, 1970, str. 50, 197-198 
Samozrejme je potrebné brať do úvahy i historický vývoj, v ktorom sa harmonické obdobia striedali s obdobiami 
konfliktov. Epizódy ako protiturecké srbské povstania v 19. storočí, boje medzi Srbmi a Albáncami v Kosove 
počas balkánskych vojen v r. 1912-1913 a v 1. svetovej vojne, ustašovské čistky v Chorvátsku a BaH počas 2. 
svetovej vojny a odvety Titovych partizánov sú dostatočne známe. Napr. v BaH boli internačné tábory budované 
už počas 1. svetovej vojny – desiatky tisícov „nespoľahlivých“ Srbov bolo z pohraničných oblastí deportovaných 
do vnútrozemia (tábory boli napr. v Doboji, Višegrade, Žagari pri Bihaći a pod.), pričom pri týchto akciách 
rakúsko-uhorským vojakom asistovali pomocné oddiely naverbované z radov miestnej chorvátskej a moslimskej 
spodiny. V BaH boli dlhodobo vládnucou a najbohatšou triedou moslimovia a počas 2. svetovej vojny mnoho 
z nich spolupracovalo s ustašovcami. Nebolo to tak však všade – v oblasti Cazinu bola podpora partizánov medzi 
moslimami omnoho vyššia, čo viedlo i k lepším vzájomným vzťahom po vojne. Viď ŠESTÁK, Miroslav et al.: 
Dějiny jihoslovanských zemí, str. 373; GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 140 
209 Téma interetnických vzťahov v Titovej Juhoslávii je mimoriadne populárnou u všetkých analytikov, ktorí sa 
pokúšajú vysvetľovať dôvody vzniku neskoršieho konfliktu z jednej či druhej strany. Proponenti téz vnútornej 
harmónie (napr. Robert Donia a John Fine), ako i odvekej nenávisti (napr. Kaplan) si bez väčších problémov 
nájdu partikulárne príklady dokazujúce správnosť ich tézy, z ktorých následne odvodzujú pohľady na legitimitu 
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táto štruktúra zaisťujúca všetky potrebné istoty začala rúcať, stala sa spomínaná identita 

základom politickej a nacionalistickej mobilizácie210. Existovala tak BaH, v ktorej etnicita 

zostávala pod pokrievkou, a hneď následne sme mohli sledovať BaH, kde naopak nebolo 

dôležitejšej veci, než bola práve etnická príslušnosť. Jednalo sa o tú istú, a predsa zrazu úplne 

odlišnú krajinu. 

 

Bohužiaľ, v období rokovaní o Cutileirovom pláne už bola BaH rozdelená. V teréne 

ešte nie, tam bola stále krajinou s etnicky mimoriadne premiešaným obyvateľstvom, avšak v 

mysliach ľudí bola BaH, ako ju poznali ešte niekoľko rokov dozadu, zrejme už stratená. Už 

som čiastočne načrtol - akokoľvek principiálne nespokojní s takýmto vývojom môžeme byť - 

prečo bolo etnické hľadisko na začiatku 90. rokov kľúčovým. David Binder v tejto súvislosti 

spomína: „Prvé známky neskorších udalostí som spozoroval v roku 1983, keď som putoval po 

rôznych republikách (Juhoslávie). Stretol som sa s množstvom separatisticky ladených 

myšlienok obzvlášť v Slovinsku a Chorvátsku, ale nielen tam. Počul som množstvo rečí o tom, 

‘čo by sme my urobili nim‘.” 211 Všetky ďalšie udalosti, popísané i v predošlých častiach tejto 

práce, mali za následok mobilizáciu obyvateľstva na základe etnických kritérií a pochovanie 

integračných juhoslovanských konceptov spoločne so socialistickým systémom. Cutileirov 

plán, zohľadňujúci tento stav, tak podľa môjho názoru nebol chybný vo svojej primárnej 

myšlienke decentralizácie krajiny na etnickom princípe, keďže jednoducho v danej situácii už 

nemali vyjednávači ES inú možnosť.  

 

Môžeme sa tak zamyslieť nad druhým problematickým aspektom Cutileirovho plánu, 

a síce praktickou realizáciou rozdelenia BaH na tri územné jednotky. Pokiaľ by bola situácia 

obdobná ako napr. v ČSFR, kde boli príslušníci dvoch národností relatívne separátne 
                                                                                                                                                         
vyhlásenia nezávislosti BaH, srbskú agresiu, zapojenie medzinárodného spoločenstva a podobu post-
daytonského politického systému krajiny. Hoci sa isté charakteristiky vlastné obyvateľom BaH dajú 
zovšeobecniť, iné postoje existovali napr. u ľudí obývajúcich mestské centrá typu Sarajevo, a iné u vidiečanov 
z východnej Hercegoviny. Podobne tak zohrávalo rolu príbuzenské prostredie (počet príslušníkov iného etnika 
v rodine) atď. Za pomerne vhodný príklad ilustrácie myslenia (pravdepodobne) väčšiny obyvateľov BaH 
žijúcich v menších okresných mestách považujem pohľad p. Trifunovića, srbského robotníka zo Sanského 
Mostu: „Vzťahy medzi Srbmi a Moslimami pred vojnou boli srdečné – pracovali spolu v továrňach, ich deti 
spolu chodili do škôl, ľudia sa priateľsky zdravili na uliciach a zdieľali spoločný verejný priestor a služby. Ale 
doma sme ich (Moslimov) vždy volali Turci. Pomenovanie pritom nemalo niesť žiaden pejoratívny nádych, bolo 
jednoducho zaužívanou praxou.“ In: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and 
International Intervention, str. 15. Príslušníci rôznych etnických komunít si tak uvedomovali vlastnú identitu 
i rozdiely oproti identitám príslušníkov ostatných komunít, toto kritérium však nemalo pre každodenný život 
praktický význam. Vzhľadom na prevládnutie iných prvkov dôležitejších pri vzájomnej interakcii, etnicita sa 
stiahla do úzadia. Latentne však jej vnímanie zostávalo prítomné.  
210 Viď napr. BRINGA, Tone: Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian 
Village. Princeton: Princeton University Press, 1995. 
211 BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
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lokalizovaní v českej, resp. slovenskej časti federácie, bol by návrh mapy omnoho 

jednoduchší. BaH však bola osídlená mimoriadne nerovnomerne212. Pred vojnou existovalo 

relatívne málo oblastí, ktoré by boli obývané exkluzívne jednou etnickou skupinou, avšak isté 

etnické vzorce na mapách sa dali vybadať, obzvlášť vo vidieckych oblastiach. V 75 zo 100 

okresov disponoval jeden z troch hlavných bosnianskych národov absolútnou väčšinou (31 

srbských, rovnako tak 31 moslimských a 13 chorvátskych okresov). Tieto okresy pritom 

neboli až na výnimky (napr. Drvar) monoetnické, ale žili v nich vo vzájomnej blízkosti ak nie 

všetky tri, tak aspoň dve etnické skupiny213. Keďže, ako bolo pojednané vyššie, akékoľvek 

„plánované výmeny obyvateľstva“ neprichádzali do úvahy, bolo veľmi ťažké dosiahnuť 

kompromis. V Daytone bola dohoda nakoniec dosiahnutá, avšak nielen z dôvodu únavy 

bojujúcich strán, ale hlavne kvôli už realizovaným etnickým čistkám v teréne, ktoré pomohli 

zhomogenizovať etnický ráz krajiny214.  

 

Uvažoval som nad tým, či vôbec bolo v kontexte roku 1992 v silách vyjednávačov ES 

nakresliť mapu, s ktorou by v konečnom dôsledku súhlasili všetky tri delegácie, 

a pochybujem o tom. Dá sa samozrejme argumentovať, že dostatočný diplomatický tlak by 

mal byť schopný dotlačiť neústupčivých balkánskych lídrov k prijatiu finálneho riešenia. 

Myslím si však, že tento pohľad nereflektuje reálnu situáciu v danom období. Ak existovala 

nejaká entita, ktorá sa dala udržať pospolu i bez prepuknutia násilného konfliktu, bola to 

Juhoslávia koncom 80. rokov. Po prepuknutí vojny v Chorvátsku, ktorá zobrala obyvateľom 

SFRJ množstvo ilúzií a nádejí, ako aj následkom ekonomickej krízy a obrovských zmien vo 

svetovej geopolitike, nebolo podľa môjho názoru už možné prinútiť predstaviteľov troch 

etnických skupín, aby sa zhodli na kompromisnom riešení. Západní vyjednávači k tomu 

nemali dostatočné páky a balkánski vodcovia si potrebovali vyskúšať vlastné sily na bojisku. 

Ak by i bol prijatý Cutileirov návrh, vytvárajúci chaotické a deravé územné jednotky, je 

mimoriadne otázne, aká dlhá by bola životnosť takejto bosnianskej konfederácie. Srbi 

i Chorváti otvorene deklarovali svoj cieľ o pripojenie svojich území k materským štátom, o čo 

by sa pravdepodobne boli pokúsili – a z dôvodu roztrúsenosti a nekoherentnosti daných 

územných jednotiek by bolo v ich vlastnom záujme zmeniť ich teritoriálnu štruktúru, ako aj 

etnické zloženie.  

 

                                                 
212 Viď prílohu č. 6. 
213 BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 14 
214 Viď prílohu č. 7 
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Pri pohľade na Cutileirov návrh mapy je jednoduché identifikovať hlavné zdroje 

takýchto konfliktov. Srbi by sa zrejme pokúsili vytvoriť súvislý srbský pás vo východnej 

Bosne, ktorý by spojil južné okresy Kalinovik a Gacko s Ugljevikom a Bijeljinou na severe. 

Ohrozené by tak boli všetky moslimské opštiny ležiace medzi nimi, Fočou počnúc 

a Zvornikom končiac, pričom by sa srbské akcie mohli rozšíriť i západným smerom do opštín 

ako Trnovo či Olovo (hoci tieto disponovali dosť silnou moslimskou majoritou). Na opačnej 

strane BaH by bolo možné ovládnutie opštín Sanski Most a Prijedor, čo by umožnilo priamou 

cestou spojiť srbské okresy Bosanski Petrovac ležiaci na juhu a Bosanska Dubica na severe. 

Chorváti by pravdepodobne chceli rozšíriť svoje teritoriálne pôsobenie na Mostar a Stolac, 

ako aj prepojiť väčšinovo chorvátsky Prozor s ďalšími okresmi v centrálnej Bosne (Kiseljak, 

Kreševo, Busovača atď.). Moslimské okresy Konjic, Jablanica, Gornji Vakuf a ďalšie by tak 

boli ohrozené. Podobne by však mohli uvažovať i Moslimovia o ovládnutí centrálnych 

bosnianskych chorvátskych okresov, zrejme na čele s Varešom. Aby sa takýmto akciám 

zabránilo, muselo by mať medzinárodné spoločenstvo v rukách dostatočné odstrašujúce 

prostriedky – a to, ako sme mohli vidieť, v roku 1992 nemalo.  

 

Dalo by sa ešte uvažovať o variante, ktorý by vytvoril územne koherentné jednotky 

s dostatočnými právomocami (ergo rešpektujúc princíp decentralizácie), avšak zároveň by 

nebolo etnické hľadisko za každých okolností určujúce a opštiny s majoritným etnikom x by 

sa tak mohli stať súčasťou jednotky s majoritným podielom etnika y215. Administratívnym 

opatrením by sa tak dali vytvoriť relatívne dobre ohraničené plochy – námatkovo Vareš by sa 

stal súčasťou moslimskej entity, Fojnica a Gornji Vakuf by sa stali papierovo chorvátskymi 

a prepojili by Prozor s Kiseljakom a ďalšími chorvátskymi okresmi v centrálnej Bosne, srbská 

entita by inkorporovala niekoľko moslimských okresov vo východnej Bosne atď. S takýmto 

riešením by sa však dalo počítať iba v prípade, ak by etnické hľadisko nebolo reálne v danom 

období rozhodujúce pri prijímaní politických rozhodnutí. Izetbegović by však nikdy nebol 

dopustil, aby napr. výrazne moslimská Srebrenica či Goražde ostali v rukách Srbov – a boli 

tak pravdepodobne neskôr dokonca pripojené k Veľkému Srbsku. Veľmi ťažko by sa riešila 

                                                 
215 Pre detaily cenzu z roku 1991, ktorý sa stal základom pre vytváranie Cutileirovej mapy, viď Demografska 
struktura republike Bosne i Hercegovine - Nacionalna struktura prema popisu iz 1991, 
http://www.hdmagazine.com/bosnia/census.html. Od r. 1991 sa v BaH nekonalo nové sčítanie obyvateľstva, 
a tak sú odhady demografickej štruktúry jednotlivých okresov v krajine po vojne založené len na približných 
výpočtoch bez konkrétnych ukazovateľov. V júli 2010 poslanci SNSD bojkotovali prijatie nového zákona 
o sčítaní obyvateľstva – argumentovali, že aj v prípade prijatia bude schéma delenia moci medzi jednotlivými 
etnikami naďalej založená na cenze z r. 1991, keď bola štruktúra obyvateľstva krajiny značne odlišná od tej 
povojnovej. Viď Bosnia Parliament Fails to Pass Census Law, BalkanInsight, 30. júl 2010, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-parliament-fails-to-pass-census-law 
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otázka Mostaru, ktorý patril k najviac multietnickým mestám v krajine.  

 

V BaH existuje veľké množstvo miest, ktoré boli jednoznačne späté s predominantnou 

prítomnosťou príslušníkov jednej etnickej skupiny (hoci tento faktor  nemusel byť v období 

Titovej SFRJ na prvý pohľad významný), ale rovnako tak ich je množstvo „sporných“, 

pripadajúcich dvom či trom etnikám vzhľadom na historické skutočnosti i demografické 

štatistiky. Cazinská Krajina a trojuholník ohraničený mestami Tuzla, Sarajevo a Zenica sú 

moslimské. Západná Hercegovina je odvekou baštou chorvátskeho nacionalizmu – z tejto 

oblasti pochádzali nielen čelní politickí predstavitelia tzv. Herceg-Bosny, ale i samotného 

Chorvátska, napr. minister obrany Šušak sa narodil v Širokom Brijegu (počas éry SFRJ sa 

mesto i okres volali Lištica) a má tu dnes postavený pomník216. Jedná sa i o okresy Livno, 

Grude, Ljubuški atď., kde je celkový ráz krajiny v podstate identický s neďalekým 

Chorvátskom. Okrem toho sú chorvátske i severné malé okresy na východ od Bosanského 

Brodu. Srbské oblasti boli historicky na juhovýchode krajiny s centrom v Trebinji (toto je tá 

skutočne „rurálna“ Bosna, pokiaľ chce niekto robiť výskum „tradičných srbských hodnôt“ 

medzi srbskými dedinčanmi, niet v BaH lepšieho miesta ako Nevesinje a pod.), ale i Glamoč 

a Bosansko Grahovo (ktoré však boli v priebehu konfliktu obsadené chorvátskou armádou 

a dnes sú súčasťou Federácie BaH). Tieto oblasti sú však vzájomne nepriliehajúce217, 

nevraviac už o všetkých ďalších ešte nespomínaných sporných miestach – Derventa, Doboj, 

Kotor Varoš, Ključ, Travnik atď. Akékoľvek prekresľovanie mapy by tak pravdepodobne nič 

nevyriešilo – jediným „riešením“, ktoré začalo byť v podmienkach roku 1992 vo vtedajšej 

BaH aplikované, boli etnické čistky. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 Po Šušakovi je však napriek jeho očividne kontroverznému pôsobeniu pomenovaná i ulica v Záhrebe.   
217 Nielen to, niekedy sa jedna časť potenciálnej entity náležiacej konkrétnemu etniku líši v istých atribútoch od 
druhej. Cazinská Krajina bola do veľkej miery ovplyvnená Agrokomercom Fikreta Abdića, čo sa prejavilo 
v otvorenom vzopretí sa politike sarajevského vedenia SDA a následných ozbrojených zrážkach, ktoré ukončilo 
až víťazstvo 5. zboru Armády BaH generála Dudakovića nad Abdićovými silami. Podobne tak existovalo isté 
napätie medzi bosnianskymi Srbmi v Pale a tými, čo obývali Banja Luku a priľahlé oblasti – Banja Luka 
reprezentovala skôr umiernené krídlo.  
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3. PLÁN VANCE – OWEN 

 

Bosniansky konflikt veľmi rýchlo nabral na intenzite a množstvo najväčších zverstiev 

spojených s etnickým čistením obyvateľstva sa udialo práve v prvých mesiacoch bojov, kým 

sa frontové línie aspoň čiastočne neustálili218. Práve na jar a v lete roku 1992 sa armáde RS (v 

máji sa JNA formálne stiahla z teritória BaH, pričom však ponechala signifikantnú časť svojej 

výzbroje, ako aj príslušníkov z radov bosnianskych Srbov, k dispozícii formujúcej sa 

bosniansko-srbskej armáde) podarilo obsadiť veľké časti územia v Krajine, ako i východnej 

Bosne. S postupom VRS súviseli i akcie paramilitárnych jednotiek, ktoré v spolupráci 

s lokálnymi politickými činiteľmi začali páchať masakre na civilnom obyvateľstve – tieto 

akcie sa dotkli napr. miest Prijedor, Doboj, Foča, Višegrad, ale v podstate všade, kde bolo 

zloženie obyvateľstva multietnické, dochádzalo k istým formám etnických čistiek. Založené 

boli neslávne známe koncentračné tábory, ako napr. Manjača, Keraterm, Trnopolje 

a Omarska, z ktorých niektoré fungovali počas celého trvania konfliktu, iné (ako napr. 

Omarska), boli v roku 1992 na nátlak medzinárodného spoločenstva uzatvorené219.  

 

Jednania Medzinárodnej konferencie o Juhoslávii (ICFY) od jesene 1992 striedavo 

prebiehali v Londýne, Ženeve a Haagu s cieľom zastaviť krvavý konflikt, avšak úsilie 

medzinárodného spoločenstva vyznievalo dosť rozpačito a v podstate pokračovalo v duchu 

nejednoznačnej politiky voči SFRJ, ktorá sa stala predmetom kritiky tak zo strany 

bosnianskych Moslimov, ako i Srbov (hoci prirodzene každá strana vyčítala západným 

diplomatom niečo iné). Okrem toho sa zdalo, že si zahraniční diplomati akoby neuvedomovali 

                                                 
218 Do konca roku 1992 bolo zničených či poškodených cca 70% architektonického dedičstva BaH, vrátane cca 
300 mešít, 150 pravoslávnych a 50 katolíckych kostolov. NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, 
str. 159 
219 Analýza týchto aspektov konfliktu v BaH by si prirodzene vyžiadala veľký priestor. Srbi prirodzene neboli 
jediní, ktorí pristúpili k etnickému čisteniu a zakladaniu koncentračných táborov – v lete 1992 už fungovali 
i moslimské tábory Tarčin a Čelebići. Každopádne literatúra venovaná tým najhorším prvkom bosnianskeho 
konfliktu, ergo konkrétnym činom konkrétnych jednotlivcov, ktorí sa zo dňa na deň premenili z dobrých susedov 
na vraždiace komandá, dobre pomáha ilustrovať odvrátenú stránku v podstate akejkoľvek občianskej vojny.  Viď 
tak napr. HUKANOVIĆ, Rezak: The Tenth Circle of Hell: A Memoir of Life in the Death Camps of Bosnia. New 
York: Basic Books, 1996; DRAKULIĆ, Slavenka: Ani mouše by neublížili. Praha: BB Art, 2006; BROZ, 
Svetlana: Dobří lidé v dobách zla. Praha: G plus G, 2001. Dobru analýzu poskytuje i JUDAH, Tim: The Serbs. 
History, Myth & Destruction of Yugoslavia, kap. 12 – The Madmen Take Over the Asylum, str. 225-241. 
V neposlednom rade viď i predmetné dokumenty ICTY, predovšetkým Župljanin and Stanišić (IT-08-91-PT), 
http://www.icty.org/x/cases/zupljanin_stanisicm/cis/en/cis_stanisic_zupljanin_en.pdf; Milan Lukić and Sredoje 
Lukić (IT-98-32/1) Višegrad, 
http://www.icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/cis/en/cis_lukic_lukic_en.pdf; Kovačević (IT-97-24) 
Prijedor, http://www.icty.org/x/cases/milan_kovacevic/cis/en/cis_kovacevic_milan_en.pdf; Mucić et al. (IT-96-
21) Čelebići Camp, http://www.icty.org/x/cases/mucic/cis/en/cis_mucic_al_en.pdf; Kvočka et al. (IT-98-30/1) 
Omarska, Keraterm & Trnopolje Camps, http://www.icty.org/x/cases/kvocka/cis/en/cis_kvocka_al_en.pdf   
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hlavnú motiváciu balkánskych lídrov riešiť situáciu vojenskou cestou. Počas rokovaní sa 

často zdalo, že mediátori pokladali vojnu za krajne iracionálne riešenie, pričom stačí 

zúčastnené strany presvedčiť o tejto „pravde“. Skutočnosť však bola diametrálne odlišná – 

vojna pre Miloševića, Kučana, Tudjmana a neskôr i Izetbegovića nebola len racionálnym 

kalkulom, ako dosiahnuť svoje ciele, ale občas i jedinou možnou cestou, ako sa tieto ciele 

dosiahnuť dali220. 

 

  Štáty EÚ vymenovali za svojho hlavného vyjednávača pre riešenie bosnianskej 

otázky britského diplomata Davida Owena, OSN zastupoval americký diplomat Cyrus 

Vance221. Obaja diplomati zvolali prvú formálnu plenárnu schôdzu na tému konfliktu v BaH 

v dňoch 2. – 4. januára 1993, ktorej sa zúčastnili predstavitelia v podstate všetkých 

zúčastnených strán. Bosniansku vládu reprezentoval Izetbegović, bosnianskych Chorvátov 

zastupoval Boban a bosnianskych Srbov Karadžić. Okrem toho boli prítomní i chorvátsky 

prezident Tudjman, ako i prezident SRJ Ćosić. Obaja predsedajúci oboznámili delegátov 

schôdze s komplexným plánom pre BaH, ktorý charakterizovali ako východisko pre férový, 

spravodlivý a trvácny mier222. Plán, ktorý bol neskôr pracovne nazývaný ako Mierový plán 

Vance-Owen, pozostával z troch častí, pričom sa požadoval súhlas s celým balíčkom; 

jednotlivé súčasti nemohli byť prijímané separátne. Súčasťou plánu tak bola tzv. Dohoda 

o BaH, ktorá zahŕňala desať ústavných princípov, ako aj mapu determinujúcu budúcu 

štruktúru krajiny, a Dohoda o mieri v BaH, ktorá obsahovala dokument venujúci sa 

vojenským otázkam223. 

 

Podoba Plánu Vance-Owen bola do veľkej miery určovaná predošlými rokovaniami 

prebiehajúcimi na jeseň a v zime 1992, kde sa všetky zúčastnené strany zhodli na potrebe istej 

internej reorganizácie BaH. Otázne samozrejme bolo, akým spôsobom bude táto 

reorganizácia prevedená. Delegácie reprezentujúce jednotlivé etnické komunity ponúkli svoje 

návrhy máp, ktoré sa substantívne odlišovali. Chorvátska mapa vyznačovala šesť oblastí, 

v ktorých mali Chorváti predstavovať väčšinu dosahujúcu minimálne 60%224. Neskorší návrh 

mapy, ktorý bol predostretý medzinárodnými vyjednávačmi, do veľkej miery korešpondoval 

                                                 
220 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 167 
221 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 273 
222 Statement by the Co-Chairmen at the first plenary session, 4. január 1993, materiály ICTY (0171-0372-0171-
0436, dok. 0413). 
223 Draft Agreement Relating to Bosnia and Herzegovina, Report of the Secretary-General on the activities of the 
ICFY, Document S/25050, 6. január 1993, materiály ICTY (R097-1785-R097-1820). 
224 Viď prílohu č. 8 
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s týmto pôvodným  chorvátskym plánom (napr. sporné oblasti centrálnej Bosny boli pridelené 

vo väčšej miere Chorvátom, než Moslimom) – čo viedlo k podozreniam srbskej strany, že sa 

chorvátska delegácia dohodla s Vanceom a Owenom počas bilaterálnych rozhovorov 

v decembri 1992 za vylúčenia ostatných delegácií225. Moslimský návrh mapy prezentoval 

trinásť etnicky zmiešaných provincií s rôznou veľkosťou populácie, pričom hranice týchto 

provincií boli evidentne konštruované s cieľom rozdeliť územia so srbskou väčšinou226. 

Bosnianski Srbi vo svojom návrhu pre seba požadovali približne 75% územia krajiny227. 

Argumentácia, ktorú používali na obhajobu svojho návrhu, bola rozporuplná a v istom zmysle 

pripomínala absurdné Memorandum Srbskej akadémie vied a umení (Srpska akademija nauka 

i umetnosti, SANU) z roku 1986228. Srbské územie malo pozostávať z častí, kde Srbi 

predstavovali väčšinu, či vlastnili väčšinový podiel pôdy. Ďalej mali pod srbskú kontrolu 

pripadnúť oblasti, „v ktorých by Srbi takúto väčšinu predstavovali, pokiaľ by nedošlo ku 

genocíde spáchanej počas II. svetovej vojny, či politike následného Titovho režimu“229. 

Okrem toho si Srbi nárokovali aj na všetko územie pod ich vojenskou kontrolou.  

 

Ústavné princípy Plánu Vance- Owen boli definované nasledovne230: 

1) BaH  bude decentralizovaným štátom, pričom väčšina právomocí bude delegovaná 

na úroveň provincií. 

2) Provincie nebudú disponovať žiadnym medzinárodne uznávaným predstaviteľom 

a nebudú mať možnosť samostatne uzatvárať zmluvy s cudzími štátmi, či 

medzinárodnými organizáciami. 

3) Na celom území BaH bude garantovaná úplná sloboda pohybu, ktorá bude zaistená 

medzinárodnou kontrolou koridorov. 

4) Ústava bude uznávať tri „konštitutívne národy“, rovnako tak i skupiny 

„ostatných“. 

5) Všetky otázky zásadného významu budú určované priamo Ústavou, pričom 

akýkoľvek z týchto bodov bude môcť byť upravený iba konsenzom všetkých troch 

konštitutívnych národov; bežná politická činnosť nemá byť subjektom tohto veta. 

                                                 
225 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 219 
226 Viď prílohu č. 9 
227 Viď prílohu č. 10 
228 Pre bližšie informácie o tomto dokumente viď napr. LeBOR, Adam: Milosevic: A Biography, str. 75 
229 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 219 
230 Appendix I: Constitutional principles for Bosnia and Herzegovina proposed by the Co-Chairmen on 2 
January 1993, Document S/25100, 14. január 1993, materiály ICTY (0643-0167-0643-0177, dok. 0175). 
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6) Provincie i centrálne orgány budú mať demokraticky zvolených zástupcov 

zákonnej i výkonnej moci, ako aj nezávislú moc súdnu. Predsedníctvo bude 

zložené z troch zvolených zástupcov, jeden z každého konštitutívneho národa. 

Východzie voľby budú monitorované pozorovateľmi z OSN/ES/OBSE. 

7) Ústavný súd, ktorý bude tvorený príslušníkmi každej etnickej skupiny a väčšinou 

nebosnianskych predstaviteľov vymenovaných ICFY, bude riešiť spory medzi 

centrálnymi orgánmi a provinciami. 

8) BaH bude postupne demilitarizovaná pod dohľadom OSN/ES. 

9) Ústava bude garantovať najvyššiu úroveň dodržiavania medzinárodne uznávaných 

ľudských práv, rovnako tak ich implementáciu prostredníctvom domácich 

i medzinárodných mechanizmov. 

10) Ústava bude zaručovať dostatočný medzinárodný monitoring a kontrolné 

mechanizmy, ktoré budú zachované až dovtedy, kým sa všetky tri konštitutívne 

národy nezhodnú na ich odstránení. 

 

Tieto ústavné princípy mali byť podľa predstavy predsedajúcich zúčastnenými 

stranami akceptované bez zásadných výhrad. Problematickou časťou plánu sa pochopiteľne 

mala stať navrhovaná mapa231. Podľa tejto mapy by bola BaH rozdelená do desiatich 

provincií, ktorých hranice by boli vymedzené vzhľadom na kritéria etnické, geografické, 

historické, komunikačné, ekonomické a ďalšie. Hoci každá provincia formálne náležala 

jednému z troch konštitutívnych národov, neboli provincie nutne vzájomne susediace 

a v početných prípadoch ich hranice rozdeľovali pôvodné opštiny. Navrhovatelia sa chceli 

vyhnúť názvom evokujúcim etnickú príslušnosť, preto boli v pôvodnom návrhu provincie 

označené iba číslami a názvami miest232. Napriek tomu však bolo zrejmé, že etnické kritérium 

hralo pri determinácii provinčných hraníc podobne ako v prípade Cutileirovho plánu primárnu 

rolu233 a všetky delegácie, vrátane reprezentantov medzinárodného spoločenstva, začali 

pracovne označovať jednotlivé provincie ako srbské, chorvátske a moslimské. Provincie mali 

byť etnicky zmiešané, avšak každá etnická skupina by disponovala majoritou v troch 

provinciách vychádzajúc z cenzu z roku 1991. Táto majorita bola v jednotlivých provinciách 

rozlične veľká – provincia Bihać (1) bola najviac homogénnou, zatiaľ čo Travnik (10) 

najzmiešanejšou. Bosnianski Srbi mali majoritu v provinciách Banja Luka (2) a Nevesinje (6), 

                                                 
231 Viď prílohu č. 11 
232 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 131 
233 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 276   
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v provincii Bijeljina (4) tvorili prostú väčšinu. Moslimovia boli majoritou v provinciách 

Bihać, Tuzla (5) a Zenica (9). Chorváti mali majoritu v Mostare (8), prostú väčšinu tvorili 

v provinciách Posávina (3) a Travnik234. Provincii Sarajevo (7), v ktorej mali prostú väčšinu 

Moslimovia, mal byť udelený tzv. otvorený štatút a mala tak byť administrovaná rovnocenne 

všetkými troma etnickými skupinami235. Provinčné politické štruktúry mali byť taktiež 

proporčne vytvárané na základe cenzu z roku 1991. Mapa taktiež vyznačovala päť koridorov, 

ktoré mali garantovať voľný pohyb obyvateľstva po krajine – najdôležitejším koridorom bola 

zrejme cesta z Banja Luky do Bijeljiny cez Posávinu, ktorá spájala bosnianskych Srbov 

z Krajiny so Srbmi vo východnej Bosne a Srbskom samotným236. 

 

3.1 NÁVRH NOVÉHO ADMINISTRATÍVNEHO ČLENENIA 

 

Opštiny v BaH boli čisto administratívneho charakteru a ich vytváranie nijako 

nezohľadňovalo etnické kritéria. Ako už bolo naznačené v kapitole venujúcej sa Cutileirovmu 

plánu, drvivá väčšina opštín bola etnicky heterogénnych, niektoré viac, niektoré menej. Podľa 

cenzu z roku 1981 sa v BaH nachádzalo 109 okresov. 35 okresov bolo obývaných absolútnou 

moslimskou väčšinou, 32 srbskou a 14 chorvátskou (existovalo však niekoľko prípadov, keď 

bola táto absolútna väčšina záležitosťou len niekoľkých málo percent). Ďalších 15 okresov 

malo relatívnu moslimskú väčšinu, 5 srbskú a 7 chorvátsku. Kombinovaná populácia týchto 

27 okresov, v ktorej žiadna národnosť nepredstavovala absolútnu väčšinu, dosahovala cca 1.7 

milióna, čo znamenalo nutnosť presídlenia či iného druhu eliminácie tohto „nežiadúceho“ 

obyvateľstva, akonáhle začal etnický princíp zohrávať kľúčovú rolu237. Iba 10 okresov bolo 

„etnicky monolitných“, čiže obývaných aspoň 90% obyvateľstva jednej národnosti238. 

Každopádne však opštiny tvorili istý rámec, z ktorého pri posudzovaní prípadnej budúcej 

podoby BaH vychádzali tak medzinárodní vyjednávači, ako aj vodcovia bosnianskych 

etnických skupín. Keďže Plán Vance-Owen na rozdiel od Cutileirovho plánu rezal do 

dovtedajšieho usporiadania jednotlivých okresov, pokúsim sa načrtnúť hlavné deliace čiary 

tohto plánu239. 

                                                 
234 Viď prílohu č. 12 
235 Opening Statement of Lord Owen at the first plenary session in the Report of the Secretary-General on the 
activities of the ICFY, Document S/25050, 6. január 1993, materiály ICTY (R097-1785-R097-1820). 
236 Tamtiež 
237 MAGAŠ, Branka: The Destruction of Yugoslavia: Tracking the Break-Up 1980-92. Londýn: Verso Books, 
1993, str. xvii-xviii 
238 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 267 
239 Ako hlavný zdroj v tomto prípade slúži Demografska struktura republike Bosne i Hercegovine - Nacionalna 
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Provincia Bihać (moslimská) mala byť tvorená opštinami Cazin (97.5% Moslimov) 

a Velika Kladuša (91.8% Moslimov). Okrem toho inkorporovala okresy Bosanska Krupa a 

Bihać, ktoré boli taktiež väčšinovo moslimské. Ďalej provincia Bihać zahŕňala signifikantné 

časti okresov Bosanski Novi (60% Srbov, 34% Moslimov), Prijedor (44% Moslimov a 42% 

Srbov) a Sanski Most (47% Moslimov, 42% Srbov). Tieto okresy sa pritom stali na jar 1992 

korisťou VRS a boli podrobené masovým etnickým čistkám, pričom bosnianski Srbi neboli 

ochotní vzdávať sa pri rokovaniach tých území, ktoré sa im podarilo na bojisku úspešne 

obsadiť. Z okresu Bosanski Novi mala provincii pripadnúť približne jeho južná polovica, čo 

zahŕňalo nielen väčšinovo moslimské obce Bosanski Novi, Gornji Agići a Blagaj, ale i 

výhradne srbské usadlosti Rudice, Rujiška a Blatna. Z okresu Sanski Most mala byť do 

provincie Bihać včlenená jeho severozápadná časť s prevažne moslimskými usadlosťami ako 

Kamengrad, Fajtovci a Skućani Vakuf. V okrese Prijedor sa počítalo s pripojením jeho 

juhozápadného dielu. Táto časť zahŕňala moslimské obce ako Čarakovo a Biščani, chorvátske 

usadlosti Gornja Ravska a Šurkovac, ale i samotné mesto Prijedor (40% Srbov, 38.6% 

Moslimov a 12% tzv. Juhoslovanov). V skutočnosti však už v dôsledku etnických čistiek bol 

Prijedor de facto srbský a bosniansko-srbská delegácia tak vnímala toto papierové 

rozširovanie provincie Bihać ako signifikantný problém. 

 

Provincia Banja Luka (srbská) bola najväčšou provinciou Vance-Owenovho plánu. 

Väčšina z okresov tejto provincie bola väčšinovo srbská i pred vypuknutím konfliktu, pričom 

akcie VRS a paramilitárnych jednotiek prispeli k homogenizácii tohto územia. Podľa cenzu z 

roku 1991 tvorili Srbi menšinu v okresoch Sanski Most a Prijedor, z ktorých, ako už bolo 

povedané vyššie, boli cca tri štvrtiny inkorporované do provincie Banja Luka a štvrtina do 

provincie Bihać. Okrem toho bola do tejto provincie včlenená aj menšia, západná časť okresu 

Doboj (40% Moslimov, 39% Srbov, 13% Chorvátov). Jednalo sa o pomerne riedko osídlené 

územie s prevažne srbskými usadlosťami, ako Ostružnje, Stanari, či Donja Radnja. 

Neznamená to však, že by všetky opštiny tejto provincie disponovali tak zreteľnou srbskou 

majoritou, že ich začlenenie pod srbskú administratívu bolo bezproblémové. Táto provincia sa 

do veľkej miery prekrývala s územím tzv. Autonómnej oblasti Bosnianska Krajina, kde došlo 

po vypuknutí konfliktu k signifikantným etnickým čistkám – koncentračné tábory Manjača, 

Omarska a Trnopolje sa nachádzali práve tu. Týkalo sa to i samotného okresu Banja Luka, 

                                                                                                                                                         
struktura prema popisu iz 1991. Zároveň sa jedná o prvú verziu mapy predloženej vyjednávačmi Vanceom 
a Owenom zo dňa 4. januára 1993 – neskôr bola mapa následkom rokovaní mierne modifikovaná. Pre orientáciu 
na mape BaH viď prílohu č. 6 
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ktorá bola obývaná 54.7% Srbov – príslušníci ostatných komunít boli vo veľkom počte 

vyhnaní. Podobne napätá situácia vládla v heterogénnejších okresoch ako Kotor Varoš (38% 

Srbov, 30% Moslimov a 29% Chorvátov), Ključ (49.5% Srbov, 47.5% Moslimov) a Teslić 

(55% Srbov, 21% Moslimov, 16% Chorvátov). Jedným z vypuklých príkladov homogenizácie 

tohto územia boli udalosti v mestečku Kozarac (žilo tu 91% Moslimov), ležiaceho na ceste 

medzi Banja Lukou a Prijedorom. Táto cesta bola pre srbskú kontrolu teritória strategicky 

významným bodom – v máji 1992 bolo mesto obkľúčené srbskými vojenskými silami, 

zbombardované delostrelectvom a jeho obyvatelia deportovaní do okolitých koncentračných 

táborov240. Jednalo sa o jednu z najrozsiahlejších operácií zameraných na etnické vyčistenie 

konkrétnej lokality do pádu Srebrenice, na strane druhej bol však rok 1992 plný podobných 

udalostí, a pochopiteľne nielen na území potenciálne vytváranej provincie Banja Luka. 

 

Provincia Travnik (chorvátska) bola z etnického hľadiska mimoriadne heterogénnou 

štruktúrou. Jediné dva okresy s chorvátskou väčšinou boli Livno (72% Chorvátov) 

a Tomislavgrad (86.6% Chorvátov). V severovýchodnej časti provincie sa nachádzali 

zmiešané okresy Jajce, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf, Travnik, Novi Travnik, Vitez, 

Busovača a Fojnica. Väčšina z týchto okresov disponovala pomerne tesnou moslimskou 

väčšinou, Novi Travnik, Vitez a Busovača mali podobne tesnú chorvátsku väčšinu. Počas 

vojny sa toto územie stalo dejiskom etnických čistiek241 a dnes tvorí jadro jedného z desiatich 

kantónov Federácie BaH – centrálnej Bosny. Kantóny centrálna Bosna a Hercegovina-

Neretva sú dnes dva multietnické kantóny Federácie, formálne nepripadajúce ani jednej 

etnickej skupine a existujú v nich špeciálne procedúry pre zabezpečenie rovných práv 

Moslimov i Chorvátov242. Ďalej do tejto provincie spadala väčšina okresu Kupres (50.5% 

Srbov, 39.6% Chorvátov), iba jeho severozápadná časť ostávala v provincii Banja Luka. Na 

severozápade prechádzala hranica provincie srbskou majoritnou opštinou Glamoč (79% 

Srbov). Hoci bol tento okres v dôsledku chorvátskej vojenskej operácie Ljeto 95 ovládnutý na 

konci konfliktu spojenými jednotkami HV a jednotkami bosnianskych Chorvátov (Hrvatsko 

vijeće obrane, HVO) a pričlenený k Federácii (spoločne s Bosanskim Grahovom), pred 

a počas vojny sa jednalo o jednoznačne srbské územie a z tohto dôvodu bolo jeho rozčlenenie 

medzi provincie Banja Luka a Travnik Srbmi negatívne vnímané. Na strane druhej sa jednalo 

                                                 
240 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 233 
241 Jedná sa hlavne o udalosti v údolí Lašva a dedine Ahmići. Pre bližší vhľad do situácie v tomto regióne viď 
napr. TESAŘ, Filip: Etnické konflikty. Praha: Portál, 2007, str. 117-123; Kordić & Čerkez (IT-95-14/2) Lašva 
Valley, http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/cis/en/cis_kordic_cerkez_en.pdf; Kupreškić et al. (IT-95-16) 
Lašva Valley, http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/cis/en/cis_kupreskic_al_en.pdf 
242 Viď BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 80-81 
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iba o pomerne malú južnú časť okresu, ktorá bola veľmi riedko osídlená. 

 

Provincia Mostar (chorvátska) bola podobne ako provincia Travnik značne 

heterogénnou moslimsko-chorvátskou štruktúrou. Opštiny, ktoré ju mali podľa Vance-

Owenovho plánu vytvoriť, sa stali podľa Daytonskej dohody základom druhého 

multietnického kantónu Federácie BaH – kantónu Hercegovina-Neretva. Na juhu ju tvorili 

väčšinovo chorvátske okresy od Posušja až po Neum. Okresy ako Široki Brijeg boli de facto 

100% chorvátske a história chorvátskeho nacionalizmu je tu veľmi dobre zakotvená243. Tieto 

oblasti boli v období II. svetovej vojny známe svojou podporou ustašovskej NDH spoločne 

s chudobným chorvátskym regiónom Lika – pochádzala odtiaľ najväčšia koncentrácia členov 

ustašovského hnutia244. Čiastočnou výnimkou v tomto páse chorvátskych okresov bola 

opština Čapljina, kde Chorváti tvorili „iba“ 53.8%. Smerom na východ od Čapljiny sa 

nachádzal okres Stolac s veľkou mierou zastúpenia všetkých troch etnických skupín (44.5% 

Moslimov, 32.4% Chorvátov a 20.7% Srbov). Z tohto okresu sa mala jeho východná, 

prevažne srbská časť oddeliť a pričleniť k srbskej provincii Nevesinje. Okresy Čapljina a 

Stolac na svoju multietnickosť a zároveň blízkosť hraniciam s Chorvátskom pomerne kruto 

doplatili – v roku 1992 odtiaľto bola vyhnaná väčšina Srbov, ktorí obvykle našli útočisko v 

domoch východnej Hercegoviny, ktoré zase opustili tamojší Moslimovia. O rok nato etnické 

čistky postihli i Moslimov – blízkosť Chorvátska a Tudjmanova vojenská i politická podpora 
                                                 
243 Tento faktor, že bosnianski Chorváti boli radikálnejší než Chorváti v Záhrebe, či bosnianski a krajinskí Srbi 
boli väčší nacionalisti než Srbi zo Srbska samotného, je pomerne jednoducho vysvetliteľný. Obyvatelia periférie, 
ktorí sú z definície vystavení väčšiemu tlaku z okolitého heterogénneho prostredia, majú potrebu radikálnejšieho 
vymedzenia sa voči svojim susedom. Preto sú Chorváti často „väčší“ katolíci než Rakúšania, a preto bosnianski 
Chorváti cítia svoju chorvátsku príslušnosť intenzívnejšie než „mestskí“ Chorváti z hlavného mesta, ktorých 
nazývali Hrbi (kombinácia mien Hrvati a Srbi). In: KAPLAN, Robert: Balkan Ghosts, str. 22; GLENNY, Misha: 
The Fall of Yugoslavia, str. 3. 
Aspekt „periférneho nacionalizmu“ sa však neobmedzuje len na obecné nálady obyvateľstva, ale vplýva i na 
utváranie vysokej politiky. Veľké množstvo juhoslovanských politických a armádnych činiteľov pochádzalo 
z týchto periférnych regiónov, či dokonca strávili časť života v silne nacionalistických emigrantských 
komunitách. Chorvátsky minister obrany Šušak, pôvodom zo Širokého Brijegu v záp. Hercegovine, sa dlhé roky 
živil ako predavač pizze v Kanade. Milošević sa narodil v srbskom provinčnom meste Požarevac, jeho rodina 
však má staré čiernohorské korene. Náčelník generálneho štábu JNA Blagoje Adžić pochádza z bosnianskej 
dediny Pridvorica, kde mu počas 2. svetovej vojny ustašovci pozabíjali celú rodinu. Minister obrany SFRJ 
Kadijević je z chorvátskej Liky. Radovan Karadžić pochádza z vnútrozemia Čiernej Hory a jeho otec bojoval 
s četnikmi počas 2. svetovej vojny. Niekdajší podpredseda srbskej vlády Budimir Košutić bol ako dieťa svedkom 
scény, keď jeho otcovi Ustašovci prikázali rozdeliť vlastné deti do dvoch skupín – jedna prežila, druhá bola 
zastrelená (viď GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 122). Otec Ratka Mladića zahynul ako člen 
partizánskej jednotky pri útoku na rodnú dedinu Anteho Pavelića (SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 171). JNA bola okrem toho inštitúciou do veľkej miery separovanou od bežného života, budúci 
dôstojníci obvykle pochádzali práve z vidieckeho prostredia a opúšťali svoje rodiny už vo veku 14 rokov. Toto 
všetko sú faktory, ktoré sú pre bežných západných pozorovateľov len ťažko brané do úvahy a ktoré tak majú 
tendenciu byť zľahčované (Silber a Little tak napr. tvrdia, že srbská paranoja z ustašovskej politiky bola 
vytváraná do veľkej miery vďaka mýtom a fámam). In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 50, 92 
244 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 101 
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akciám tzv. Herceg-Bosny dodávali hercegovským Chorvátom veľkú strategickú výhodu pri 

získavaní absolútnej kontroly nad týmto územím (v historickom mestečku Počitelj severne od 

Čapljiny, ktoré pred vojnou obývalo 64% Moslimov a iba 29% Chorvátov, bol na vrchole 

historickej osmanskej pevnosti nainštalovaný výrazný katolícky kríž symbolizujúci 

chorvátsku regionálnu dominanciu). Ďalej na juhovýchod táto provincia odrezávala úzky dlhý 

cíp z väčšinovo srbskej opštiny Trebinje (69% Srbov). Tento cíp bol vzhľadom na svoj 

hornatý charakter riedko osídlený (celý okres Trebinje mal necelých 31.000 obyvateľov, 

zatiaľ čo oblasť okolo hlavného centra tohto cípu Ravna iba necelých 2.000), mestečko Ravno 

malo chorvátsku väčšinu 69%. Asi najproblematickejším okresom vôbec bol samotný Mostar 

(34.8% Moslimov, 33.8% Chorvátov, 18.9% Srbov a 11% tzv. Juhoslovanov), ktorý patril 

dlhodobo k “výkladným skriniam” bosnianskej multietnickej tolerancie. Mesto samotné sa po 

počiatočnom vyhnaní väčšiny domovských Srbov zmenilo na kruté bojisko medzi východnou 

moslimskou a západnou chorvátskou časťou, pričom ešte niekoľko rokov po vojne bolo mesto 

rozdelené do takej miery, že pohyb osôb medzi oboma časťami bol redukovaný na 

minimum245. Poslednými troma okresmi provincie Mostar boli Konjic, Jablanica a Prozor. 

Prozor bol väčšinovo chorvátsky (62.3% Chorvátov, 36.6% Moslimov) a v istom zmysle 

nadväzoval na iný chorvátsky okres Tomislavgrad, súčasť provincie Travnik. Jablanica 

i Konjic však boli moslimské (Jablanica – 72% Moslimov, Konjic – 54.5% Moslimov) 

a predstavovali tak ďalšie trecie plochy medzi Moslimami a Chorvátmi, tentokrát sa však 

vývoj uberal opačným smerom ako v južnejších okresoch západnej Hercegoviny. Chorvátske 

obyvateľstvo bolo vystavené etnickému čisteniu a vo veľkom migrovalo smerom na juh, 

prevažne do západného Mostaru, čo ďalej prispievalo k vyhrocovaniu situácie v už i tak 

                                                 
245 Mostar sa stal subjektom rozhovorov medzi Bobanom a Karadžićom v máji 1992 v Grazi, k dohode však 
nedošlo. Karadžić bol zaujatý myšlienkou prirodzených hraníc RS tvorených riekami (jednalo sa o postup 
v súlade so šiestimi strategickými cieľmi prijatými bosniansko-srbským parlamentom: separácia jednotlivých 
komunít, vytvorenie koridoru medzi Krajinou a Semberijou, vytvorenie koridoru na Drine, vytvorenie hranice na 
riekach Una a Neretva, rozdelenie Sarajeva na moslimskú a srbskú časť a získanie prístupu k moru. Viď 
Transcript of 16th Bosnian Serb Assembly session, 12. máj 1992, in: Leadership Research Team: Radovan 
Karadžić and the Serbian Leadership 1990-1995, ICTY, 2009, str. 42) a požadoval tak, aby bol celý východný 
breh Mostaru postúpený Srbom. Boban naopak navrhoval, aby sa deliacou čiarou stala ulica Maršala Tita, hlavná 
dopravná tepna zo severu na juh vo východnom Mostare, čo by zaručovalo Chorvátom kontrolu nad de facto 
celým centrom mesta, vrátane historického moslimského jadra. Hneď po vypuknutí konfliktu v apríli a máji bolo 
mesto podrobené bombardovaniu JNA. V júni boli spojenou moslimsko-chorvátskou ofenzívou Srbi porazení 
(ponechávajúc tak napospas dôležité vojenské prostriedky vrátane kasární a vojenského letiska), avšak o rok nato 
vypukli boje o kontrolu mesta medzi Moslimami a Chorvátmi. In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 308. 
Pred vojnou bola pritom predstava rozdeleného mesta nepredstaviteľná – na východnom brehu Neretvy žilo 
6.000 Chorvátov z celkového počtu cca 30.000 obyvateľov, zatiaľ čo na západnom brehu medzi jeho 45.000 
obyvateľmi žilo 15.000 Moslimov. Pre utvorenie si obrazu o situácii v Mostare je veľmi ilustratívnym čítaním 
BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, kap. 3 – Mostar, 
1994-2001: Nationalist Partition and International Intervention in a Bosnian Town, str. 95-148 
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mimoriadne napätom mostarskom prostredí. Konjic je napr. dnes dominantne moslimským 

okresom s vyše deväťdesiatpercentným podielom Moslimov. 

 

      Ďalej na východ sa mala nachádzať srbská provincia Nevesinje, ktorej 

zvláštnosťou bolo, že netvorila jednu súvislú entitu, ale bola rozdelená na tri nerovnaké 

a vzájomne nesusediace časti. Jej najväčšia časť sa nachádzala v juhovýchodnom rohu krajiny 

a bola tvorená väčšinovo srbskými okresmi Trebinje (s výnimkou už spomínaného cípu 

príslušiacemu provincii Mostar), Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Bileća a Kalinovik. Tento suchý 

a hornatý terén východnej Hercegoviny dlhodobo vytváral historickú základňu srbského 

tradicionalizmu – práve v Nevesinje vznikla sedliacka revolta proti osmanským vlastníkom 

pôdy v roku 1875, ktorá sa v priebehu roka až dvoch rozvinula do plnohodnotného 

protitureckého povstania vedúceho až k srbskej nezávislosti garantovanej Berlínskym 

kongresom246. Obzvlášť okresy Gacko a Kalinovik boli obývané pomerne výrazným 

podielom moslimskej komunity, táto však bola do roku 1993 takmer kompletne etnicky 

vyčistená a ráz krajiny bol pozbavený známok niekdajšej moslimskej prítomnosti – opäť 

mnoho z týchto utečencov smerovalo do východného Mostaru. Na severe od Gacka sa 

nachádzal okres Foča (51.5% Moslimov, 45% Srbov), z ktorého väčšina mala patriť do 

moslimskej provincie Tuzla, východom okresu však prechádzal úzky koridor, ktorý mal 

spájať východnú Hercegovinu so srbskými okresmi Rudo a Čajniče na východe krajiny. 

Keďže okres Foča je na svojej východnej strane tvorený i menším výbežkom, mal sa tento 

taktiež stať súčasťou provincie Nevesinje. Táto časť okresu bola riedko osídlená, no 

vzhľadom na moslimskú dominanciu v celom okrese i etnické čistky zo strany srbských 

paramilitárnych jednotiek, ktoré tu boli jedny z najhorších, predstavovala Foča jeden zo 

sporných bodov medzi moslimskými a srbskými predstaviteľmi. Ďalšou časťou provincie 

Nevesinje boli tri srbské okresy nachádzajúce sa na sever od Kalinoviku, avšak priamo s ním 

nesusediace – Pale, Sokolac a Han-Pijesak, pričom predovšetkým v Han-Pijesaku tvorili 

Moslimovia relevantný podiel (40% Moslimov, 58% Srbov). Poslednou časťou bol malý 

okres Šekovići, kde Srbi predstavovali 94% obyvateľstva. Na charaktere tejto provincie tak 

vidíme veľmi vysoký stupeň premiešanosti etnických komunít obývajúcich východ BaH, 

ktorý viedol už pri vypracúvaní Cutileirovho plánu k bizarným tvarom jednotlivých 

územných jednotiek. 

 

                                                 
246 GLENNY, Misha: The Balkans: Nationalism, War & the Great Powers, 1804-1999. New York: Penguin, 
2001, str. 103-105 
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Vo východnej časti BaH sa mala nachádzať provincia Tuzla (moslimská), ktorej 

začiatok mal byť v okrese Foča, ďalej sa mala tiahnuť severným a neskôr severozápadným 

smerom a končiť okresom Doboj. Foča bola v roku 1992 dobytá srbskými paramilitárnymi 

jednotkami a drvivá väčšina tamojších Moslimov zabitá, resp. prinútená opustiť svoje 

obydlia. Vo Foči sa vyskytli notoricky známe prípady masového znásilňovania moslimských 

žien, zriadené tu bolo väzenské zariadenie využívané na tento účel (tzv. Karamanov dom), 

miestne mešity boli vyhodené do vzduchu a mesto premenované na Srbinje (názov Foča bol 

mestu vrátený verdiktom Ústavného súdu BaH v roku 2004)247. Zraniteľnosť tejto opštiny 

vyplývala z jej polohy vo východnej Bosne, kde mali bosnianski Srbi maximalistické 

teritoriálne ciele, ako aj vysokého podielu srbského etnika. Keďže v dobe rokovaní o Vance-

Owenovom mierovom pláne sa z pôvodne multietnického okresu stal okres srbský, jednalo sa 

o ďalšiu treciu plochu medzi moslimskými a srbskými predstaviteľmi, ako i v mnohých 

ďalších prípadoch, keď etnické čistenie výrazne pozmenilo predvojnovú demografickú 

štruktúru. Ďalej táto provincia zahŕňala vo východnej Bosne okresy Goražde (70% Moslimov, 

26% Srbov), Rogatica (60% Moslimov, 38% Srbov), Višegrad (62.8% Moslimov, 32.8% 

Srbov), Srebrenica (72.8% Moslimov, 25% Srbov), Bratunac (64% Moslimov, 34% Srbov), 

Vlasenica (55% Moslimov, 42% Srbov) a Zvornik (59% Moslimov, 38% Srbov).  

 

Vývoj vo všetkých týchto okresoch sa na jar a v lete 1992 odvíjal podľa dvoch 

rôznych scenárov. V Goražde a Srebrenici, kde bolo moslimské obyvateľstvo najviac 

zastúpené, sa podarilo odraziť srbské útoky a utvoriť enklávy uprostred srbského územia, kam 

sa postupne z okolitých okresov začalo sťahovať veľké množstvo moslimských utečencov248. 

                                                 
247 Indície, že masové znásilňovanie bolo súčasťou organizovaného plánu srbského vedenia s cieľom etnického 
vyčistenia vybraných častí BaH od nesrbského obyvateľstva (kódové názvy plánov Ram, resp. Brana), sa 
objavujú napr. v ALLEN, Beverly: Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996, str. 59. Tu je o.i. citovaný list veliteľa tretieho bataliónu VRS 
Milana Dedića adresovaný Mihajlovi Kertesovi: „Tisícšesťsto osemdesiat moslimských žien vo veku od 12 do 60 
rokov je teraz zhromaždených v centrách pre utečencov na našom teritóriu. Veľký počet z nich je tehotných, 
obzvlášť tie vo veku od 15 do 30 rokov. Podľa odhadov Boška Kelevića a Smiljana Gerića je psychologický efekt 
silný a preto musíme pokračovať (v praktizovaní genocídneho znásilňovania).“ Pre ilustráciu situácie vo Foči 
ďalej viď Stanković & Janković (IT-96-23/2) Foča, 
http://www.icty.org/x/cases/stankovic/cis/en/cis_jankovic_stankovic_en.pdf; Kunarac et al. (IT-96-23 & 23/1) 
Foča, http://www.icty.org/x/cases/kunarac/cis/en/cis_kunarac_al_en.pdf 
248 V máji 1993 boli rezolúciou OSN č. 824 zriadené tzv. bezpečné zóny (Sarajevo, Tuzla, Goražde, Bihać, 
Srebrenica a Žepa), čo malo tam sústredenému moslimskému obyvateľstvu zaručiť bezpečnosť a ochranu pred 
atakmi bosnianskych Srbov. Medzinárodné spoločenstvo však zároveň nebolo ochotné poskytnúť na túto 
ochranu dostatočné vojenské záruky, čoho dôsledkom bola mimoriadne tristná situácia vo väčšine z týchto zón – 
opakované bombardovanie a nakoniec neschopnosť čeliť útokom VRS v prípade Žepy a Srebrenice. Viď 
THOMAS, Nigel, MIKULAN, Krunoslav: Válka v Jugoslávii: Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001. Praha: 
Grada Publishing, 2008, str. 22.  
Druhou stranou nedostatočnej kontroly zo strany UNPROFORu bola i predpokladaná demilitarizácia týchto zón, 
ktorá však taktiež nebola v praxi dodržiavaná (otázna je i legitímnosť takéhoto opatrenia zo strany 
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Ostatné okresy boli pomerne rýchlo obsadené príslušníkmi VRS, ale hlavne paramilitárnymi 

jednotkami, ktoré boli vo východnej Bosne obzvlášť aktívne (množstvo ich príslušníkov 

pochádzalo zo Srbska, ktorého územie ležalo len niekoľko kilometrov smerom na východ od 

relevantných bosnianskych okresov). Scenár bol typicky nasledovný: príslušníci VRS 

artilériou zbombardovali pozície prípadných moslimských obrancov, následne do 

zdevastovaného mesta vstúpili paramilitárne jednotky, ktoré oblasť brutálne etnicky vyčistili. 

Dôsledky boli všade rovnaké – uchopenie moci politickými orgánmi SDS, domové prehliadky 

nesrbského obyvateľstva, zvyšujúci sa psychický i fyzický nátlak, nútená deportácia 

sprevádzaná rôznymi aktmi násilia vrátane znásilňovania a vrážd, ničenie moslimských obydlí 

i náboženských stavieb a včlenenie daného mesta, resp. okresu pod správu RS249.  

 

Smerom na západ od Zvornika sa nachádzali okresy s výraznou moslimskou väčšinou 

od Kalesije po Gračanicu. Výnimkou v tomto smere bola Tuzla (47.6% Moslimov, 15.4% 

Srbov, 15.6% Chorvátov a 16.7% Juhoslovanov), ktorá sa okrem výraznej heterogenity 

obyvateľstva vyznačovala i tým, že ako v jedinom meste v BaH tu vo voľbách roku 1991 

nezvíťazili nacionalisti. Exponent údajne tolerantnej politiky bol starosta Selim Bešlagić, 

ktorého síce srbské média obviňovali z politickej zodpovednosti za útok na kolónu JNA 

v máji 1992 a nátlak na srbské obyvateľstvo, aby opustilo mesto250, v konečnom dôsledku 

však bola Tuzla ušetrená etnických čistiek a väčšina Srbov sa rozhodla odísť z Tuzly až 

v dôsledku začlenenia mesta do Federácie BaH v roku 1995. Okresy Gračanica, Lukavac 

a Banovići boli počas vojny rozdelené frontovou líniou na dve časti, pričom Srbmi ovládané 

územie sa líšilo prípad od prípadu. V opštine Gračanica srbské jednotky okupovali väčšinovo 

srbské obce ako Boljanić, Sočkovac, Kakmuž, Bosansko Petrovo Selo a Porječina, 

v ostatných dvoch okresoch sa však jednalo i o moslimské usadlosti. V Lukavaci okrem 

srbských obcí ako Tumare a Brijesnica boli pod srbskú správu včlenené i väčšinovo 

moslimské usadlosti Puračić či Turija. Okres Banovići bol z cca troch štvrtín okupovaný 

Srbmi. Ďalej táto provincia zahŕňala väčšinu okresu Doboj vrátane samotného mesta, ktoré 

                                                                                                                                                         
medzinárodného spoločenstva, ktoré vyžadovalo od domáceho obyvateľstva odzbrojenie, avšak zároveň ho 
nedokázalo v prípade nebezpečenstva ochrániť) a napr. Srebrenica sa tak stala východzím bodom pre dielčie 
operácie Armády BaH pod vedením Nasera Orića. Viď napr. HONIG, Jan Willem: Srebrenica: Record of a War 
Crime. New York: Penguin, 1997, str. 81; Orić (IT-03-68), 
http://www.icty.org/x/cases/oric/cis/en/cis_oric_en.pdf 
249 Tento postup je veľmi dobre ilustrovaný v prípade bosnianskeho Srba Radoslava Brdjanina, hoci bol tento 
politicky činný v tzv. Autonómnej oblasti Bosnianska Krajina s centrom v Banja Luke: Brñanin (IT-99-36) 
Krajina, http://www.icty.org/x/cases/brdanin/cis/en/cis_brdjanin_en.pdf   
250 TODORIĆ, Suzana: Sećanje na pakao u tuzlanskoj koloni. Politika, 15. máj 2008, 
http://www.politika.rs/rubrike/region/Secanje-na-pakao-u-tuzlanskoj-koloni.lt.html  
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obývalo 40% Moslimov, 39% Srbov a 12.9% Chorvátov. Na severovýchod jej hranica 

prechádzala okresmi Modriča a Gradačac. V prípade Modriče sa jednalo o problém, keďže 

tento okres obývali v rovnomernom zastúpení všetky tri etnické skupiny (29% Moslimov, 

35% Srbov a 27% Chorvátov) – mesto Modriča bolo mimoriadne multietnické, inak žili 

Chorváti prevažne na severe, Moslimovia v strede a Srbi na juhu okresu (obce ako Koprivna 

a Vranjak), ktorý mal práve pripadnúť moslimskej provincii. Okres Gradačac natoľko 

problematický nebol – i keď jeho južná časť taktiež zahŕňala obce so srbským zastúpením 

(ako Donje Srnice), obecne sa jednalo o primárne moslimskú oblasť. Gradačac spájal 

s Tuzlou väčšinovo moslimský Srebrenik. 

 

Na severe sa mala nachádzať provincia Posávina (chorvátska). Primárne by bola 

tvorená štyrmi okresmi s chorvátskou väčšinou na severnej hranici BaH s Chorvátskom – 

Bosanski Brod, Odžak, Bosanski Šamac a Orašje. Toto územie sa vyznačovalo niekoľkými 

špecifikami oproti zvyčajnému priebehu vojny v BaH. Po prvé, blízkosť chorvátskej hranice 

(rieka Sáva oddeľuje Bosanski Brod od chorvátskeho mesta Slavonski Brod na druhom brehu) 

umožňovala zapojenie pravidelnej chorvátskej armády do bojov, čo viedlo k skutočným 

bitkám medzi srbskými a chorvátskymi jednotkami, na rozdiel od obvyklého scenára 

násilného prevzatia moci jednou etnickou skupinou. V okrese Bosanski Brod, menovite 

v dedinke Sijekovac, bolo už 26. marca 1992 (čiže ešte pred rozohnanými mierovými 

demonštráciami v Sarajeve) zabitých 11 Srbov. O tri dni nato bolo mesto obliehané JNA 

a paramilitárnymi jednotkami251. Jednotky HV prešli Sávu v snahe posilniť zle vyzbrojených 

chorvátskych a moslimských členov lokálnej TO a na istý krátky čas vytlačili Srbov z daného 

územia. Po druhé, pre Srbov bola Posávina životne dôležitá ako koridor spájajúci Bosniansku 

Krajinu s východnou Bosnou (jednalo sa o jeden z už spomínaných strategických cieľov 

načrtnutých Radovanom Karadžićom). Ak nechceli dopustiť izoláciu Banja Luky, potrebovali 

Chorvátov v Posávine poraziť za každú cenu, čo však viedlo k neuveriteľnej devastácii celého 

regiónu. V júli 1992 bol koridor opäť pod srbskou kontrolou (i za pomoci milícií 

podliehajúcich Milanovi Martićovi z Republiky Srbská Krajina (Republika Srpska Krajina, 

RSK) v Chorvátsku, pre ktorého bol koridor taktiež prioritou číslo jeden) a v októbri padol 

i samotný Bosanski Brod. Chorvátska armáda sa stiahla naspäť do Chorvátska252, mestá 

                                                 
251 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 203 
252 Tento ťah bol motitovaný dvoma dôvodmi. Po prvé, srbské vojská sa pripravovali na masívny útok z dvoch 
strán, ktorému by chorvátska armáda nebola schopná čeliť a po druhé, Tudjmanovo vedenie sa obávalo 
medzinárodných sankcií, pokiaľ by bolo Chorvátsko obvinené z vmiešavania sa do bosnianskeho konfliktu, ako 
sa stalo v prípade Srbska. Každopádne sa však lokálni bosnianski Chorváti i Moslimovia cítili opustení 
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Modriča a Derventa boli spoločne s množstvom okolitých dedín zdevastované pri postupe 

VRS. Každopádne ďalej mali túto provinciu tvoriť okres Derventa (40.8% Srbov, 39% 

Chorvátov), severný cíp okresu Doboj, horná polovica okresov Modriča a Gradačac a západná 

časť okresu Brčko. Brčko bolo mimoriadne multietnické (44% Moslimov, 20.7% Srbov a 

25% Chorvátov) a zároveň ním prechádzala najužšia časť posávskeho koridoru, vojna ho tak 

zasiahla obzvlášť tvrdo, časť prideľovaná provincii Posávina však zahŕňala prevažne 

chorvátske usadlosti ako Skakava a Dubrave, ktoré naviac neboli pod srbskou kontrolou.  

 

Zásadný problém spočíval v tom, že akonáhle by sa táto provincia vytvorila, Srbi 

v Bosnianskej Krajine, resp. provincii Banja Luka, by boli izolovaní, pričom by sa táto 

izolácia týkala aj chorvátskych Srbov v RSK. Problém posávskeho koridoru sa stal 

i v priebehu daytonských rokovaní jednou z najpálčivejších a najťažšie riešiteľných otázok. 

Riešenie, ktoré navrhovali niektorí analytici sympatizujúci s etnickým rozčlenením BaH na tri 

relatívne koherentné jednotky, by však taktiež bolo ťažko predstaviteľné. V tomto prípade sa 

jednalo o postúpenie celej Posáviny (vrátane okresu Orašje, ktorého severnú časť VRS nikdy 

nedobyli) Srbom, čo by predpokladalo presun chorvátskej komunity buď cez Sávu do 

Chorvátska, alebo smerom na juh do západnej Hercegoviny253. Chorvátska komunita tu však 

mala historicky dlhodobo zakotvené postavenie, čo sa odzrkadlilo i na daytonskom pričlenení 

väčšiny územia okresov Orašje, Odžak a kúsku okresu Bosanski Šamac do Federácie BaH, 

hoci tieto okresy nespája s hlavným územím Federácie žiaden koridor. Krížiace sa záujmy 

srbskej a chorvátskej komunity boli tak v navrhovanej provincii Posávina mimoriadne 

výrazné. 

 

Na východ od Posáviny mala ležať srbská provincia Bijeljina. Tvoriť ju mali okresy 

Bijeljina (31% Moslimov, 59% Srbov), Ugljevik (40% Moslimov, 56% Srbov) a Lopare 

(37.7% Moslimov, 55% Srbov), ktoré boli hneď na začiatku konfliktu etnicky vyčistené 

Arkanovými paramilitárnymi jednotkami. Niektoré obce boli týmto veľmi citlivo zasiahnuté, 

ako napr. takmer stopercentne moslimská usadlosť Janja na juhovýchode okresu Bijeljina 

tesne pri srbských hraniciach. V rovnakej situácii boli napr. obce Krstac a Teočak v okrese 

Ugljevik, či Čelić a Vražići v okrese Lopare. Okrem nich do provincie spadala i väčšina 

okresu Brčko vrátane mesta Brčko, ktoré na konci apríla postretol podobný osud ako Bijeljinu 

                                                                                                                                                         
a frustrovaní. In: tamtiež, str. 208 
253 MEARSHEIMER, John, PAPE, Robert: The Answer: A Partition Plan for Bosnia. The New Republic, 14. jún 
1993, str. 22-28, in: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, 
str. 169 
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približne mesiac predtým254. Paramilitárne jednotky, ktoré do tejto oblasti vo veľkom 

prenikali zo Srbska a medzi ktorými vynikali obzvlášť Arkanovi tigrovi, 30. apríla 1992 

vyvraždili či vyhnali nesrbských lokálnych politických, akademických a vojenských lídrov. 

Lokálne média boli postúpené pod správu srbských orgánov a majetok tamojších Moslimov 

a Chorvátov bol vystavený rabovaniu a ničeniu. Z 25.000 obývaných jednotiek bolo cca 

15.000 zničených či ťažko poškodených255. Už v predchádzajúcom odseku bolo pojednané 

o dôležitosti posávskeho koridoru, ktorého existencia bola práve v Brčku najzraniteľnejšia. 

Juhozápadná časť okresu sa nikdy nedostala pod kontrolu VRS, koridor tak prechádzal úzkym 

miestom, v niektorých častiach iba 5 kilometrov širokým. Pre Srbov bolo zahrnutie väčšiny 

okresu pod srbskú provinciu vítané, v konečnom dôsledku však bola jej teritoriálna 

delimitácia zo srbského hľadiska strategicky nevýhodná – od kontaktu s Banja Lukou a RSK 

ju izolovala chorvátska provincia Posávina a na juhu ležali moslimské oblasti provincie Tuzla. 

Je pravdou, že Vance-Owenov plán sa tento problém pokúšal vyriešiť prostredníctvom 

koridorov spájajúcich jednotlivé provincie – jeden takýto koridor mal viesť i Posávinou. 

V tomto prípade však realita v teréne predbehla úmysly diplomatov – začiatkom roku 1993 

Srbi kontrolovali takmer celé územie Posáviny, čo pre nich zo strategického hľadiska 

znamenalo omnoho výhodnejšie zaistenie voľného pohybu medzi Semberijou a Krajinou. 

Akceptovanie návrhu Vance-Owen by znamenalo citeľný ústup zo svojich pozícií; ako už 

bolo niekoľkokrát spomenuté, je na pováženie, do akej miery by bolo medzinárodné 

spoločenstvo schopné garantovať bezpečnosť a udržateľnosť jednotlivých koridorov. 

 

Približne v strede krajiny sa nachádzala moslimská provincia Zenica. Na severe 

začínala opštinou Tešanj (72% Moslimov, 18.5% Chorvátov) a pokračovala smerom na juh 

okresmi Maglaj, Žepče, Zavidovići a Olovo. Vo všetkých týchto okresoch mala najvyššie 

pomerné zastúpenie moslimská komunita, východná časť opštiny Maglaj a viac než polovica 

okresu Zavidovići boli však pod kontrolou srbských jednotiek. V okrese Maglaj sa jednalo 

o redšie osídlené územie so srbskými obcami ako Rakovac a Bukovica, v prípade opštiny 

Zavidovići však Srbi ovládali i obce s výrazným podielom moslimského obyvateľstva ako 

Vozuča a Ribnica. V juhozápadnej časti provincie sa nachádzali okresy Zenica, Kakanj, 

Vareš, Visoko a Breza. Najdôležitejším mestom provincie bola Zenica, ktorá patrila spoločne 

so Sarajevom a Tuzlou k trom najvýznamnejším moslimským centrám v priebehu vojny. 

                                                 
254 Viď napr. DRAKULIĆ, Slavenka: Ani mouše by neublížili, kap. 6, str. 64-78; Jelisić (IT-95-10) Brčko, 
http://www.icty.org/x/cases/jelisic/cis/en/cis_jelisic.pdf 
255 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 145 
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Etnickému zloženiu okresu dominovalo 55% Moslimov, Srbi a Chorváti boli zastúpení cca 

identickým podielom 15.5%. V dôsledku kontroly okresu Armádou BaH (Armija Republike 

Bosne i Hercegovine, ArBiH), ktorá bola s postupom času čoraz väčšmi monoetnickou 

moslimskou armádou, opustila mesto i okres väčšina srbskej a časť chorvátskej populácie. 

Jediným okresom, kde Moslimovia nepredstavovali aspoň prostú väčšinu, bol Vareš (40.6% 

Chorvátov, 30% Moslimov a 16% Srbov). Jednalo sa o pomerne pozoruhodný okres, ktorého 

chorvátske vedenie udržiavalo priateľské vzťahy so Srbmi na juhu v Ilijaši (keďže medzi nimi 

neexistovali nezhody ohľadom teritoriálnych nárokov), i s Moslimami na severe v Tuzle 

(lokálne HVO v Tuzle nebojovalo proti Moslimom). Hoci tak Vareš nebol priamo spojený 

s inými chorvátskymi okresmi, spočiatku tu obchodné kontakty rozvíjajúce sa bez ohľadu na 

etnickú príslušnosť získali prioritu pred vojenskými operáciami a etnickým čistením256. 

V roku 1993 sa však Moslimovia predsa len rozhodli získať nad okresom vojenskú kontrolu, 

väčšina Chorvátov bola evakuované cez územie RS a napr. čisto chorvátska obec Borovica na 

severozápade okresu bola vypálená do posledného domu. Jednalo sa tak v istom zmysle 

o podobnú oblasť ako južnejšie okresy Vitez a Novi Travnik, ktoré taktiež predstavovali 

trecie plochy medzi Chorvátmi a Moslimami, Vareš bol však od ostatných chorvátskych 

oblastí priveľmi izolovaný. 

 

Poslednou, neutrálne spravovanou provinciou, bolo Sarajevo. Provincia pozostávala zo 

samotného hlavného mesta, okrem toho boli jeho súčasťou chorvátske okresy Kreševo 

a Kiseljak, moslimské Hadžići a Trnovo a srbský Ilijaš. V Sarajeve mala sídliť centrálna 

vláda, čo sa stalo jedným z kľúčových problémov Plánu Vance-Owen. 

 

Súčasťou Plánu Vance-Owen bol i široký komplex ustanovení, ktoré upresňovali 

podmienky vedúce k ukončeniu nepriateľských akcií na teritóriu BaH. Predpokladalo sa, že 

do 72 hodín od podpisu mierovej dohody bude dosiahnuté medzi bojujúcimi stranami 

prímerie, UNPROFOR bude monitorovať stiahnutie ťažkých zbraní z pozícií okolo Sarajeva 

do piatich a z ostatných oblastí do pätnástich dní, a oddelenie bojujúcich jednotiek spoločne 

s návratom týchto jednotiek do príslušných provincií sa udeje do 45 dní257. Provincie, do 

ktorých sa jednotky mali stiahnuť, pritom neboli pevne určené – srbské útvary sa mali podľa 

plánu stiahnuť do provincií Banja Luka, Nevesinje a Bijelijna, chorvátske do Posáviny 

                                                 
256 Viď JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 247-249 
257 Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. Document S/25050, 6. január 1993, materiály ICTY (R097-
1785-R097-1820, dok. 1804). 
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a zvyšok mal „dosiahnuť dohodu ohľadom jeho umiestnenia do zostávajúcich provincií.“258 

Provincia Sarajevo mala byť demilitarizovaná, pričom postupne mala prejsť procesom 

demilitarizácie celá krajina. Lord Owen ohľadom sťahovania moslimských a chorvátskych 

jednotiek do zostávajúcich provincií poznamenal: „Vedeli sme, že môžu nastať problémy 

medzi chorvátskymi a moslimskými silami v niektorých provinciách...ale dúfali sme, že 

Chorváti i Moslimovia budú ochotní akceptovať, že tieto provincie by dočasne poskytovali 

priestor pre sily príslušiace obom stranám.“ 259  

 

3.2 REAKCIE ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

Delegácia bosnianskych Chorvátov bola s navrhovaným plánom spokojná, a to 

z jednoduchého dôvodu. Hoci percentuálny podiel chorvátskeho etnika v BaH dosahoval 

17.3%, územie chorvátskych provincií zahŕňalo približne 26% celkovej plochy krajiny. 

Okrem toho by väčšina Chorvátov zostávala na území „svojich“ provincií, iba 28.6% 

celkového podielu by ostávalo mimo – v prípade Cutileirovho plánu dosahovalo toto číslo až 

60%. Tri chorvátske provincie dohromady tvorili solídny teritoriálny útvar, hraničiaci 

s Chorvátskom na juhu i na severe a siahajúci hlboko do centrálnej Bosny260. Okrem toho 

provincie sa skladali nielen z územia, ktoré už bolo pod kontrolou HVO (obzvlášť miesta 

v západnej Hercegovine), ale i z ďalších oblastí kontrolovaných VRS (väčšina Posáviny) 

a ArBiH (stredná Bosna). 4. januára 1993 tak Mate Boban podpísal Vance-Owenov plán. 

Jadranko Prlić, jeden z hlavných politických predstaviteľov chorvátskeho mini-štátu Herceg-

Bosna, pritom skonštatoval: „Vance-Owenov plán poskytuje Chorvátom, rovnako ako Srbom, 

voľnú ruku pre rozdelenie krajiny pozdĺž etnických línií“, čo bolo presne také usporiadanie 

štátu, aké Chorváti dlhodobo podporovali261. 

 

Ďalšie dve strany takéto pochopenie pre Plán Vance-Owen neprejavili. Moslimská 

delegácia vyjadrila ochotu súhlasiť s ústavnými princípmi a vojenským dodatkom, avšak 

(podľa očakávania) nesúhlasila s návrhom mapy a predložila vlastný návrh262. Reprezentanti 

vlády BaH požadovali, aby sa okresy Konjic, Jablanica, Gornji a Donji Vakuf, Bugojno 

                                                 
258 Opening Statement of Lord Owen at the first plenary session. Document S/25050, 6. január 1993, materiály 
ICTY (R097-1785-R097-1820, dok. 1795). 
259 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 141 
260 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 277 
261 CIGAR, Norman: Background paper: Events in Central Bosnia in 1993, 7. november 1998, materiály ICTY 
(0065-3739-0065-3775, dok. 3769). 
262 Viď prílohu č. 13 
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a Travnik inkorporovali buď do provincie Zenica, Sarajevo, alebo aby sa vytvorila úplne nová 

provincia zahŕňajúca tieto okresy. Provincia Sarajevo mala mať rovnaký status ako ostatné 

provincie – tým pádom sa mala stať formálne moslimskou. Ďalej moslimská delegácia 

požadovala signifikantné rozšírenie provincie Bihać smerom na východ – patrili by sem tak 

celé okresy Prijedor a Sanski Most, ako aj časti okresov Ključ a Bosanski Petrovac. Ďalšie 

významné úpravy zahŕňali useknutie provincie Nevesinje na severovýchode (celá Foča 

a okresy Čajniče a Rudo by sa pripojili k provincii Tuzla) a rozšírenie Tuzly na sever do 

okresov Brčko, Srebrenik a Gradačac. Predstavitelia bosnianskych Srbov mali námietky voči 

všetkým trom dokumentom Plánu. Karadžić vnímal návrh mapy ako štartovací bod pre ďalšie 

rokovania a odmietol prvý a druhý ústavný princíp, ktoré zamedzovali vytvoreniu štátov 

v štáte263. Hlavná námietka spočívala v tom, že tri srbské provincie dohromady zahŕňali 43% 

teritória krajiny, pričom pod vojenskou kontrolou VRS bolo cca 70% celkovej plochy. Okrem 

toho bosnianski Srbi požadovali vytvorenie koridoru medzi východnou Bosnou a Srbskom264. 

 

Vyjednávači medzinárodného spoločenstva si uvedomovali, že bosnianski Srbi 

disponovali zreteľnou výhodou v oblasti strategických ziskov v teréne a nemali tak dostatočnú 

motiváciu prijať akýkoľvek návrh, ktorý predpokladal pristúpenie k istej forme kompromisu. 

Do hry tak musel vstúpiť ďalší faktor, ktorý by mal natoľko signifikantný vplyv, aby dokázal 

Karadžića a spol. primäť k väčšej ochote. V januári 1993 sa tak Vance a Owen stretli 

s predstaviteľmi SRJ (Miloševićom, Bulatovićom a Ćosićom) a požiadali ich o pomoc pri 

vyjednávaní265. Asistencia SRJ pri prípadných úspešných rokovaniach by potenciálne mohla 

zmeniť pretrvávajúci negatívny pohľad medzinárodného spoločenstva na Miloševićovu 

politiku a ukončiť tak izoláciu krajiny. Sankcie, ktoré boli voči SRJ uplatňované, mali na jej 

ekonomiku devastujúci efekt a pre Miloševića sa tak zrušenie sankcií postupne stávalo 

politickým cieľom číslo 1. 6. januára tak Milošević vyšiel vyjednávačom v ústrety a sľúbil im, 

že urobí, čo bude v jeho moci266. 

 

Bosnianski Srbi sa počas druhého kola rokovaní 10. januára prezentovali predstavením 

svojej verzie ústavných princípov. Požadovali odstránenie bodu, ktorý predpokladal 

medzinárodný dohľad nad správou krajiny, ako i zmazanie druhého bodu pôvodných 

                                                 
263 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 143 
264 Memorandum from Special Envoy Peter Beshar to Cyrus Vance, concerning the ethnic composition of 
individual provinces, 20. január 1993, materiály ICTY (0170-6321-0170-6543, dok. 6519).   
265 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 143 
266 Report on visit of Vance and Owen to Belgrade and Zagreb, 6. január 1993, materiály ICTY (0170-0017-
0170-0043, dok. 0040). 
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ústavných princípov (ktorý by bránil bosniansko-srbskej entite nadviazanie separátnych 

vzťahov s SRJ). BaH mala byť definovaná ako „kompozitný štát“ a jej ústava mala explicitne 

uznávať tri národy ako jej tri konštitutívne jednotky267. Vance a Owen tento návrh striktne 

odmietli, keďže sa jednalo o jednoznačný pokus vytvárania štátu v štáte, ale súhlasili 

s čiastočným prihliadnutím k srbským požiadavkám. Zlúčili tak body jeden a štyri a vytvorili 

nový bod, ktorý uvádzal, že „BaH bude decentralizovaným štátom, Ústava bude uznávať tri 

konštitutívne národy, ako aj skupiny ostatných, pričom väčšina vládnych funkcií bude 

vykonávaná jednotlivými provinciami.“268 Jednalo sa tak o nový dokument s deviatimi 

ústavnými princípmi. Bosnianski Srbi síce naďalej trvali na explicitnej formulácii o troch 

konštitutívnych jednotkách, avšak po sústredenom nátlaku, do ktorého boli zapojení 

i predstavitelia SRJ, sa Karadžić rozhodol ústavné princípy akceptovať (svoj súhlas však 

podmienil schválením bosniansko-srbským parlamentom)269. Milošević pritom údajne 

pohrozil Karadžićovi, že v prípade jeho tvrdohlavého zotrvávania na maximalistických 

požiadavkách prehodnotí Belehrad svoj vzťah k bosnianskym Srbom, čo by znamenalo 

citeľné oslabenie ich pozície. Stalo sa tak prvýkrát, čo sa Milošević otvorene (prirodzene zo 

zištných dôvodov) postavil na stranu medzinárodného spoločenstva a (de facto) proti 

Karadžićovi. 20. januára parlament v Pale Plán Vance-Owen schválil270. O tri dni nato všetky 

tri strany formálne schválili revidovaný dokument, definujúci deväť ústavných princípov. 

 

Počas trilaterálnych rokovaní 29. januára predstavili Vance a Owen štvrtú časť 

mierového plánu, pracovný návrh tzv. Dočasných opatrení pre BaH, ktoré sa pokúšali 

definovať kompetencie dočasnej vlády. Táto vláda by bola vo funkcii od prijatia mierového 

plánu až do konania slobodných volieb na základe novej Ústavy BaH. Rokovalo sa i o návrhu 

provinčnej mapy, ktorú Chorváti akceptovali bez námietok a Srbi čiastočne. Moslimovia 

vyjadrili voči návrhu zásadné námietky. Dočasná centrálna vláda mala byť situovaná 

v provincii Sarajevo a mala sa skladať z deviatich členov, po troch predstaviteľoch z každej 

územnej jednotky. Jeden z členov mal vykonávať funkciu prezidenta, pričom by sa 

vykonávatelia tejto funkcie striedali na základe rotačného systému v štvormesačnom 

intervale. Vláda mala byť zodpovedná za prípravu volieb, zahraničnú politiku a medzinárodný 

obchod, ako i za menovanie ministrov a daňovú politiku. Rozhodnutia v týchto oblastiach 

                                                 
267 Constitutional Principles for Bosnia and Herzegovina Proposed by the Bosnian Serb delegation, 10. január 
1993, materiály ICTY (0170-0751-0170-0910, dok. 0888). 
268 Consolidated Constitutional Principles for Bosnia and Herzegovina Proposed by the Co-Chairmen, 10. 
január 1993, materiály ICTY (0170-0751-0170-0910, dok. 0889). 
269 OWEN, David:  Balkan Odyssey, str. 150 
270 Minutes of the People’s Assembly of Serbian People in Pale, materiály ICTY (0300-9296-0300-9393) 
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mali byť prijímané konsenzom. Definované boli i konkrétne pravidlá pre fungovanie 

provinčných vlád. Každá provincia by disponovala dočasnou provinčnou vládou zloženou 

z guvernéra, viceguvernéra a desiatich ďalších členov, ktorí by boli nominovaní na základe 

cenzu z roku 1991 s podmienkou, že všetky tri konštitutívne národy museli byť zastúpené271. 

 

Delegácia reprezentujúca oficiálnu vládu BaH (ergo moslimská) a delegácia 

bosnianskych Srbov sa signifikantne odlišovali vo svojom vnímaní navrhovaných Dočasných 

opatrení. Bosnianska vláda namietala, že navrhovaný dokument narušuje zavedený ústavný 

poriadok, legalizuje „pseudoštátne“ inštitúcie a zároveň v pláne absentuje mechanizmus, 

ktorý by umožňoval riešenie situácie, keď jednotlivé strany nie sú schopné dosiahnuť 

konsenzus. Ďalej požadovala, aby sa existujúce predsedníctvo krajiny udržalo vo svojich 

funkciách a malo právo vymenovať dočasnú vládu272. Bosnianski Srbi však principiálne 

odmietali zachovanie existujúcej Ústavy BaH či jej predsedníctva273. 

 

3.3 REVIDOVANÉ NÁVRHY 

 

S cieľom preklenúť pretrvávajúce výhrady zo strany moslimskej delegácie274, ako 

i zvýšiť vplyv USA pri rokovaniach275, rozhodli sa Vance a Owen presunúť miesto konania 

ďalších rozhovorov vo februári do New Yorku. Na týchto rokovaniach predložili Vance 

a Owen zúčastneným delegáciam revidovaný návrh mapy276. Podľa tohto nového návrhu sa 

srbská provincia Nevesinje mala čiastočne rozšíriť západným smerom a inkorporovať tak 

menšie časti okresu Stolac, ležiaceho v provincii Mostar. Provincia Banja Luka by bola 

                                                 
271 Interim Arrangements for Bosnia and Herzegovina, Document S/25221, 29. január 1993, materiály ICTY 
(0028-7451-0028-7494). 
272 Comments on the “Interim Arrangements for Bosnia and Herzegovina” by the delegation of the Republic of 
Bosnia and Herzegovina to the ICFY, 28. január 1993, materiály ICTY (0170-0751-0170-0910, dok. 0850). 
273 Report of the Secretary-General on the New York round of peace talks on Bosnia and Herzegovina from 3 to 
8 February 1993, 8. február 1993, materiály ICTY (0170-0044-0170-0221, dok. 0201). 
274 Delegácia bosnianskej vlády, na čele ktorej bol vtedy Haris Silajdžić, sa odmietala stretnúť s ďalšími dvoma 
stranami a rovnako tak sa negatívne stavala voči detailným diskusiám o navrhovanej mape, či opatreniam na 
vytvorenie dočasnej vlády. Silajdžić podmieňoval zmenu svojho postoja iba v prípade dosiahnutia dohody 
o kontrole ťažkých zbraní v oblasti Sarajeva a otvorení humanitárnych koridorov. In: Lord Owen’s report from 
New York on the progress of the Vance Owen negotiations, 6. február 1993, in: Leadership Research Team: 
International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, str. 89 
275 Spojené štáty nepovažovali Plán Vance-Owen za dobrý, pretože údajne poskytoval príliš veľa koncesií 
bosnianskym Srbom. Bývalý relatívne vysoký funkcionár ministerstva obrany v Bushovej administratíve, 
Zalmay Khalilzad, prirovnal plán k appeasementu. Novinár New York Times Anthony Lewis varoval 
Washington, aby zabránil opakovaniu Mníchova, čím opakoval analógiu použitú už Izetbegovićom. In: BURG, 
Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention, 
str. 230 
276 Viď prílohu č. 14 
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taktiež rozšírená a zahŕňala by časti okresov Livno, Jajce a Donji Vakuf, ako i o niečo väčší 

podiel územia okresov Glamoč a Kupres. Návrhom moslimskej delegácie vychádzala nová 

mapa v ústrety v provincii Zenica, ktorá by zabrala časť okresu Teslić. Ďalej by sa zväčšila 

plocha okresu Prijedor pridelená provincii Bihać (no nie až tak, ako si to predstavovali 

Moslimovia). Provincia Tuzla by bola rozšírená smerom do okresu Brčko v časti, ktorá 

pôvodne pripadala Posávine, s cieľom poskytnúť Moslimom prístup k rieke Sáve. V dôsledku 

týchto zmien by predpokladaný koridor, spájajúci Banja Luku so srbskou východnou Bosnou, 

viedol cez chorvátsku provinciu Posávina, ako i moslimskú Tuzlu. Bosnianski Moslimovia by 

tak boli v pozícii, umožňujúcej tento koridor zablokovať v prípade srbských pokusov 

o pripojenie ďalších častí teritória ku svojim provinciám277. 

 

Delegácia bosnianskych Chorvátov, pre ktorých revidovaný návrh neprinášal zásadné 

zmeny a bol tak stále výhodným, akceptovali novú mapu 7. februára, ale ostatné dve 

delegácie trvali na svojich výhradách. Izetbegović popísal ústupky obsiahnuté v novom 

návrhu ako nedostatočné278. Karadžić zhrnul pozíciu bosniansko-srbskej delegácie 

nasledovne: „...teraz navrhli úzky a dlhý koridor pre Moslimov zo Srebrenika do Brčka. Pre 

nás – ktorí držíme väčšinu územia v provincii č. 3 (Posávina) – nenavrhujú koridor alebo 

teritórium cez túto provinciu, aby Bosnianska a Srbská Krajina...mohli mať voľný prístup 

k Semberiji, Juhoslávii a tým pádom i do sveta, pretože, keďže sme obklopení nepriateľským 

prostredím, iný prístup do sveta nemáme.“ 279 Srbská delegácia predložila vlastný návrh mapy, 

ktorá reflektovala ich predstavu o ideálnom územno-správnom členení krajiny280. Podľa tohto 

návrhu sa vo východnej Bosne mali vytvoriť dve kompletne nové provincie pod srbskou 

kontrolou. Provincia Nevesinje nachádzajúca sa v južnej časti východnej Bosny by sa rozšírila 

na teritórium južne od okresu Han Pijesak, ktoré pôvodne náležalo moslimskej provincii 

Tuzla. Táto nová entita by tak priamo hraničila s SRJ a zároveň by bola tvorená jednotným, 

nerozdrobeným územím. Provincia Bijeljina v severovýchodnej Bosne by zahŕňala územie od 

okresu Bijeljina na severe až po okresy Vlasenica a Srebrenica na juhu, pričom by do tejto 

provincie po novom patrili tak okresy pôvodne počítajúce so správou Tuzly, ako i okres 

Šekovići, ktorý bol pôvodne exklávou pod kontrolou provincie Nevesinje. Zaujímavé bolo, že 

podľa tohto návrhu by provincia Bijeljina, hoci formálne srbská, disponovala moslimskou 

väčšinou. Srbi si ďalej nárokovali celú či časť provincie Posávina, ktorej veľkú väčšinu 

                                                 
277 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 184 
278 Tamtiež, str. 183 
279 Belgrade RTB Television Network, 8. február 1993, materiály ICTY (R032-0980-R032-0982). 
280 Viď prílohu č. 15 
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vojensky kontrolovali281. 

 

Dôležitým aspektom rokovaní sa stalo i stanovisko USA, podobne ako tomu bolo pri 

Cutileirovej mierovej iniciatíve. V januári 1993 sa Bill Clinton ujal prezidentskej funkcie, 

pričom v priebehu svojej volebnej kampane na jeseň roku 1992 používal konflikt v BaH ako 

jeden z príkladov, v ktorom sľuboval tvrdšie zapojenie svojej administratívy v prípade 

zvolenia282. Bosnianska vláda dlhodobo verila v intervenciu západných politických hráčov283, 

a, ako ukazujú niektoré konkrétne prípady, mohla i teoreticky vyprovokovať srbské útoky na 

civilné moslimské obyvateľstvo s cieľom démonizácie srbských vojenských akcií pred očami 

západnej verejnosti, čo by následne mohlo primäť vlády predmetných krajín k energickejším 

krokom. Jedným z vypuklejších príkladov bolo bombardovanie nemocnice Koševo 

v Sarajeve. Príslušníci síl OSN spozorovali skupinu vojakov v uniformách ArBiH, ako do 

nemocnice nesú mínomet a zameriavajú srbské pozície. Po niekoľkých vypálených dávkach 

sa rýchlym tempom zbalili a opustili budovu. Na miesto pomerne rýchlo dorazili televízne 

štáby a rozmiestnili svoje vybavenie v okolí nemocnice. O niekoľko minút nato Srbi podnikli 

odvetný útok, ktorý pochopiteľne mieril na oblasť v bezprostrednej blízkosti nemocnice. 

Veliteľ vojsk OSN v Sarajeve, Francúz Philippe Morillon, údajne v tejto súvislosti poslal 

Izetbegovićovej vláde ostrý list, v ktorom varoval pred ďalším očividným porušovaním 

Ženevskej konvencie, tento list však nikdy nebol oficiálne zverejnený284. V priebehu konfliktu 

sa v Sarajeve vyskytlo ešte niekoľko krvavých udalostí, v ktorých sa obe bojujúce strany 

navzájom obviňovali z prevedenia útoku – medzi najdôležitejšie patril útok na ľudí čakajúcich 

vo rade na chlieb v máji 1992 a dva útoky na trhovisko Markale v rokoch 1994 a 1995. 

Oficiálna verzia sa vždy priklonila na stranu Moslimov a obvinila Srbov zo zodpovednosti za 

vykonané akcie, vo všetkých prípadoch však existoval istý počet nejasností a kontroverzií285. 

                                                 
281 Belgrade RTB Television Network. 
282 Viď napr. HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 39-43 
283 V januári predstavitelia bosnianskej vlády prezentovali niekoľko prehlásení, ktoré dávali najavo, že 
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a USA.“ In: Globus article cited in ICFY report on the third round of talks, 23. január 1993, materiály ICTY 
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284 BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
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keďže si týmto nezmyselným útokom sami na seba privodili bezprostredné letecké útoky NATO – viď 
HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 92. Na prvý pohľad to naozaj vyznieva ako ťažko uveriteľné, že by 
VRS podnikli takýto útok a napr. pôvodný vyšetrovací spis UNPROFORu uvádzal, že strela v prípade prvého 
Markale bola vypálená z pozícií ArBiH. Okrem iných zdrojov mi však v osobnom rozhovore pracovník ICTY 
a známy sarajevský filozof a intelektuál Nenad Fišer potvrdil, že francúzski vyšetrovatelia, ktorí vo svojich 
záveroch pôvodne pripísali zodpovednosť za prvé Markale Moslimom, urobili chybu v matematickom výpočte, 
a nedalo sa tak s určitosťou rozhodne povedať, že by za útok boli zodpovední Moslimovia. 
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Clintonova administratíva bola od začiatku voči Plánu Vance-Owen skôr rezervovaná. 

Hlavné námietky spočívali v tom, že plán údajne legitimizoval či prehliadal etnické čistky 

a prideľoval príliš veľa územia Srbom na úkor Moslimov. Nórsky diplomat Thorvald 

Stoltenberg, ktorý neskôr nahradil Cyrusa Vancea, poznamenal: „Američania verili, že tento 

plán bol nemorálny, pretože rozdeľoval Bosnu, akceptoval teritoriálne zmeny dosiahnuté 

pomocou sily a pretože moslimská strana by kontrolovala veľmi malý podiel teritória, 

33.3%.“286 Americká strana však nebola vo svojom postoji jednotná. Vojenský úder proti 

Srbom obhajovali hlavne viceprezident Al Gore a vtedajšia veľvyslankyňa USA pri OSN 

Madeleine Albright. Poradca pre otázky bezpečnosti Tony Lake sa taktiež prikláňal k tvrdšej 

stratégii, avšak čiastočne sa odlišoval ohľadom motivácie pre jej použitie. Zatiaľ čo Albright 

spájala použitie sily s americkými záujmami v Európe (ktoré mali byť predchádzajúcou 

čiastočne izolacionistickou politikou Bushovej garnitúry zanedbávané), Lake k bosnianskej 

problematike pristupoval z obecnejšej geopolitickej perspektívy. Podpora Moslimov v BaH zo 

strany USA mala byť údajne výhodným spôsobom, ako posilniť tvrdenia administratívy, že 

americké vojenské operácie na Blízkom východe neboli motivované antiislamskými 

náladami287. Použitie vojenskej sily však malo i svojich odporcov, pričom nešlo len o 

postoje členov Clintonovej administratívy, ale hlavne o situáciu v Kongrese a pretrvávajúci 

odpor americkej verejnej mienky. Námietky, ktoré sa voči ozbrojenej intervencii vznášali, 

dobre zhrnul generál Colin Powell vo svojom interview pre New York Times v septembri 

1992, hoci išlo ešte o obdobie, v ktorom bol v prezidentskom kresle George Bush. Powell 

argumentoval, že vojenská sila by mala byť použitá iba v prípade, ak je jednoznačne možné 

dosiahnuť presvedčivé víťazstvo. Bolo pritom mimoriadne náročné lokalizovať a zničiť 

srbské delostrelectvo. Okrem toho by mohol byť Washington obvinený zo zaujatosti, čo by 

mohlo viesť k odvetným útokom na personál OSN zodpovedný za humanitárne operácie288. 

 

Počas marca 1993 pokračoval tlak na moslimskú stranu, aby podpísala predložený 

revidovaný návrh mapy, ktorá zostávala naďalej nedoriešenou časťou celkového plánu. 

Boban, ktorý ako predstaviteľ chorvátskej strany mal eminentný záujem na prijatí návrhu, 

tlačil na Izetbegovića, že stiahne jednotky HVO z centrálnej a severnej Bosny a nechá tak 

                                                 
286 Translation of Witness Statement of Thorvald Stoltenberg, Oslo, 12. november 2001, materiály ICTY (0305-
1882-0305-1891, dok. 1883). 
287 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 224 
288 GORDON, Michael: Powell Delivers a Resounding No On Using Limited Force in Bosnia. New York Times, 
28. september 1992, http://www.nytimes.com/1992/09/28/world/powell-delivers-a-resounding-no-on-using-
limited-force-in-bosnia.html?scp=2&sq=colin+powell&st=nyt 
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tamojších Moslimov vystavených srbským atakom289. Vláda BaH však naďalej trvala na 

inkorporácii okresov Rudo a Čajniče do provincie Tuzla – Vance a Owen na to reagovali 

ponukou vytvorenia koridoru z okresu Čajniče do Sandžaku, ale moslimskú delegáciu to 

neuspokojilo a 6. marca Izetbegović vyhlásil, že „Predsedníctvo BaH“ formálne odmietlo 

návrh mapy290. Srbská strana sa pod diplomatickým tlakom systematicky radikalizovala, 

odmietala rôzne časti politickej i vojenskej dohody a nechcela ani počuť o postúpení opštín 

Rudo a Čajniče Moslimom. Zdalo sa, že i už dosiahnutý konsenzus o deviatich princípoch je 

opäť v nedohľadne a Krajišnik opakovane spomínal možnosť rozdelenia krajiny na dve 

časti291. 11. marca sa vyjednávači pokúsili v Paríži presvedčiť Miloševića, aby im pomohol 

v nátlaku na bosnianskych Srbov; Milošević však trval na limitoch svojho pôsobenia 

a podotkol, že nemôže ovplyvniť Karadžića a spol. v ich rozhodnutí ohľadom mapy. Samotná 

delegácia bosnianskych Srbov opakovane uviedla, že si od Belehradu nenechá rozkazovať
292. 

Francúzsky prezident Mitterand však na Miloševića zapôsobil poznámkou, že ak by 

Karadžića presvedčil, Srbsku by mohli byť odpustené sankcie a malo by šancu na reintegráciu 

do Európy293.  

 

V dôsledku prebehnuvších rokovaní predstavili vyjednávači zúčastneným stranám 24. 

marca revidovaný návrh „Dočasných opatrení“ a znovu prerobenú mapu294, ktorá do veľkej 

miery vychádzala z posledného návrhu z newyorských rokovaní. Zmeny sa týkali iba 

provincie Sarajevo, do ktorej sa z provincie Zenica presunuli okresy Visoko, Vareš, Breza 

a časť okresu Kakanj. Okrem toho sa vytvorili koridory zo Sarajeva cez Olovo do Tuzly 

                                                 
289 Coreu from Lord Owen’s Private Secretary concerning talks on Bosnia and Herzegovina, 2. marec 1993, 
dostupné na: http://sca.lib.liv.ac.uk/collections/Owen/lists/owencd2.html 
290 Bosnianski Chorváti namietali voči tejto formulácii, keďže chorvátski členovia Predsedníctva nehlasovali. 
OKUN, Herbert: Notes on a meeting with the Bosnian Government, 5. marec 1993, materiály ICTY (R016-4404-
R016-4485, dok. 4424). 
291 OKUN, Herbert: Meeting with the Bosnian Serbs, 6. marec 1993, materiály ICTY (R016-4404-R016-4485, 
dok. 4443). 
292 Keď srbský minister zahraničných vecí Jovanović prečítal v apríli 1993 Miloševićov list určený pre Parlament 
RS, dostalo sa mu kyslého prijatia. Bosniansko-srbskí politici mesiace svojim ľuďom opakovali, že tento plán 
znamenal smrť srbského národa v BaH a zrazu ich Belehrad tlačil do jeho akceptovania. Biljana Plavšić sa 
vyjadrila: „Kto je tento Jovanović? Kto je Milošević, Bulatović, Ćosić? Zvolil si ich národ? Nie, nezvolil... Podľa 
našej ústavy je to parlament, čo rozhoduje o týchto veciach.“ In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 281 
293 Osoba francúzskeho prezidenta sa dá použiť ako príklad európskej neschopnosti čeliť juhoslovanskému 
konfliktu. Na prelome mája a júna 1991 sa pod jeho záštitou konala v Prahe Konferencia o európskej 
konfederácii, zameraná na integráciu východoeurópskych post-komunistických krajín do Európy. Zatiaľ čo si 
európski diplomati a politici vymieňali názory o európskom zjednocovaní, jeden z účastníkov konferencie, 
právnik a novinár magazínu Vreme Srdja Popović, poznamenal: „Nemyslím si, že si Európa uvedomuje potenciál 
pre vypuknutie násilia v Juhoslávii, a pritom to môže začať každú chvíľu.“ In: GLENNY, Misha: The Fall of 
Yugoslavia, str. 65 
294 Viď prílohu č. 16 
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a z Goražde cez Čajniče do Sandžaku. Vláda BaH tento návrh prijala, hoci Izetbegović 

platnosť svojho podpisu podmienil podpisom bosnianskych Srbov v rozumnom čase a 

„zastavením agresie“ 295. Bosnianski Chorváti návrh taktiež akceptovali. Delegácia 

bosnianskych Srbov sa odvolala na nutnosť súhlasu Parlamentu RS, ktorý 2. apríla 1993 

jednohlasne hlasoval proti prijatiu Mierového plánu Vance-Owen296. 

 

3.4 DÔSLEDKY NEPRIJATIA PLÁNU 

 

V apríli sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo vyvinúť signifikantný tlak na 

bosniansko-srbskú politickú reprezentáciu s cieľom dotlačiť ich ku zmene pôvodného 

rozhodnutia. Bezpečnostná rada OSN tak prijala rezolúciu 816297 autorizujúcu zavedenie 

bezletovej zóny nad územím BaH a rezolúciu 820298, ktorá posilňovala už zavedené sankcie 

voči SRJ299. Vance a Owen sa niekoľkokrát stretli s predstaviteľmi RS, ako aj SRJ. Hlavným 

bodom starostí bosnianskych Srbov zostával posávsky koridor. Generál Mladić sa staval 

obecne odmietavo voči vzdávaniu sa akéhokoľvek teritória vo východnej Bosne, ktoré sa už 

podarilo úspešne „homogenizovať“ 300. Vyjednávači uistili Miloševića, že dočasné 

predsedníctvo krajiny by operovalo prostredníctvom konsenzu všetkých troch územných 

jednotiek, čo by dávalo bosnianskym Srbom možnosť veta. Okrem toho pripustili, že iba 

ozbrojené jednotky OSN a nie HVO či ArBiH, by mali možnosť pohybovať sa v srbských 

                                                 
295 Report of the Secretary-General on the activities of the International Conference on the Former Yugoslavia: 
Peace Talks on Bosnia and Herzegovina. Document S/25479, 26. marec 1993, materiály ICTY (0212-2309-
0212-2343, dok. 2333). 
296 Dôvodom bola neakceptovateľnosť mapy – rozdelenie teritória a zdrojov bolo údajne neférové 
a nekorešpondovalo s etnickou skladbou obyvateľstva, ani s politickými záujmami srbského národa. Naviac by 
boli Srbi oddelení od svojej domovskej krajiny, keďže by strácali vybojované územie v Posávine. In: Excerpt of 
the transcript of the 26th session of the National Assembly of the Republika Srpska, Bileca, 2. apríl 1993, 
materiály ICTY (0215-0020-0215-0022). 
297 UN Security Council: Resolution 816 (1993), 31. marec 1993, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/187/17/IMG/N9318717.pdf?OpenElement 
298 UN Security Council: Resolution 820 (1993), 17. apríl 1993, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/222/97/IMG/N9322297.pdf?OpenElement 
299 Dovtedajšie sankcie boli nasledovné: rezolúcia 713 z r. 1991 bolo na vtedajšiu SFRJ uvalené všeobecné 
a kompletné embargo na všetky zásielky zbraní a vojenského materiálu. Rezolúcia 727 z r. 1992 upresnila, že sa 
platnosť embarga vzťahuje na všetky súčasti bývalej Juhoslávie. V decembri toho roku bol vytvorený zvláštný 
sankčný výbor pre bývalú Juhosláviu. Rezolúcia 757 z r. 1992 uvalila na SRJ ekonomické sankcie vrátane 
úplného embarga na obchod s tovarom strategického významu, zákazu pristávania lietadiel na území SRJ 
a účasti SRJ na medzinárodných športových a kultúrných akciách. Neskôr, v r. 1994, bola prijatá ešte rezolúcia 
942, ktorá zakázala medzinárodné styky bosniansko-srbských úradníkov a armádnych predstaviteľov, obchod 
s akýmkoľvek tovarom vlastneným bosniansko-srbskými silami a zmrazila bosniansko-srbský zahraničný 
kapitál. In: DIENSTBIER, Jiří et al.: Stabilita Balkánu a Evropské unie. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 
2006, str. 47 
300 OKUN, Herbert: Notes on a meeting with General Mladić, Karadžić, and Krajišnik, 24. apríl 1993, materiály 
ICTY (R016-4486-R016-4563, dok. 4532). 
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oblastiach mimo vytýčených srbských provincií. Srbský prezident s cieľom vyhnúť sa 

účinkom rezolúcie 820 s návrhom súhlasil301 a spoločne s Ćosićom a Bulatovićom poslal 

Parlamentu RS už spomínaný list prostredníctvom ministra zahraničných vecí Jovanovića, 

ktorý presviedčal bosnianskych Srbov, že prípadné zmeny sa dajú ľahšie uskutočniť 

politickou cestou v dočasnom predsedníctve, ako pokračovaním konfliktu. Napriek tomu 

hlasoval Parlament RS opäť jednohlasne proti návrhu a 26. apríla vstúpila rezolúcia 820 

v platnosť.  

 

V máji sa ešte uskutočnilo jedno kolo rokovaní v Aténach za účasti gréckeho premiéra 

Mitsotakisa, na reálnej situácii to však veľa nezmenilo. Delegácia bosnianskych Srbov čelila 

výraznému tlaku nielen zahraničných mediátorov, ale i predstaviteľov SRJ, aby s plánom 

nakoniec súhlasila; Vance údajne povedal Karadžićovi, že sa jedná o „last chance café“ a že 

americké letectvo je pripravené urobiť z Bosny a Srbska spúšť302. Karadžić plán nakoniec 

podpísal, ale ako obvykle sa odvolal na potrebu súhlasu Parlamentu RS. Keďže vyjednávači 

vedeli, že tento orgán už úspešne dva podpísané návrhy zamietol a evidentne neexistovala 

žiadna signifikantná zmena okolností, ktorá by podnietila posun v jeho uvažovaní, bolo úplne 

zbytočné tlačiť na Karadžića a vyvolávať v ňom dojem, že ho z Atén nepustia domov, kým 

návrh nepodpíše. Prezident Clinton medzičasom začal byť netrpezlivý a strácal dôveru 

v schopnosti spojených síl diplomatov dosiahnuť skutočný prielom v mierových rokovaniach. 

V tomto období existoval istý rozpor medzi americkou administratívou a vyjednávačmi 

situovanými v Európe, obzvlášť lordom Owenom. Clinton zvažoval letecké útoky na pozície 

bosnianskych Srbov a zrušenie embarga pre BaH s cieľom pomôcť vojensky znevýhodneným 

Moslimom (tzv. stratégia lift and strike)303, Owen varoval Washington, že vojenská 

intervencia môže podkopať sľubne sa rozvíjajúce mierové rokovania304. Keďže USA nenašli 

podporu pre svoj prístup medzi svojimi európskymi partnermi, rozhodli sa spoločne 

s Ruskom, Veľkou Britániou, Španielskom a Francúzskom pre tzv. Joint Action Program pre 

                                                 
301 OKUN, Herbert: Notes on a meeting with Presidents Cosić, Bulatović, and Milošević, 25. apríl 1993, 
materiály ICTY (R016-4486-R016-4563, dok. 4551). 
302 OTTAWAY, David: Serbs Under Pressure As They Near Goal; Nationalists' Bosnian Republic at Stake. 
Washington Post, 1. máj 1993, dostupné na: 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/72143485.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=May+1
%2C+1993&author=David+B.+Ottaway&desc=Serbs+Under+Pressure+As+They+Near+Goal%3B+Nationalists
%27+Bosnian+Republic+at+Stake 
303 Reuters Report on Athens Talks, 1. máj 1993, materiály ICTY (R090-8921-R090-8929, dok. 8924). 
304 PRESTON, Julia: Bosnia Peace Prospects Improve. Washington Post, 1. máj 1993, dostupné na: 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/72143541.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=May+1
%2C+1993&author=Julia+Preston&pub=The+Washington+Post+(pre-
1997+Fulltext)&edition=&startpage=A.01&desc=Bosnia+Peace+Prospects+Improve%2C+Mediator+Says%3B
+EC+Envoy+Warns+Against+Quick+Intervention 
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BaH305. Tento plán sa zasadzoval za pokračovanie humanitárnej pomoci, dodržiavanie 

bezletovej zóny nad BaH, vytrvanie v sankciách voči SRJ, implementáciu sankcií voči 

Chorvátsku v prípade pokračujúcej podpory pre Herceg-Bosnu a vytvorenie bezpečných zón 

v krajine. Okrem toho sa mala uzavrieť hranica medzi BaH a SRJ. Karadžić sa na margo tohto 

programu vyjadril: „Myslíme si, že tento program nám pomôže v mierovom procese, hoci 

Vance-Owenov plán je mŕtvy.“306 I z tohto vyjadrenia je zrejmé, že medzinárodné 

spoločenstvo a jeho iniciatívy stále na lokálnych lídrov pôsobili dojmom papierového tigra 

a nehodlali ich brať príliš vážne. 

 

Zasadnutie Parlamentu RS sa konalo v dňoch 5.-6. mája v Pale a zúčastnil sa ho okrem 

Miloševića, Ćosića a Bulatovića i Mitsotakis. Karadžić pod tlakom odprezentoval reč, v ktorej 

síce nazval plán katastrofickým, ale zároveň spomenul, že 43% teritoriálnej kontroly pre 

Srbov podľa plánu bolo viacej, než Srbi v BaH kontrolovali počas posledných dvesto rokov. 

Ďalej podotkol, že vojna musí skončiť a v prípade neprijatia plánu hrozia bosnianskym Srbom 

letecké útoky NATO307. Milošević vystúpil dvakrát a vyjadril plánu silnú podporu, naopak 

Mladić, Krajišnik a ďalší sa postavili proti. Parlament sa najskôr pokúsil o prijatie deviatich 

podmienok, ktoré by bolo potrebné splniť ako predpoklad podpory pre plán, po 

Mitsotakisových námietkach sa však zhromaždenie uznieslo, že posledné slovo budú mať 

občania v referende308. Konalo sa v dňoch 15. - 16. mája 1993 a veľkou väčšinou v ňom 

bosnianski Srbi hlasovali proti prijatiu plánu. 

 

Hlavným problémom iniciatívy Vancea a Owena bol kontraproduktívny dopad na 

situáciu v teréne. Jednotlivé provincie síce nemali byť vyčleňované primárne podľa etnických 

kritérií, akonáhle sa však stala známou ich predpokladaná podoba, všetky tri etnické skupiny 

sa ponáhľali učiniť všetko preto, aby sa „ich“ provincie stali čo najviac etnicky 

homogénnymi. Najviac sa zhoršili vzťahy medzi Chorvátmi a Moslimami, teritória provincií 

Mostar a Travnik boli zachvátené ťažkými bojmi. Mate Boban prehlásil Mostar hlavným 

mestom Herceg-Bosny a ustanovil HVO ako jedinú vojenskú autoritu309. V Prozore zahájili 

                                                 
305 Viď US Department of State: Announcement of the Joint Action Program on the conflict in Bosnia. 24. máj 
1993, dostupné na: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1584/is_n21_v4/ai_13186711/ 
306 Russian diplomat presents latest Bosnian proposal. The Irish Times, 25. máj 1993, 
http://www.irishtimes.com/newspaper/archive/1993/0525/Pg006.html#Ar00601:06332E1C73B108A4910DA4A
90E14911104A930C55C339574 
307 Transcript of the thirtieth session of the Assembly of the Republika Srpska, Pale, 5.-6. máj 1993, materiály 
ICTY (0215-0114-0215-0204). 
308 Tamtiež 
309 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 93 
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Chorváti etnické čistky namierené proti Moslimom. Je potrebné si uvedomiť, že bosnianskym 

Chorvátom Vance-Owenov plán mimoriadne vyhovoval, keďže im sľuboval podstatne väčšie 

teritoriálne zisky, než mala HVO reálne pod kontrolou (hoci žiadna z provincií nebola 

nominálne chorvátska, srbská či moslimská, každé etnikum intuitívne chápalo, ktoré provincie 

boli určené práve jemu). Hoci návrh ešte nebol podpísaný ani Vládou BaH, ani reprezentáciou 

z Pale, bosnianski Chorváti zahájili vojenské akcie a postupne rozširovali svoju pôsobnosť 

v predmetných provinciách.  Owen sa v tejto súvislosti vyjadril nasledovne: „Otázka, kto bude 

kontrolovať Travnik, ktorý sme nikdy automaticky nevideli v chorvátskej sfére vplyvu, bola 

otázka pre voličov a nie niečo, čo mohlo byť určované násilným presídľovaním obyvateľstva 

do a von z týchto oblastí.“310 Jeho vyjadrenie však zostalo iba rečníckym obratom, bojujúce 

strany si nerobili nič z toho, ako medzinárodní vyjednávači vnímali preberanie kontroly nad 

jednotlivými provinciami.  

 

Hoci „Dočasné opatrenia“ predpokladali stiahnutie chorvátskych vojsk do provincie 

Posávina a moslimských do Bihaću, v provinciách Tuzla, Mostar, Zenica a Travnik mali byť 

prítomné vojská oboch etnických skupín, pričom sa predstavitelia Chorvátov a Moslimov 

neboli schopní dohodnúť na praktickom fungovaní vzájomnej koexistencie. Predpokladalo sa, 

že všetky ozbrojené sily v provinciách Bihać, Tuzla a Zenica by boli podriadené veleniu 

generálneho štábu ArBiH, zatiaľ čo jednotky v provinciách Posávina, Mostar a Travnik by 

spadali pod generálny štáb HVO (tento plán bol vypracovaný 4. apríla 1993 na stretnutí 

Bobana, Prlića a Izetbegovića). Boban vyhlásil, že ak Vláda BaH nepodpíše túto dohodu do 

15. apríla, HVO ju vo „svojich“ chorvátskych provinciách začne napĺňať unilaterálne. 

Izetbegović dohodu nepodpísal a výsledkom boli násilnosti prevažne v centrálnej Bosne, so 

smutným vyvrcholením v etnicky zmiešanej dedinke Ahmići. Moslimovia sa však taktiež 

dopúšťali etnických čistiek – napr. v meste Zenica došlo k násilnostiam namiereným voči 

tamojšej chorvátskej komunite, atď.311  

 

Vance-Owenov plán sa na rozdiel od Cutileirovho plánu riešil v čase prebiehajúceho 

vojenského konfliktu, jeho cieľom tak nebolo vojne zabrániť, ale ju čo najrýchlejšie ukončiť. 

Nedostatočný nátlak medzinárodného spoločenstva posilnil v bojujúcich stranách 

presvedčenie, že používanie sily a vytváranie etnicky čistých území sa nestretne s odvetou. 

                                                 
310 Meeting in Sarajevo between the Co-Chairmen, and President Izetbegović and Mile Akmadžić, 20. január 
1993, in: Leadership Research Team: International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, str. 103 
311 ECCM Report on Interethnic Violence in Vitez, Busovača, and Zenica, 17. máj 1993, materiály ICTY (0005-
1615-0005-1703). 



 103 

Podmienky, ktoré panovali o dva roky neskôr počas rokovaní o Daytonskej mierovej zmluve 

svedčia o tom, že v roku 1993 neboli splnené niektoré základné predpoklady pre úspešné 

ukončenie bojov. Po prvé, bojujúce strany mali ešte stále dostatok síl a odhodlania a verili, že 

dokážu za pomoci vlastného pričinenia zvrátiť či vylepšiť stav na bojovom poli. Po druhé, 

srbská strana kontrolovala územie, ktoré bolo príliš veľké tak vzhľadom na populačný podiel, 

ako aj na historické reálie. Po tretie, medzinárodné spoločenstvo nebolo ochotné použiť silu 

ako prostriedok oddelenia a zastrašenia bojujúcich skupín. Po štvrté, rokovania boli vedené 

zdĺhavo a jednotlivým lídrom bolo opakovane umožnené alibisticky sa odvolávať na národné 

parlamenty, či referendá. Ak by sa však Vance-Owenov plán prijal, krajina by mohla 

teoreticky fungovať, hoci v značne zložitých podmienkach (čo však bol koniec koncov aj 

prípad Daytonu). Bosna a Hercegovina by bola pomerne neprehľadne rozparcelovaná 

a pravdepodobne najťažšou úlohou medzinárodného spoločenstva by bolo bývalo zaručiť, že 

sa boje neobnovia. Bol by to mimoriadne náročný cieľ, a to vzhľadom na nespokojnosť 

hlavne srbskej strany s navrhovaným riešením, stále vysoký vojenský potenciál VRS 

a chýbajúcu ochotu (nielen) USA garantovať mier prostredníctvom vyslania dostatočného 

počtu ozbrojených mierových síl. 
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4. PLÁN OWEN-STOLTENBERG 

 

Po zlyhaní Vance-Owenovho plánu došlo k odstúpeniu predstaviteľa OSN Cyrusa 

Vancea, ktorý bol nahradený nórskym diplomatom Thorvaldom Stoltenbergom. Obaja 

diplomati nadviazali na dovtedy neúspešné rokovania návrhom založenom na spoločnej 

srbsko-chorvátskej iniciatíve. Táto predpokladala rozdelenie BaH na tri časti podľa etnického 

kľúča, čo by implicitne de facto viedlo k ustanoveniu Veľkého Srbska a Veľkého Chorvátska, 

hoci na papieri mali hranice BaH zostať celistvé. Táto idea tzv. Únie republík Bosny 

a Hercegoviny vzišla zo stretnutie Tudjmana a Miloševića v dňoch 15.-16. júna 1993 

a nadviazalo sa na ňu v ďalšom stretnutí o štyri dni nato medzi Bobanom a Karadžićom. 

Moslimská strana pochopiteľne tento návrh spočiatku neuvítala s otvorenou náručou312. 

 

27. júna sa stretli predstavitelia Srbska, Chorvátska a troch zúčastnených strán z BaH 

vo švajčiarskom mestečku Genthod. Owen v tejto súvislosti poznamenal, že krvavá realita na 

bojovom poli bola už podľa jeho názoru neriešiteľná akoukoľvek cestou integrácie. Bojujúce 

strany sa mali dostať do bodu, keď návrat k aspoň relatívne zmierlivému spolužitiu bol ťažko 

predstaviteľný, a bolo tak pragmaticky výhodnejšie začať sa orientovať na rozdelenie teritória 

BaH – keď aj nie de iure, keďže krajina bola od apríla 1992 medzinárodne uznaná v jej 

pôvodných hraniciach, tak aspoň de facto. Preto sa v polovici roku 1993 zahraniční mediátori 

prvýkrát otvorene priklonili k väčšej akceptácii srbsko-chorvátskeho prístupu, ktorý 

favorizoval rozdelenie BaH pozdĺž etnických línií ako jediný efektívny spôsob ukončenia 

vojny313. Prezidenti Tudjman, Bulatović a Milošević vyjadrili podľa prehlásenia dvojice 

vyjednávačov želanie, aby sa im tento pohľad otvorene nepripisoval, hoci ho 

v diplomatických kruhoch podporovali a do veľkej miery napomohli jeho presadzovaniu pri 

vyjednávaniach314.  

 

Ich prístup bol v podstate modifikovanou verziou deviatich princípov známych už 

z plánu Vance-Owen315. Hlavným rozdielom bolo navrhované konfederatívne štátne zriadenie 

s troma vnútornými republikami namiesto desiatich provincií. Tudjman s Miloševićom sa 

                                                 
312 GOW, James: Triumph of the Lack of Will: International Diplomacy and the Yugoslav Wars. New York: 
Columbia University Press, 1997, str. 254 
313 BURG, Steven, SHOUP, Paul: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 265 
314 Cryptofax to Secretary-General from Thorvald Stoltenberg, Ženeva, 23. jún 1993, materiály ICTY (0170-
9481-0170-9735, dok. 9598). 
315 Pozri kapitolu 2 – Mierový plán Vance-Owen, str. 83 
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zdanlivo dohodli na rozdelení teritória, ktoré malo pripadnúť srbskej, resp. chorvátskej 

republike v BaH a rovnako tak dospeli i ku kompromisu ohľadom územia, ktoré malo byť 

určené moslimskej strane sporu. Podľa Stoltenberga boli určujúcimi faktormi vplývajúcimi na 

myslenie oboch prezidentov sankcie voči SRJ, ako aj hrozba zavedenia podobných sankcií 

voči Chorvátsku316. Toto však pochopiteľne neznamenalo, že rovnaký prístup zdieľali i lídri 

jednotlivých etnických skupín v samotnej BaH – boje medzi Moslimami a Chorvátmi sa ešte 

zintenzívnili, pričom v niekoľkých prípadoch začínali Srbi bojovať po boku Chorvátov proti 

Moslimom. Chorvátske obyvateľstvo sa ocitlo pod silným tlakom okolo Prozoru a Gornjeho 

Vakufu, kde sa ArBiH dopúšťala etnického čistenia. Ako tomu bolo už aj v minulosti, 

predstavitelia znepriatelených etník si kládli otázku, či im bojové akcie v teréne zaručia zisk 

väčšieho územia, než by dosiahli prostredníctvom vyjednávania. Hoci etnické čistky priniesli 

so sebou homogenizáciu pomerne rozsiahlych plôch krajiny, k hlavnému cieľu – zisku 

koherentných, etnicky čistých a vzájomne poprepájaných území – bolo ešte stále ďaleko. Plán 

tak ponechával cca 35% Moslimov a Srbov, ako aj 53% Chorvátov mimo predpokladaného 

územia ich republík. Sarajevo s priľahlým okolím malo byť spravované úradmi OSN, ale 

reálna moc centrálnej administratívy mala byť obmedzená na minimum. Podľa mapy317 mala 

srbská „republika“ obdržať 53% teritória BaH, moslimská cca 30% a chorvátska 17%. 

Izetbegović v tejto iniciačnej fáze súhlasil s návrhom pod podmienkou vytvorenia koridoru 

z vnútrozemia k jadranskému pobrežiu, čo ostatné strany akceptovali318. 

 

Rokovania, ktoré zúčastnené strany v tomto procese viedli, do veľkej miery 

pripomínali už prebehnuté vyjednávania na margo plánu Vance-Owen. Predstavitelia 

jednotlivých etník prediskutovali ústavné princípy, na základe ktorých sa mal vybudovať 

politický systém, rovnako tak sa témou dialógu stali vojenské, dopravné a ďalšie špecifiká, 

pričom sa vyjednávačom v podstate podarilo primäť strany ku kompromisu a súhlasu 

s ponúkaným návrhom. Všetko sa však nakoniec zadrhlo ako obvykle na návrhu mapy, resp. 

obecného princípu, ktorý determinoval rozdelenie krajiny na tri súčasti s výraznými vlastnými 

právomocami. Dilemu, pred ktorou tu stála hlavne moslimská strana, charakterizoval 

týždenník Manchester Guardian: „Srbsko-chorvátsky plán pre rozdelenie Bosny na tri časti, 

o ktorom medzinárodní mediátori tvrdia, že je v súčasnosti jedinou možnou schémou, 

                                                 
316 Weekly Assessment of Thorvald Stoltenberg sent to the Secretary-General, Ženeva, 28. jún 1993, materiály 
ICTY (0170-0017-0170-0043, dok. 0027). 
317 Viď prílohu č. 17 
318 Report of the Co-Chairmen of the Steering Committee of the ICFY, dokument S/26260, 5. august 1993, 
materiály ICTY (0465-9529-0465-9532). 
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pravdepodobne Izetbegovićovi prinajlepšom ponúkne oklieštený štát zahŕňajúci štvrtinu 

Bosny, dvojnásobok teritória momentálne kontrolovaného vládnymi silami.“319 Izetbegović, 

ktorý si stále predstavoval zachovanie celistvej, integrálnej a v podstate multietnickej BaH 

(akokoľvek toto implicitne znamenalo moslimskú dominanciu), si na strane druhej 

uvedomoval, že hoci sa mu delenie štátu na základe etnicity z duše protivilo, realita v teréne 

ho k tomuto kroku tlačila. Jeho pôvodná predstava bola v danej fáze odmietnutá 

i zahraničnými mediátormi, nehovoriac už o jeho srbských a chorvátskych protivníkoch; 

a vojenské kapacity Vlády BaH boli stále značne limitované. Izetbegovićovi hrozilo, že 

krajina sa rozdelí tak či tak, no moslimská „republika“ bude nakoniec menšia, než mu bolo 

v rámci plánu Owen-Stoltenberg ponúknuté. 

 

Rokovania v priebehu leta 1993 boli brzdené neustálymi eskaláciami a následnými 

prerušeniami bojových akcií. ArBiH a HVO spolu viedli ťažké boje hlavne v Mostare 

a centrálnej Bosne. VRS pokračovali vo svojej ofenzíve v priestore okolo Sarajeva na Igmane 

a Bjelašnici, ohľadom ktorej panovali spory medzi Izetbegovićom a Stoltenbergom – zatiaľ čo 

nórsky diplomat tvrdil, že po rozhovore s generálom Mladićom boli tieto akcie pozastavené 

a bosniansko-srbské jednotky sa dočasne stiahli z oboch vrcholov nad Sarajevom, Izetbegović 

trval na prítomnosti minimálne 30 tankov a tisícky vojakov v danom priestore. Svoju ďalšiu 

prítomnosť na rokovaniach podmieňoval okamžitým zastavením srbských vojenských akcií 

a skutočným stiahnutím sa z kopcov obkolesujúcich bosnianske hlavné mesto320. K tomu 

malo dôjsť podpisom dohody na sarajevskom letisku zo dňa 11. augusta. Následne sa o päť 

dní nato stretla dvojica vyjednávačov s troma stranami konfliktu a diskutovali o viacerých 

podstatných záležitostiach: povolenie slobody pohybu pre vojenských pozorovateľov OSN, 

administrácia Sarajeva vrátane okolitých oblastí okrem Pale počas prechodného obdobia 

Spojenými národmi, ustanovenie multietnického výboru pre náležitosti ako polícia a pod., ako 

aj teritoriálne aspekty. O deň nato sa diskutované podrobnosti premietli do dokumentu 

„Odsúhlasené opatrenia ohľadom ústavnej dohody Únie republík BaH“321.  

 

Spojené štáty boli v danom období pod citeľným tlakom použiť proti srbskej ofenzíve 

v priestore Sarajeva aspoň letecké údery. Clintonov okruh poradcov pre zahraničnú politiku 

                                                 
319 Bosnia’s leader flies in for carve-up. Manchester Guardian Weekly, 1. august 1993, materiály ICTY (0093-
3939-0093-3940, dok. 3939). 
320 Letter from Izetbegović to Owen and Stoltenberg, Ženeva, 10. august 1993, materiály ICTY (0172-0829). 
321 V angličtine „Agreed Arrangements Concerning the Constitutional Agreement of the Union of Republics of 
BH“  Fax from Stoltenberg to Secretary-General, 16. august 1993, materiály ICTY (0170-9526-0170-9526). 
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údajne zvažoval unilaterálnu vojenskú operáciu s cieľom uvoľniť sarajevskú blokádu, no 

nakoniec sa tohto plánu vzdali po zvážení prostriedkov, ktoré by do podobnej akcie museli 

byť investované: „Nebola žiadna cesta, ktorou by sa dala podniknúť pozemná operácia, počty 

by boli príliš veľké...než na aké by ste mohli dostať politický súhlas.“322 Američania však 

prehlásili, že podniknú aspoň letecké údery, čo znamenalo do veľkej miery ignorovanie 

rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 836, ktorá limitovala letecké operácie na ochranu personálu 

OSN – plán prezentovaný USA predpokladal vlastnú iniciatívu NATO pri leteckých úderoch 

bez nutného súhlasu OSN. Avšak i tento plán sa stretol s výraznou opozíciou Kanaďanov, 

Britov a Francúzov, pričom debata na stretnutí veľvyslancov NATO 2. augusta 1993 bola 

podľa jedného kanadského diplomata „tak vypätá a zatrpknutá, aká sa ešte nikdy v Aliancii 

neodohrávala.“323 Proti leteckej operácii sa vyslovili vplyvné osobnosti ako napr. veliteľ síl 

OSN v Sarajeve gen. Briquemont, obaja mediátori Owen a Stoltenberg a generáli Powell 

a MacKenzie. Motivácie boli primárne dve. Po prvé, Američania v danej dobe nedisponovali 

väčšími pozemnými silami v rámci OSN na teritóriu BaH, a nemohli tak utrpieť výraznejšie 

straty v dôsledku prípadných leteckých útokov. Francúzi a Kanaďania však do krajiny poslali 

relatívne veľký počet jednotiek a oprávnene sa obávali represií zo strany bosnianskych Srbov, 

ak by sa voči nim podnikli vzdušné operácie324. Po druhé, diplomati zainteresovaní 

v prebiehajúcom maratóne mierových rokovaní považovali letecké útoky za marenie 

vyjednávania a necitlivého angažovania silových prostriedkov v situáciach, ktoré boli lepšie 

riešiteľné diplomatickou cestou. 

 

4.1 PASIVITA MEDZINÁRODNÉHO SPOLO ČENSTVA 

 

Odpoveď na otázku, či medzinárodné spoločenstvo konalo správne, keď v BaH 

výraznejšie intervenovalo až v roku 1995, vyznieva na prvý pohľad jednoznačne. Dôsledkom 

bosnianskeho konfliktu boli približne 2 milióny utečencov a viac než 100.000 mŕtvych, 

k čomu prispela i európska neschopnosť a americká pasivita. Tento pohľad však pokladám za 

čiastočne povrchný a nezohľadňujúci všetky špecifiká daného konfliktu. Faktom zostáva, že 

akcie medzinárodného spoločenstva v rokoch 1992-1994 vyznievali v lepšom prípade 

nejednoznačne a v horšom prípade ako vrchol diletantstva. V novembri 1992 prijala 

                                                 
322 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 267 
323 In: tamtiež, str. 268 
324 K tomu neskôr naozaj došlo, keď sily gen. Mladića zajali približne 400 príslušníkov UNPROFORU 
a pripútali ich reťazami k strategickým objektom, viď str. 56 



 108 

Bezpečnostná rada rezolúciu 787325, ktorá zaviazala členské štáty prehliadať všetky námorné 

plavidlá smerujúce do a z krajiny s cieľom inšpekcie prevážaného tovaru – NATO na tento 

účel zahájilo operáciu Maritime Guard326. V súlade s už spomínanou rezolúciou 816327 

iniciovalo NATO operáciu Deny Flight, ktorá mala za cieľ vynucovať dodržiavanie 

bezletovej zóny nad BaH328. V dôsledku dohody NATO a OSN mali vzdušné sily NATO 

pôsobiť i ako letecká podpora pre pozemné jednotky UNPROFOR. Operácia Maritime Guard 

bola neskôr integrovaná s námornými aktivitami Západoeurópskej únie do operácie Sharp 

Guard s väčšími právomocami pri vynucovaní dodržiavania rezolúcie 787. 28. februára 1994 

v rámci operácie Deny Flight zostrelili sily NATO štyri srbské stíhačky pri Banja Luke, čo 

bola zároveň prvá bojová operácia v histórii NATO329. O necelé dva mesiace nato počas 

srbského útoku na mesto Goražde NATO zahájilo svoju prvú misiu leteckej podpory 

a zbombardovalo niekoľko srbských cieľov na žiadosť veliteľov síl OSN330. 

 

Akékoľvek možné operácie NATO boli v období až do roku 1995 naviazané na 

operácie síl OSN, ktoré sa tak stali i hlavným terčom kritiky obzvlášť moslimskej strany 

konfliktu. Mandát jednotiek UNPROFOR sa dá rozdeliť približne na nasledujúce štyri 

segmenty:  

 

1) Pomoc Sarajevu – od 5. júna 1992 bol UNPROFOR zodpovedný za ochranu 

sarajevského letiska. Bol tak vytvorený koridor pre konvoje s humanitárnou 

pomocou medzi stredom mesta a letiskom331. 

2) Eskort humanitárnej pomoci – 14. septembra 1992 dostal UNPROFOR mandát 

ochraňovať konvoje s humanitárnou pomocou a poskytovať pozemný transport pre 

problematické trasy332. 

                                                 
325 UN Security Council: Resolution 787 (1992), 16. november 1992, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/723/03/IMG/N9272303.pdf?OpenElement 
326 NATO: JFC Naples/AFSOUTH, 1951-2009: Over Fifty Years Working for Peace and Stability, 
http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Factsheets/JFC_Naples_history.html 
327 UN Security Council: Resolution 816 (1993) 
328 BEALE, Michael: Bombs over Bosnia: The Role of Airpower in Bosnia-Herzegovina. Maxwell: Air 
University Press, 1997, str. 19, dostupné na http://www.fas.org/man/eprint/beale.htm 
329 Tamtiež, str. 2-3 
330 GORDON, Michael: Conflict in the Balkans: NATO; Modest Air Operation in Bosnia Crosses a Major 
Political Frontier. New York Times, 11. apríl 1994, 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=940DE2D6153EF932A25757C0A962958260 
331 DURCH, William J.: UN peacekeeping, American politics, and the uncivil wars of the 1990s. New York: St. 
Martin’s Press, 1996, str. 227 
332 Tamtiež 
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3) Ochrana tzv. bezpečných zón – 16. apríla 1993 bola rezolúciou 819333 

Bezpečnostnej rady Srebrenica prehlásená bezpečnou zónou voči ozbrojeným 

útokom a iným nepriateľským akciám. V máji boli k Srebrenici pričlenené ďalšie 

bezpečné zóny334. 

4) Monitorovanie Moslimsko-chorvátskej Federácie a tzv. zón bez zbraní – 

UNPROFOR bol po vyhlásení prímeria medzi moslimskou a chorvátskou stranou 

a vytvorení konceptu Federácie zodpovedný za monitoring dodržiavania prímeria 

a zabezpečovanie bezzbraňových oblastí335. 

 

Politika OSN tak bola v bosnianskom konflikte obmedzená prevažne na humanitárnu 

pomoc obyvateľstvu a vyhýbala sa priamej angažovanosti, ktorú by si bojujúce strany mohli 

vysvetliť ako nežiadúci a nepriateľský zásah do bojových operácií a následne siahnuť 

k odvetným krokom. Sily NATO pôsobili až do roku 1995 ako podporný mechanizmus 

humanitárnych a kontrolných operácií OSN. Niet sa tak čo diviť, že obyvateľstvo vystavené 

etnickým čistkám sa cítilo svetom opustené a zradené, platilo to spočiatku hlavne 

o príslušníkoch moslimského etnika, ktorého sa brutálne akcie najskôr srbských a neskôr 

i chorvátskych jednotiek dotklo najviac. Predstavitelia vtedajšej vlády BaH na čele 

s prezidentom Izetbegovićom vnímali srbské akcie v Bosnianskej Krajine a východnej Bosne 

nielen ako útok na bosniansku štátnosť, ale aj ako genocídu namierenú voči moslimskému 

obyvateľstvu336, pričom dodnes trvá medzi moslimskou komunitou v Bosne i v zahraničí 

                                                 
333 UN Security Council: Resolution 819 (1993), 16. apríl 1993, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement 
334 Pozri str. 76; DURCH, William J.: UN peacekeeping, American politics, and the uncivil wars of the 1990s, 
str. 230 
335 Tamtiež, str. 231 
336 Neexistuje úplne jednoznačné stanovisko ohľadom údajnej genocídy spáchanej na moslimskom etniku. 
Predstavitelia bosnianskych Moslimov obvykle uvádzajú, že celková povaha etnických čistiek realizovaných 
VRS konštituuje akt genocídy; v tomto pohľade ich podporila napr. rezolúcia amerického Senátu z roku 2005, 
kde sa konštatuje, že „politika agresie a etnického čistenia realizované srbskými silami v Bosne a Hercegovine 
od roku 1992 do roku 1995 napĺňajú definíciu genocídy podľa čl. 2 Zmluvy o zabránení a trestaní zločinu 
genocídy, uzavretej v Paríži 9. decembra 1948...“ In: A resolution expressing the sense of the Senate regarding 
the massacre at Srebrenica in July 1995, Senát USA, 9. máj 2005, http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/D?c109:1:./temp/~c109yjUwnu:: 
Tento názor však nie je univerzálne prijímaný, čo taktiež vytvára u moslimskej komunity pocit nespravodlivosti 
a krivdy. Podľa rozsudkov ICTY, Medzinárodného súdneho dvora (International Court of Justice, ICJ) 
a Európskeho súdu pre ľudské práva (European Court of Human Rights, ECHR) musí byť pre naplnenie 
definície genocídy fyzicky či biologicky zničená konkrétna skupina a zároveň musí existovať špecifický úmysel 
spáchať takéto zničenie. Za genocídu boli tak označené a súdnymi rozsudkami potvrdené tri konkrétne prípady: 
Srebrenica (rozsudkom ICTY a taktiež rozsudkom ICJ ohľadom zodpovednosti Srbska za genocídu v BaH), 
Doboj a Foča (oba rozsudkami ECHR). Viď Radislav Krstić (IT-98-33) Srebrenica – Drina Corps, 
http://www.icty.org/x/cases/krstic/cis/en/cis_krstic_en.pdf; Jorgić v. Germany, application no. 74613/01, ECHR, 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=intent%20|%20%27e
thnic%20|%20cleansing%27&sessionid=24809174&skin=hudoc-en 
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zatrpknutá frustrácia voči „ignorantskému západu“, ktorý zbabelo a pasívne prihliadal 

„genocíde takmer uprostred Európy“337. Moslimovia v BaH sa v mnohých prípadoch cítili 

opustení a zradení, bez možnosti požiadať niekoho ďalšieho o ochranu pred etnickým 

čistením, keďže medzinárodné spoločenstvo reprezentované OSN ich nechávalo napospas 

násilnostiam. Ilustratívne je v tomto ohľade prehlásenie prezidenta Izetbegovića, ktorý sa 

počas rokovaní v auguste 1993 chcel odvolať „k národom tohto sveta mimo ich vlád.“338 Jeho 

nádej v zahraničnú intervenciu však postupne skôr klesala – na jeseň 1993 mu predstavitelia 

zahraničného výboru americkej Snemovne reprezentantov oznámili, že „nemá očakávať 

žiadnu vojenskú podporu Spojených štátov, ktorá by mohla zmeniť vývoj vojny a pomôcť jeho 

vyjednávacej pozícii.“339 Prirodzene dochádzalo k aktom etnicky motivovaného násilia 

i v prostredí ostatných dvoch komunít, tieto však vždy mohli implicitne dúfať aspoň v pomoc 

svojich „domovských“ krajín, zatiaľ čo moslimská etnická komunita sa mohla spoliehať de 

facto iba sama na seba340. Veľmi výrazne bola táto atmosféra napätého čakania na ďalšie 

etapy utrpenia a skazy prítomná medzi civilným obyvateľstvom Srebrenice po vytvorení tzv. 

bezpečnej zóny, ktoré niekoľkonásobne prevyšovalo pôvodný počet obyvateľov mesta spred 

vojny. Po návšteve francúzskeho generála Morillona ho obyvatelia Srebrenice odmietli 

                                                 
337 Tieto postoje nie sú zachytené zďaleka iba v odbornej literatúre, ale svedčí o nich i existencia mnohých 
organizácií a pomerne kvalitne spravovaných blogov, ktoré i 15 rokov po ukončení konfliktu prinášajú nové 
články na margo zlyhania medzinárodného spoločenstva pri tzv. „snahe o vykorenenie moslimského živlu 
v BaH“. Viď tak napr. činnosť organizácií ako Bosnian Institute, http://www.bosnia.org.uk/default.cfm; Women 
of Srebrenica, http://www.srebrenica.ba; Srebreničke Majke, http://srebrenickemajke.org; Srebrenica Genocide 
Blog, http://srebrenica-genocide.blogspot.com/; Official Blog of Daniel Toljaga, 
http://danieltoljaga.wordpress.com/ 
338 Letter from Izetbegović to Owen and Stoltenberg, Ženeva, 10. august 1993, in: Leadership Research Team: 
International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, str. 115 
339 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 279 
340 Srbská strana v tejto súvislosti často namietala, že Moslimom v BaH pomáhajú zahraniční dobrovoľníci 
z islamských krajín, tzv. mudžahedíni. Islamský faktor bol i po vojne často používaným argumentom pri 
popisovaní srbskej angažovanosti ako „opätovného bránenia kresťanstva proti islamskému rozširovaniu do 
Európy“ (in: MaCDONALD, David B.: Balkan holocausts?: Serbian and Croatian victim-centred propaganda 
and the war in Yugoslavia. Manchester: Manchester University Press, 2002, str. 232). 
Tento postoj je však skôr propagandistickým ťahom prepojeným s typickou balkánskou politickou mentalitou 
viktimizácie, keď je vlastná strana vnímaná ako obeť konšpirácie domácich i zahraničných nepriateľov. 
V skutočnosti sa počet bojujúcich mudžahedínov pohyboval v rozmedzí cca 300 – 1.500 osôb, presný počet nie 
je jednoduché odhadnúť. Na základe žiadostí zahraničných dobrovoľníkov o vydanie bosnianskych dokladov sa 
predpokladá existencia vyše 400 takýchto osôb. Viď KROEGER, Alix: Analysis: Bosnian stability at stake. 
BBC, 15. október 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1600107.stm; AZINOVIĆ, Vlado: Al-Kai’da u Bosni 
i Hercegovini: Mit ili stvarna opasnost? Radio Slobodna Europa, Sarajevo, 2007, 
http://www.slobodnaevropa.org/specials/al_kaida/index.htm. 
Hoci bosnianskym Moslimom poskytovali islamské krajiny na čele so Saudskou Arábiou i finančnú pomoc, 
všetky tieto faktory sa nedajú ohľadom dopadu na situáciu na bojisku porovnávať s angažovanosťou Belehradu, 
resp. Záhrebu a zostáva tak v platnosti fakt, že Moslimovia utrpeli obzvlášť na začiatku konfliktu v r. 1992 
obrovské materiálne i psychické škody a situáciu zvrátila až výrazná americká pomoc v r. 1995, o ktorej bude 
reč v ďalších častiach tejto práce. Viď ŠUVAKOVIĆ, Zorana: "Politika" o Muslimanima: ISLAM, BOSNA, 
SLOVENI. Islamski informativni portal, 6. december 2003, 
http://www.islam.co.ba/razmisljanja/index.php?subaction=ostalo&id=1070747643 
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nechať opustiť mesto, čo by v ich očiach znamenalo ďalšie pokračovanie srbského 

bombardovania a nečinného prihliadania OSN341. 

 

Neochota angažovať sa vojensky síce so sebou priniesla obrovský počet civilných 

obetí konfliktu, na strane druhej je však v istom zmysle pochopiteľná, a to z viacerých 

dôvodov. Po prvé, medzi stálymi členmi bezpečnostnej rady OSN neexistoval zhodný pohľad 

na interpretáciu konfliktu. Charta OSN zmocňuje Bezpečnostnú radu iniciovať kolektívny akt 

s cieľom udržania mieru a bezpečnosti342, z praxe však poznáme množstvo prípadov, keď 

partikulárne záujmy jednotlivých členských štátov vedú k odmietnutiu kolektívnej 

zodpovednosti a vojenskej akcie voči prípadnému agresorovi. Samotný konflikt v BaH bol 

komplikovanou záležitosťou, ktorá sa nedala interpretovať v rovinách jednoznačnej 

identifikácie jednej strany ako obete a druhej strany ako agresora. Spor sa viedol i o samotnú 

povahu konfliktu – jednalo sa o bratovražedné krviprelievanie medzi troma etnickými 

skupinami v BaH (ergo, pokiaľ považujeme SFRJ za už neexistujúcu jednotku, o občiansku 

vojnu)343, alebo o agresiu Srbska a v menšej miere Chorvátska proti BaH, ktoré iniciovali 

konflikt a manipulovali jednotlivé etnické komunity v prospech svojich národných 

záujmov344? Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, jednalo sa každopádne 

o kombináciu oboch interpretácií, podstatné však boli prevládajúce pohľady zo strán stálych 

členov Bezpečnostnej rady. USA sa v roku 1993 stále výraznejšie prikláňali na stranu 

Moslimov a zasadzovali sa za intervenciu proti bosnianskym Srbom (vzhľadom na výrazne 

lepšie vzťahy s chorvátskym prezidentom Tudjmanom než s jeho náprotivkom Miloševićom 

sa chorvátske zapojenie do bosnianskeho konfliktu v USA síce vnímalo, nepovažovalo sa 

však za primárny zdroj agresie345). Vo svojom pohľade však ostali osamotení. Veľká Británia 

                                                 
341 SITKOVSKI, Andrzej: UN peacekeeping: myth and reality. Westport: Praeger, 2006, str. 135; BARBER, 
Tony: Profile: General Philippe Morillon - Bosnia, I am with you. The Independent, 21. marec 1993, 
http://www.independent.co.uk/opinion/profile-general-philippe-morillon--bosnia-i-am-with-you-tony-barber-
reports-from-zvornik-on-the-french-general-who-is-bringing-hope-to-a-besieged-town-1499083.html; BARBER, 
Tony: Briton tells of horror in Bosnian town. The Independent, 15. marec 1993, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/briton-tells-of-horror-in-bosnian-town-1497798.html 
O situácii v Srebrenici v rokoch 1992-1995 vyšiel i román Válečná nemocnice, ktorý obsahuje pre bežného 
čitateľa i dostatok faktografického materiálu: FINK, Sheri: Válečná nemocnice. Praha: Naše vojsko, 2007 
342 Charta OSN, http://www.un.org/en/documents/charter/ 
343 Pre tento prístup, ktorý je skôr pesimistický voči interkultúrnej harmónii v BaH a kladie primárnu mieru 
zodpovednosti na aktérov konfliktu vo vnútri krajiny, viď napr. WOODWARD, Susan: Balkan Tragedy: Chaos 
and Dissolution After the Cold War. 
344 Tento pohľad, ktorý je vlastný obzvlášť promoslimským analytikom a ktorý zároveň nepredpokladá 
existenciu výraznejších etnických tenzií vo vnútri BaH, sa dá nájsť napr. v DONIA, Robert, FINE, John: Bosnia 
and Hercegovina: A Tradition Betrayed. New York: Columbia University Press, 1994 
345 Napr. počas daytonských vyjednávaní hrávali americkí diplomati Holbrooke a Hill bez problémov 
s Tudjmanom tenis – len ťažko si však podobný zápas predstaviť s predstaviteľmi bosnianskych Srbov, či 
Srbska. Na konšteláciu americkej zahraničnej politiky voči Chorvátsku okrem už spomínaného vplyvu 
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a Francúzsko sa dívali na konflikt očami tradičnej európskej diplomacie, ktorá odmietala 

silové riešenia a dívala sa na vojenskú konfrontáciu ako na absolútne posledný možný 

scenár346. Hoci obzvlášť v Británii dochádzalo pod vplyvom zlého imidžu srbských akcií347 

k postupnému odklonu od tradične prosrbského uvažovania348, vedúce krajiny EÚ sa 

prikláňali k vyčkávaniu, podpore humanitárnych operácií OSN a vyjednávaniu 

o predostretých mierových plánoch. Rusko bolo z pochopiteľných príčin proti vojenskej akcii, 

ktorá by bola namierená proti Srbom, a Čínu situácia v BaH zaujímala len ako test sily USA 

a v menšej miere Európy pri riešení komplikovaného a vlečúceho sa vojenského konfliktu – 

rozhodne sa nedal očakávať príklon k americkej pozícii. Legitímna vojenská akcia podporená 

rezolúciou Bezpečnostnej rady tak bola vzhľadom na dané pragmatické dôvody prakticky 

vylúčená349. 

 

                                                                                                                                                         
lobistických skupín vplývala i prítomnosť cca 540.000 amerických Chorvátov v USA. In: HOLBROOKE, 
Richard: To End a War, str. 260 
346 Rozkol v americkom a európskom vnímaní medzinárodných vzťahov a konfliktného manažmentu sa stal 
omnoho vypuklejším v r. 1999 počas operácie NATO Allied Force, a ďalej eskaloval počas vojenských operácií 
v Afganistane a Iraku. Pre súhrnnú analýzu zdrojov európskej i americkej zahraničnej politiky a odlišné 
interpretácie „vyspelosti“ a efektivity pri riešení konfliktov viď napr. BARŠA, Pavel: Hodina impéria. Zdroje 
současné zahraniční politiky USA. Brno: MPÚ, 2003 
347 Zaujímavým aspektom vojnovej propagandy sa stala reportáž zo srbského koncentračného tábora Trnopolje 
neďaleko Prijedoru. Britskí reportéri súkromného kanála Independent Television News (ITN) v auguste r. 1992 
odfotili polonahého a na kosť vychudnutého Bosniaka Fikreta Alića stojaceho za ostnatným drôtom v tábore 
Trnopolje. Tento obrázok asocioval srbské operácie s nacistickými koncentračnými tábormi – veľké svetové 
noviny mali na titulných stránkach predmetnú fotografiu spoločne so sugestívnymi titulkami (Daily Mirror – 
Belsen ’92, Daily Mail – Dôkaz, Der Spiegel – Hladujú ako zvieratá). O päť rokov nato vyšiel v časopise Living 
Marxism článok, ktorý hovoril o údajnej fabrikácii, keď za ostnatým drôtom nemali stáť žiadni „väzni“, ale 
samotní reportéri pre vlastnú ochranu. Článok ďalej opisoval srbské tábory ako pomerne mierumilovné inštitúcie 
so školami a komunitnými centrami. ITN podal voči Living Marxism vo veci predmetného článku žalobu 
a v súdnom procese zvíťazil aj vďaka svedectvu lekára z tábora Trnopolje. Viď DEICHMANN, Thomas: The 
picture that fooled the world, dostupné na http://verdade.no.sapo.pt/199810/deichmann_9701.html; 
CONNOLLY, Kate: He was the face of Bosnia's civil war - what happened next? The Observer, 4. august 2002, 
http://www.guardian.co.uk/world/2002/aug/04/warcrimes.balkans 
Obecne sa dá povedať, že zľahčovanie srbských zločinov na území BaH je väčšinou dielom či už srbských, alebo 
západných reviozinstických, príp. radikálne ľavicových analytikov a historikov a nezvykne sa zakladať na 
pravde, aj keď na strane druhej existujú v dlhej histórii balkánskych konfliktov i udalosti, kde boli oficiálne 
verzie namierené proti Srbom značne kontroverzné a ich pravdivostná hodnota otázna (napr. Račak). Pre 
zľahčovanie moslimských a chorvátskych zločinov spriaznenými médiami a analytikmi platí to isté. 
348 Prosrbských úradníkov sa nachádzalo pomerne veľké množstvo hlavne vo Foreign Office a službe MI5, 
vyplývalo to i z tradične dobrých vzťahov juhoslovanských a britských armádnych a politických činiteľov po 2. 
svetovej vojne ustanovených ešte kontaktmi medzi Titom a Fitzroyom Macleanom. Viď napr. PETTIFER, 
James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans. Londýn: I.B.Tauris, 2007, str. 145 
349 Okrem už spomínaných pohľadov na bosniansky konflikt existoval v rámci medzinárodného spoločenstva, 
resp. USA ešte jeden, presadzujúci v duchu amerického klasického konzervativizmu izoláciu od vonkajších 
konfliktov bezprostredne nesúvisiacich s americkými záujmami a bezpečnosťou, a tým pádom i skepticizmus 
voči spôsobu fungovania OSN. Tento prístup charakterizoval v r. 1997 vtedajší viceprezident amerického 
konzervatívneho think-tanku CATO Institute Ted Galen Carpenter: „Napriek široko rozšírenej viere, že koniec 
studenej vojny definitívne umožní OSN fungovať efektívne, jej činnosť v ére po skončení studenej vojny bola 
neobyčajne nevýrazná... Misia OSN v Bosne, pôvodne pokus o zvládnutie občianskej vojny, akurát predĺžila 
agóniu tým, že zabránila rozhodujúcemu víťazstvu na bojovom poli.“  In: The United Nations & Global 
Intervention, Cato Policy Report, január/február 1997, http://www.cato.org/pubs/policy_report/cpr-19n1-6.html 
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Po druhé, unilaterálna akcia USA, príp. istá „koalícia ochotných“ ako v prípade Iraku 

o desať rokov nato, bola v daných podmienkach pomerne ťažko uskutočniteľná. Prítomnosť 

USA bola rozhodujúcim faktorom – ako skonštatoval Richard Holbrooke: „Spojené štáty boli 

jedinou krajinou, ktorá mohla donútiť všetky strany nájsť spoločné riešenie – ale aby sa tak 

stalo, museli sme byť asertívni.“350 Uskutočniť diplomatickú operáciu v štýle Daytonu by v r. 

1993 pravdepodobne neviedlo k úspechu – Američania by síce mohli na zúčastnené strany 

vyvinúť väčší tlak, než to skúšali Owen a Stoltenberg, no vojenské zisky Srbov v teréne 

a ochota všetkých troch strán pokračovať v ozbrojených akciách by pravdepodobne podobnú 

akciu zmarili v štýle Rambouillet (hoci tam sa jednalo o diametrálne odlišné dôvody). 

Vojenská operácia proti VRS, ktorá disponovala počtom približne 80.000 príslušníkov, by 

pravdepodobne vzhľadom na svoje riskantné vyhliadky ani nezískala schválenie v náročnom 

byrokratickom rozhodovacom procese americkej administratívy. Pozemné nasadenie 

amerických jednotiek bolo v podstate z definície vylúčené – americkí diplomati 

zainteresovaní neskôr v Daytone si neboli spočiatku vonkoncom istí, že Kongres povolí 

vyslanie amerických mierových jednotiek v rámci síl IFOR už po ukončení konfliktu351, 

nebolo tak možné predstaviť si, že by sa americká armáda angažovala v náročnej pozemnej 

vojenskej operácii prinášajúcej nevyhnutné obete. Holbrooke síce nazýval vojakov VRS zle 

vycvičenými kriminálnikmi, toto tvrdenie je však skôr propagandistickým ťahom 

podfarbeným naviac diplomatovou osobnou animozitou, než reálnym popisom situácie. Bosna 

a Hercegovina je hornatou krajinou, kde Tito sústredil väčšinu juhoslovanského zbrojného 

priemyslu pre prípad vonkajšej agresie – práve v BaH sa mal sústrediť hlavný obranný 

potenciál Juhoslávie z dôvodu jej neprístupného terénu poskytujúceho výhodu domovskej 

armáde. Naviac v danom období ešte nebolo uzavreté ani prímerie medzi bosnianskymi 

a chorvátskymi silami, čo situáciu v teréne ďalej komplikovalo. Vzdušná operácia 

potrebovala pre efektívny priebeh paralelne postupujúce pozemné vojská – podobne, ako 

využilo NATO sily UÇK počas operácie Allied Force. Takáto situácia nastala v roku 1995, 

keď aj za pomoci amerických dodávok zbraní pre chorvátsku a moslimskú armádu (hoci 

porušujúcich zbrojné embargo OSN)352 mohli HVO, HV a ArBiH spoločným postupom 

vojensky prevýšiť VRS a zatlačiť ich do postavenia, keď rozdelenie územia v teréne 

poskytovalo výhodnejší základ pre diplomatické rokovania. 

 

                                                 
350 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 127 
351 Tamtiež, str. 315-318 
352 Viď BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War 
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Po tretie, rovnako ako v prípade situácie počas rokovaní o pláne Vance-Owen, platí, že 

medzinárodné spoločenstvo prepáslo rozhodujúci moment, keď sa nepriaznivý vývoj ešte dal 

zvrátiť, a potom už len takpovediac muselo čakať, kým krvavý etnický konflikt dospeje do 

bodu, v ktorom sa bude dať relatívne efektívne ukončiť. Pôvodným momentom boli 

rokovania o záchrane Juhoslávie v jej celistvej podobe, kde mohla BaH existovať ako 

integrálna entita a nedošlo by k snahám o jej rozparcelovanie. Tým ďalším medzníkom bol až 

rok 1995, keď sa v Daytone podarilo konflikt zastaviť, a aj to len s vynaložením vysokého 

úsilia. Pri spätnom pohľade na situáciu v BaH v roku 1993 je veľmi ťažké predstaviť si 

efektívny a zároveň realizovateľný scenár, ktorým by medzinárodné spoločenstvo dokázalo 

primäť bojujúce strany k zloženiu zbraní a dosiahnutiu kompromisu ohľadom budúcej podoby 

krajiny. Zdá sa, že keď už vojna raz vypukla a slovami Tima Judaha „šialenci sa zmocnili 

blázinca“353, museli si jednotliví aktéri vyskúšať všetky možné prostriedky k dosiahnutiu 

svojich protichodných cieľov, než pochopili, že je potrebné vojnu ukončiť a znovu vybudovať 

rozvrátenú bosniansku spoločnosť. 

 

4.2 POKRAČOVANIE ROKOVANÍ 

 

Vo vyjednávacom procese sa ako zvyčajne stala zásadnou diskusia o teritóriu. 

Izetbegović namietal, že VRS okupovali príliš veľký podiel územia vo východnej Bosne, 

pričom svoj podpis pod mapu podmieňoval vzdaním sa časti tohto územia zo strany Srbov 

a jeho postúpením moslimskej strane. Karadžić nato odpovedal, že Srbi v danej dobe obsadili 

približne 72% územia BaH, ale súhlasil so znížením srbského percentuálneho územného 

podielu na 54%, hoci podľa jeho názoru Srbi žili na 64% územia354 - Karadžić tak pokladal 

18% územia, ktorého sa podľa jeho prepočtov Srbi mali zrieknuť, za dostatočnú kompenzáciu 

a poznamenal, že „história pozná málo príkladov, keď sa armáda zrieka územia, ktoré si 

vybojovala.“355 Veľmi problematickými boli stále oblasti smerom od Mostaru do centrálnej 

Bosny – okresy Mostar, Travnik, Prozor, Gornji a Donji Vakuf, Bugojno, Jajce a Busovača. 

Spor ohľadom Mostaru, popisovaný už v predošlej kapitole, v tomto období vrcholil – 

                                                 
353 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 225 
354 Pochopiteľne sa jednalo o územie, kde síce pred vojnou žili aj Srbi, no rozhodne tam neboli jediní; o srbskom 
prístupe k tomuto druhu matematiky som už hovoril v kapitole o pláne Vance-Owen, str. 77, no podobné 
uvažovanie nebolo cudzie ani ostatným stranám konfliktu – Izetbegović napr. namietal vytiahnutím starých 
štatistík z obdobia SFRJ o vlastníctve pôdy. In: Fax from Stoltenberg to Secretary-General, 17. august 1993, 
materiály ICTY 0170-9523-0170-9525). 
355 Fax from Stoltenberg to Secretary-General about the Heads of Delegation Meeting, 19. august 1993, 
materiály ICTY (0170-9506-0170-9507). 
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Izetbegović prehlasoval, že Mostar je moslimským mestom, zatiaľ čo Boban ho chcel 

zjednotiť a učiniť hlavným mestom chorvátskej republiky v BaH. Srbská a chorvátska strana 

bola nervózna z alternatívy, keď by Izetbegović nepristúpil na prezentovanú verziu plánu, 

ktorá spĺňala ich predstavy o budúcom usporiadaní BaH – spoločne tak vyjadrili svoje obavy, 

že „vyjednávajú v situácii, keď sa uplatňuje na nich bič a na Izetbegovića cukor a kým táto 

situácia trvá, nie je pravdepodobné, že bude (Izetbegović) ochotný pristúpiť na dohodu.“356 

 

Owen a Stoltenberg ďalej preberali s Izetbegovićom štyri možné ďalšie teritoriálne 

koncesie zo strany Chorvátov a Srbov, ktoré by uľahčili dosiahnutie konsenzu. Jednalo sa 

o železničné spojenie pre Brčko, mesto Stolac, cestný koridor pre Gornji Vakuf 

a kompromisný prístup k otázke Mostaru (jednou z možností bol podobný prístup ako 

k Sarajevu, keď by bolo mesto dva roky spravované orgánmi EÚ)357. 27. augusta 1993 

vyjadril Parlament RS podporu mierovému plánu a o deň nato podobne postupovali 

i Chorváti, keď bola v Grude oficiálne vyhlásená Chorvátska republika Herceg-Bosna358. 

Chorvátska strana však ďalej argumentovala, že územie alokované chorvátskej jednotke bolo 

najchudobnejšie ohľadom prírodných zdrojov, obývané bolo menej než 50% chorvátskeho 

obyvateľstva žijúceho v BaH a zároveň mu chýbalo skutočné centrum s dostatočnými 

priemyselnými, vedeckými, kultúrnymi a ďalšími inštitúciami. Malo tak dôjsť k rozšíreniu 

teritória chorvátskej územnej jednotky359. 31. augusta na stretnutí vyjednávačov so 

Silajdžićom a Izetbegovićom prehlásil bosniansky prezident, že návrh podpíše iba v prípade, 

ak sa do plánu včlení koridor pre moslimskú republiku z vnútrozemia k jadranskému pobrežiu 

a dôjde k rozšíreniu územia v okolí Bihaću a vo východnej Bosne (dohromady sa jednalo 

o navýšenie o cca 4% plochy určenej pre moslimskú jednotku) 360. Ďalej argumentoval, že 

navrhovaná mapa predstavuje rezignáciu práva v prospech hrubej sily, keďže veľké časti 

teritória, podľa návrhu pripisované chorvátskej a srbskej jednotke, boli získané vojenskými 

operáciami a etnicky vyčistené od moslimskej prítomnosti361. Bosnianski Srbi sa zdali byť 

ochotní poskytnúť Moslimom koridor z centrálnej moslimskej entity do moslimských enkláv 

Goražde, Srebrenica a Žepa, avšak Tudjman kategoricky odmietol vzdať sa prímorského 

                                                 
356 Fax from Stoltenberg to Secretary-General, 19. august 1993, materiály ICTY (0170-9508-0170-9509). 
357 Fax from Stoltenberg to Secretary-General, 20. august 1993, materiály ICTY (0170-9504). 
358 Narodni List, Issue No. 1, Basic Decision on Establishing and Proclaiming HR B-H, 28. august 1993, 
materiály ICTY (0050-8005-0050-8006). 
359 Fax to ICFY by President of the Chamber of Economic Affairs of Croatian Community of Herzeg-Bosna, 
Mostar, 30. august 1993, materiály ICTY (0172-0725-0172-0923, dok. 0797). 
360 Report by Co-Chairmen of the Steering Committee of the ICFY, 1. september 1993 (0610-7701). 
361 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 229 
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strediska Neum v prospech Moslimov362. 

 

Pri pohľade na mapu z dielne medzinárodných vyjednávačov363 vidíme, že tri 

konštitutívne jednotky ustanovené na etnickom princípe boli vytvorené z relatívne 

koherentných územných celkov364. Srbská jednotka, zahŕňajúca 53% územia BaH, sa skladala 

z dvoch oblastí – Bosnianska Krajina a východná Bosna. V Bosnianskej Krajine zahŕňalo 

územie obvykle okresy so srbskou väčšinou; najspornejšie boli pravdepodobne vojnou 

mimoriadne zdevastované opštiny Derventa (12.6% Moslimov, 40.8% Srbov a 39% 

Chorvátov) a Modriča (29.5% Moslimov, 35.5% Srbov a 27.2% Chorvátov) na severe krajiny. 

Okrem toho mali Srbom pripadnúť kompletné okresy Bosanski Novi, Prijedor a Sanski Most, 

kde taktiež v r. 1992 došlo k masovým etnickým čistkám, a juh opštiny Bosanska Krupa, 

ktorý bol relatívne riedko osídlený. Vo východnej Bosne sa cez vojnu premenili demografické 

štatistiky ešte výraznejšie – srbskej jednotke mali patriť okrem väčšinovo srbských okresov 

na juhovýchode krajiny okolo Trebinja i opštiny ako napr. Foča (pred vojnou 51.6% 

Moslimov a 45.2% Srbov), Višegrad (62.8% Moslimov a 32.8% Srbov), južná časť Rogatice 

(vrátane samotného mestečka Rogatica so štatistikou 63% Moslimov a 34% Srbov), Vlasenica 

(55% Moslimov, 42% Srbov), Bratunac (64% Moslimov, 34% Srbov), väčšina okresu 

Zvornik, celá Bijeljina a severné časti okresu Brčko. Sporné oblasti chorvátskej entity ležali 

v páse, kde na severe hraničili s moslimskou entitou. Táto čiara rozdelila približne na 

polovicu multietnické okresy Stolac, Mostar a Jablanica, ďalej inkorporovala v podstate celý 

Prozor a cez Gornji Vakuf (56% Moslimov, 42.6% Chorvátov) ďalej pokračovala do 

väčšinovo chorvátskych malých okresov Novi Travnik, Vitez a Busovača. Ďalšími 

rozdelenými okresmi boli Donji Vakuf (tu mali Chorváti spor skôr so Srbmi – 55% Moslimov 

a 38.7% Srbov), Bugojno (42% Moslimov, 18.9% Srbov a 34% Chorvátov) a Jajce (38.7% 

Moslimov, 19.3% Srbov, 35% Chorvátov). Okrem toho Chorvátom pripadali tradične 

chorvátske okresy v Posávine. Moslimom mali pripadnúť vždy severné, resp. severovýchodné 

časti rozdelených okresov pozdĺž chorvátsko-moslimskej deliacej línie a napr. celé okresy 

Travnik (45% Moslimov, 11% Srbov, 36.9% Chorvátov), Fojnica (49% Moslimov, 40% 

Chorvátov) a Vareš (30% Moslimov, 16% Srbov, 40.6% Chorvátov). Do oblasti hlavného 

mesta Sarajeva spravovaného medzinárodným spoločenstvom mali pripadnúť ešte aj okresy 

Trnovo, Hadžići a Ilijaš (v prvých dvoch mali väčšinu Moslimovia, v Ilijaši Srbi). Na 

                                                 
362 Tamtiež, str. 231 
363 Viď prílohu č. 17 
364 Ďalej viď Demografska struktura republike Bosne i Hercegovine - Nacionalna struktura prema popisu iz 
1991, http://www.hdmagazine.com/bosnia/census.html 
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severozápade bol ešte moslimský Bihać s priľahlými okresmi Cazin, Velika Kladuša 

a väčšina okresu Bosanska Krupa365. Vo východnej Bosne disponovali Moslimovia enklávami 

Goražde (ktoré spájal koridor cez sever okresu Foča s oblasťou Sarajeva), Srebrenica a Žepa 

na severe rogatického okresu. Problémom prirodzene bola životaschopnosť takýchto 

izolovaných enkláv. Malé chorvátske okresy Posáviny boli geograficky spojené 

s Chorvátskom, a tak sa nemuseli obávať o ekonomickú a sociálnu izoláciu, toto však nebol 

prípad moslimských území, ktoré zostávali jednou z hlavných Izetbegovićových starostí počas 

jednaní. 

 

Rokovania pokračovali v septembri, v Ženeve bola dohodou medzi Tudjmanom 

a Izetbegovićom ustanovená pracovná skupina pre vymedzenie spornej hranice medzi 

moslimskou a chorvátskou entitou. Súčasťou dohody bolo i rozhodnutie zastaviť prebiehajúce 

boje medzi ArBiH a HVO366, ale v praxi nebolo dodržiavané – pokračovala hlavne ofenzíva 

ArBiH v údolí Lašva367. Následne sa uskutočnilo stretnutie medzi bosnianskym prezidentom 

a Momčilom Krajišnikom, ktorí taktiež vytvorili pracovnú skupinu pre delimitáciu 

moslimsko-srbskej internej hranice368. Inak Izetbegović stále podmieňoval svoj prípadný 

definitívny podpis pod mierovým plánom zmenami ohľadom územia moslimskej republiky 

v Krajine i východnej Bosne, ako aj vytvorením koridoru k jadranskému pobrežiu369. Skúmala 

sa možnosť stavby nového komerčného prístavu medzi mestami Neum a Ploče, avšak táto 

alternatíva bola vylúčená vzhľadom na zlú dopravnú dostupnosť, problémy s manévrovaním 

                                                 
365 Situácia v tejto oblasti sa ďalej skomplikovala potom, čo 27. septembra vyhlásilo ústavodárne zhromaždenie 
v Bihaći vznik Moslimskej autonómnej provincie Západná Bosna v rámci Únie republík BaH. Prezident tejto 
provincie a zároveň člen kolektívneho predsedníctva BaH Fikret Abdić si pre svoju víziu získal vysokú podporu 
u lokálneho obyvateľstva, avšak zároveň vyvolal veľkú vlnu odporu u Vlády BaH v Sarajeve. Šéf lokálneho 
veľkého potravinárskeho koncernu Agrokomerc Abdić, ktorého obyvatelia Cazinskej Krajiny nazývali 
familiárne Babo (otec), mal záujem na dohode s predstaviteľmi bosnianskych Chorvátov i Srbov a podporoval 
tak plán Owen-Stoltenberg, čo sa Izetbegovićovi javilo ako zrada národných záujmov. Krátkodobé oživenie 
lokálnej ekonomiky v dôsledku obchodovania so Srbskou Krajinou v Chorvátsku a Chorvátskom samotným bolo 
však pozastavené po rozpútaní bojov medzi Abdićovými jednotkami a 5. zborom ArBiH pod velením gen. 
Dudakovića. Aj v dôsledku zmeny chorvátskej orientácie po podpise Washingtonskej dohody a neochote srbskej 
strany výraznejšie sa v regióne Bihaću angažovať boli Abdićove pozície najskôr citeľne oslabené a v lete 1995 
bol definitívne porazený. Pre zahraničných pozorovateľov tento konflikt ešte znásobil chaos vojny v BaH, keď 
už aj Moslimovia bojovali proti Moslimom a o situácii začali kolovať vtipy ako napr., že po rozpade Juhoslávie 
a skončení vojny v BaH zostane Veľké Srbsko, Veľké Chorvátsko a Veľká Kladuša. In: JUDAH, Tim: The 
Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 242-247; LISCHER, Sarah: Militarized Refugee 
Populations: Humanitarian Challenges in the Former Yugoslavia. MIT, nedatované, 
http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrwp/5_militarized.html 
366 Report of Co-Chairmen of the Steering Committee on the ICFY, 23. september 1993, materiály ICTY (0610-
7706). 
367 BURG, Stephen L., SHOUP, Paul, S.: The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International 
Intervention, str. 279 
368 Report of Co-Chairmen of the Steering Committee on the ICFY, 23. september 1993, materiály ICTY (0610-
7707). 
369 Letter from Izetbegović to Owen and Stoltenberg, 17. september 1993, materiály ICTY (0172-0779). 



 118 

pre lode a nežiadúce dopady na životné prostredie. Ďalším variantom bol dlhodobý prenájom 

prístavu ležiaceho na teritóriu chorvátskej republiky pre moslimskú entitu, čo Tudjman 

považoval za prijateľný návrh370. Posledným miestom, kde malo dôjsť k definitívnemu 

prijatiu či odmietnutiu dohody, sa stalo britské plavidlo HMS Invincible, kde sa 20. septembra 

1993 zišli lídri všetkých troch bosnianskych etnických komunít spoločne s Tudjmanom 

a Miloševićom. Došlo k miernej zmene na návrhu mapy371 - chorvátska strana poskytla 

Moslimom prístup k Jadranskému moru prostredníctvom prístavu na rieke Neretve, ako aj 

právo využívať prístavy Ploče a Neum, zatiaľ čo Srbi ponúkli moslimskej strane mierne 

zväčšenie ich teritória na Drine medzi Goražde a Višegradom372. Zásadnejšou zmenou oproti 

pôvodnému návrhu mapy bolo postúpenie okresov Jajce a Donji Vakuf, ktoré mali pôvodne 

pripadnúť chorvátskej entite, Moslimom. Kompenzáciou malo byť Bugojno, ktoré malo teraz 

celé patriť Chorvátom. Podľa tohto návrhu malo 49% teritória BaH tvoriť srbskú entitu, 33% 

moslimskú a 17.5% chorvátsku. 

 

Nakoniec sa hlavnou prekážkou v prijatí plánu stala východná Bosna, ktorá bola 

s výnimkou už spomínaných moslimských enkláv takmer výlučne kontrolovaná VRS. 

Odmietnutie plánu zo strany Moslimov bolo sprevádzané pravdepodobne najtvrdšími útokmi 

ArBiH na chorvátske pozície v centrálnej Bosne od apríla, čo vyprovokovalo isté pochybnosti 

medzi mediátormi o serióznosti moslimského prístupu k mierovým rokovaniam. Zatiaľ čo sa 

diplomatickými prostriedkami pokúšali Moslimovia o zisk väčšieho teritoriálneho podielu od 

bosnianskych Srbov, v teréne sa o rovnaký cieľ pokúšala ArBiH na úkor Chorvátov373. 

Samotná moslimská strana bola rozdelená ohľadom vnímania mierového plánu. Izetbegović 

samotný sa zdal byť v danej chvíli relatívne viac naklonený prijatiu návrhu, zatiaľ čo armádni 

predstavitelia sa zasadzovali za pokračovanie bojov v nádeji, že pretrvávajúce sankcie oslabia 

z dlhodobého hľadiska srbské pozície, a že ArBiH získa prevahu nad Chorvátmi v oblasti 

centrálnej Bosny374.  

                                                 
370 Report of Co-Chairmen of the Steering Committee on the ICFY, 23. september 1993, materiály ICTY (0610-
7707-0610-7708). 
371 Viď prílohu č. 18 
372 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 233 
373 TRAYNOR, Ian: Calm Izetbegovic plays for time. Guardian, 22. september 1993, 
http://archive.guardian.co.uk/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Search&Key=GUA/1993/09/22/9/Ar0090
1.xml&CollName=GUA_1991_2000&DOCID=307280&PageLabelPrint=9&Skin=DigitalArchive&enter=true&
AW=1294771536162&sPublication=GUA&sPublication=TOB&sQuery=Calm%20Izetbegovic%20plays%20for
%20time&sSorting=%2553%2563%256f%2572%2565%2c%2564%2565%2573%2563&sDateFrom=%2530%2
531%2f%2530%2531%2f%2531%2539%2530%2531&sDateTo=%2531%2532%2f%2533%2531%2f%2531%
2539%2539%2539&RefineQueryView=&StartFrom=5&ViewMode=HTML 
374 OWEN, David: Balkan Odyssey, str. 236 
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Napriek tomu, že Izetbegović bol obecne západnými diplomatmi považovaný za 

proponenta jednotnej BaH v súlade s oficiálnou politikou SDA, v skutočnosti sa v interných 

rokovaniach s moslimskými politickými i vojenskými špičkami v roku 1993 začal seriózne 

zaoberať myšlienkou rozdelenia krajiny a vytvorenia menšieho islamského štátu na Balkáne. 

Uvažovalo sa napr. nad výmenou východnej Bosny za srbský Sandžak, ktorý bol obývaný 

väčšinou moslimského obyvateľstva. Izetbegović svoj postoj ilustroval počas návratu do 

Sarajeva zo ženevských mierových rokovaní v rozhovore s generálom Halilovićom: „Osud 

palestínskeho národa je veľmi podobný nášmu osudu... Keď sa ma raz Arafat spýtal, či mi 

niečo ponúkajú a ja som mu odpovedal, že áno, odpovedal mi: ‘Vezmi, Alija. Aj mne ponúkali, 

ale ja som nechcel, pretože som chcel všetko. No na konci mi neostalo nič.‘ Musíme si vziať 

časť Bosny. Do tej časti nech sa vráti národ, upokojí situácia a vybuduje štát. Inak ani nám 

neostane nič.“ 375 Halilović v duchu autentickej obhajoby občianskeho princípu budovania 

štátu, ktorý bol v priamej kontradikcii s plánom Owen-Stoltenberg, odpovedal: „My nechceme 

všetko. Chceme žiť rovnoprávne s tými, ktorí v Bosne odjakživa žili, neberúc nikomu, kto si 

váži bosniansky štát, žiadne práva. Chceme žiť na celom priestore BaH, pretože sme žili na 

94% jej teritória. Nikto nebráni bosnianskym Chorvátom a Srbom, aby boli suverénni 

a rovnoprávni a ak vezmeme časť Bosny – je to zničenie bosnianskeho štátu s neistým 

osudom, čo bude ďalej. Na margo alternatívy spočívajúcej vo výmene východnej Bosny za 

Sandžak generál dodal: „Po prvé sa tým rozumie etnické rozdelenie BaH a zničenie tisíc rokov 

trvajúcej bosnianskej štátnosti376, čo je každopádne neprijateľné, a ani na to nemáme 

akékoľvek právo. Po druhé sa predpokladá vytvorenie akéhosi miniatúrneho moslimského 

štátiku, s veľkým rizikom ako sa k tomu postaví medzinárodná verejnosť. Po tretie to znamená 

masové presídľovanie národov, čo robil Stalin v ZSSR... Okrem toho je to nereálny plán, 

keďže východnú Hercegovinu ovláda Karadžić a Sandžak patrí Miloševićovi.“377  

 

Halilović, ktorý do novembra 1993 zastával post náčelníka gen. štábu ArBiH, 

                                                 
375 HALILOVI Ć, Sefer: Armija Republike - neželjena, neplanirana i nepobjedjena ali izdana. Dani, 1997, 
dostupné na http://www.hdmagazine.com/bosnia/war/sefer-2b.html 
376 Predstavitelia bosniackej etnickej komunity sa pomerne často odvolávajú na historicky zakotvenú štátnosť 
BaH, ktorá mala byť zničená srbskými a v menšej miere chorvátskymi separatistami. V skutočnosti má gen. 
Halilović pravdu iba čiastočne – BaH vo svojej modernej histórii nikdy neexistovala ako samostatný štát, ale 
zato ako funkčná jednotka v rámci multietnických impérií fungovala po dlhé stáročia. Konštrukcie historickej 
kontinuity so stredovekou, pred-osmanskou Bosnou tak zväčša slúžia na posilňovanie mýtu o vlastnom pôvode 
a štátnych tradíciach, ktoré nemajú mnoho spoločného so súčasnou podobou BaH. Moderná BaH bola do veľkej 
miery utváraná svojim osmanským dedičstvom, čo je koniec koncov i prípad väčšiny ostatných balkánskych 
krajín. Viď BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 5 
377 HALILOVI Ć, Sefer: Armija Republike - neželjena, neplanirana i nepobjedjena ali izdana. 
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predstavoval relatívne kontroverznú osobnosť
378. Pravdepodobne i kvôli stupňujúcim sa 

sporom medzi ním a členmi Predsedníctva BaH bol naňho spáchaný atentát, následkom 

ktorého zahynuli jeho manželka a brat. Zo spáchania tohto činu Halilović obvinil o.i. Fikreta 

Muslimovića, niekdajšieho šéfa kontrarozviedky (Kontraobaveštajna služba, KOS) v BaH, 

ktorý mal údajne za svojho pôsobenia distribuovať bosnianskym Srbom dodávky zbraní379. 

Prístup Halilovića sa dá charakterizovať ako bosniansky (avšak nie exkluzívne bosniacky) 

nacionalizmus – počas jeho pôsobenia sa ArBiH stále dala nazývať bosnianskou – 30% z jej 

stavu tvorili Srbi, Chorváti a „ostatní“. Až po jeho odvolaní sa v armáde zaviedol povinný 

pozdrav Salam Alejkum a začali do nej prenikať vplyvy radikálneho islamu prostredníctvom 

zahraničných islamských dobrovoľníkov380. Zasadzoval sa za tvrdý postup voči HVO a VRS, 

ktoré mali záujem na zničení teritoriálnej integrity krajiny – navrhoval napr. obkľúčiť kasárne 

JNA na území BaH po vzore HV v Chorvátsku, obvinil viacerých čelných politických 

predstaviteľov BaH z kolaborácie, ktorá viedla k oslabeniu bojaschopnosti krajiny (napr. 

minister vnútra Delimustafić mal povoliť príchod stovky federálnych inšpektorov do BaH v r. 

1991 a posielať dodávky zbraní HVO v západnej Hercegovine), odmietal podpis 

Washingtonskej dohody ako cestu k rozdelení krajiny a považoval Daytonskú dohodu za 

predčasnú, keďže ArBiH bola na najlepšej ceste obsadiť veľké územia v západnej Bosne 

vrátane Banja Luky381. Oproti tomu Izetbegović, ktorý sa vo vonkajších vystúpeniach 

prezentoval ako proponent tolerantnej, multikultúrnej a liberálnej spoločnosti, sa čoraz 

výraznejšie orientoval na islamský element ako hlavný stavebný kameň bosnianskej 

spoločnosti382, svojich oponentov začínal označovať ako agentov západných liberálnych 

štátov383 a podporoval niekoľko svojich obľúbencov z radov ArBiH, ktorí po vzore Arkana 

podnikali na dvoch frontoch – armádne operácie a organizovaný zločin; títo obrancovia 

Sarajeva a zároveň kriminálnici často svojim armádnym autoritám odmietali poslušnosť 

a konali na vlastnú päsť, čím pochopiteľne spôsobovali veliteľom ako Halilović problémy384. 

                                                 
378 Ako veliteľ Operácie Neretva 93 mal byť zodpovedný za masakre chorvátskeho obyvateľstva v dedinách 
Grabovica a Uzdol, ICTY ho však oslobodil. Viď Sefer Halilović (IT-01-48), 
http://www.icty.org/x/cases/halilovic/cis/en/cis_halilovic.pdf 
379 RAMET, Sabrina: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. New 
York: Cambridge University Press, 2005, str. 126 
380 MOJŽITA, Miroslav: Čakanie na lastovičky, str. 83 
381 Viď HALILOVI Ć, Sefer: Lukava strategija. Sarajevo: Matica, 1998, str. 70, 74, 75, 155, 167 
382 Tamtiež, str. 103 
383 Takto bol označený napr. jeho hlavný rival vo voľbách v r. 1990, už spomínaný Fikret Abdić, in: tamtiež, str. 
111 
384 Jednalo sa o ľudí ako Jusuf „Juka“ Prazina, Ramiz Delalić „Ćelo“, či Mušan Topalović „Caco“. Interné 
vzťahy v rámci ArBiH sú komplikovaným predmetom skúmania, ktorý bezprostredne nesúvisí s hlavnou témou 
tejto práce, každopádne tieto osoby spája spoločný osud: angažovali sa v obrane Sarajeva, čím si získali 
popularitu u domáceho obyvateľstva, avšak konali tak skôr z pragmatických pohnútok, než z autentického 
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V dôsledku odmietnutia plánu Owen-Stoltenberg pristúpili ostatné strany konfliktu 

k tvrdšej politike voči Moslimom, čo viedlo k ďalšej eskalácii napätia a ozbrojených akcií. 

Chorváti revidovali svoje rozhodnutie postúpiť Moslimom koridor k jadranskému pobrežiu 

a Srbi odmietli uvažovať naďalej o akýchkoľvek koncesiách, ktoré boli moslimskej strane 

prisľúbené počas rokovaní385.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
presvedčenia. Postupne však ich kriminálne aktivity prerástli cez hlavu veliteľom ArBiH a boli odstránení 
z oficiálnych armádnych postov; pri rôznych príležitostiach boli neskôr zavraždení. Pre viac informácií o ich 
aktivitách a prepojeniach s Izetbegovićom a ďalšími vplyvnými bosnianskymi politikmi viď napr. HALILOVIĆ, 
Semir: Državna Tajna: Strogo povjerljivo. Sarajevo: Matica, 2005; DIZDAREVIĆ, Zlatko: Alija Izetbegović – 
tragická důslednost jednoho omylu, in: MATVEJEVIĆ, Predrag, DIZDAREVIĆ, Zlatko, STEFANOVIĆ, 
Vidosav: Strůjci války a míru. 
385 Balkan Crisis: Chronology of the International Response, 4. november 1994, materiály ICTY (0023-8392-
0023-8429, dok. 8407). 
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5. CESTA K DAYTONU 

 

Situácia v BaH v druhej polovici roku 1995 bola diametrálne odlišná od podmienok 

dva roky predtým, keď sa rokovalo o mierových plánoch Vance-Owen a Owen-Stoltenberg. 

Iná bola situácia v teréne, iné rozpoloženie hlavných aktérov konfliktu a iní boli i vyjednávači 

a ich prístup voči zúčastneným stranám. V tejto kapitole by som sa rád zamyslel primárne 

práve nad rôznymi aspektmi, ktoré sa v konečnom dôsledku podpísali pod úspechom 

daytonských mierových rokovaní. Partikulárnemu priebehu rokovacieho procesu, vývoju 

v myslení jednotlivých strán a podrobnostiam z Wright-Pattersonovej leteckej základne v 

Daytone nebudem venovať príliš veľký priestor, keďže hlavný aktér vyjednávania, americký 

diplomat Richard Holbrooke, o daytonských rokovaniach napísal pomerne obsiahlu 

a podrobnú knihu, kde sú tieto informácie ľahko dostupné a vyhľadateľné386. 

 

5.1 ZMENA VOJENSKEJ SITUÁCIE V LETE 1995 

 

Jedným z hlavných problémov mierových rokovaní bola reálna situácia v teréne BaH, 

keďže srbská strana kontrolovala podľa vývoja na fronte cca 60-70% teritória krajiny. 

Znamenalo to tak, že bez toho, aby sa bosnianski Srbi vzdali dobrovoľne značnej časti 

teritória za rokovacím stolom, dostali by Chorváti a Moslimovia dohromady387 zostávajúci 

podiel cca 30-40%. V rámci teritória, ktoré bolo vojensky kontrolované VRS, sa nachádzalo 

množstvo sporných miest, ktoré boli popísané v predchádzajúcich dvoch kapitolách a ktorých 

sa Chorváti, ale hlavne Moslimovia odmietali vzdať s poukazom na fakt, že pred vojnou 

v týchto oblastiach žilo množstvo chorvátskeho/moslimského obyvateľstva, a dochádzalo by 

tak k legitimizácii etnických čistiek. Bosnianski Srbi počas vyjednávaní v rokoch 1993-94 

boli ochotní pristúpiť na istú formu kompromisu, avšak nikdy nebol v dostatočnej miere z ich 

                                                 
386 HOLBROOKE, Richard: To End a War. 
387 Dôležitým medzníkom vo vývoji konfliktu bol podpis Washingtonskej dohody v marci 1994 medzi 
chorvátskou a moslimskou reprezentáciou. Hoci samotný rozpad Juhoslávie spôsobil primárne srbsko-
chorvátsky antagonizmus spoločne so slovinskou iniciatívou, v BaH boli hlavnými protivníkmi Chorvátov 
obzvlášť od r. 1993 nie Srbi, ale Moslimovia. V dôsledku amerického tlaku s cieľom vytvorenia efektívnejšieho 
celku v bojoch s VRS boli však bosnianski Chorváti vmanévrovaní do tzv. federácie s Moslimami, ktorá bola 
potvrdená v Daytone vytvorením Federácie BiH ako jednej z dvoch bosnianskych entít. Táto dohoda efektívne 
eliminovala moslimsko-chorvátske spory v centrálnej Bosne a v údolí Neretvy a zúžila vyjednávací priestor 
z pôvodného trojstranového rozmeru na situáciu Srbi versus ostatní (hoci samozrejme Chorváti mali počas 
daytonských rozhovorov vlastné argumenty). Značná časť Chorvátov v BaH má pritom stále dojem, že 
chorvátska strana je v krajine podriadeným partnerom v náhodnom manželstve, ktoré je poznačené vzájomnou 
podozrievavosťou. Viď BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International 
Intervention, str. 258 
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strany reflektovaný fakt, že podiel srbského obyvateľstva v BaH dosahoval cca 31% (ďalej 

v krajine žilo cca 5.5% „Juhoslovanov“, z ktorých časť tvorili Srbi), pričom veľkosť 

navrhovanej srbskej entity vždy presahovala 50%. Cieľom amerických vyjednávačov tak bolo 

zmeniť situáciu v teréne vojenskými prostriedkami388, pričom bosnianska otázka úzko 

súvisela s problémom teritoriálnej integrity Chorvátska, kde boli Krajina a západná 

i východná Slavónia stále pod kontrolou chorvátskych Srbov. Tudjman v marci 1995 trval na 

tom, aby sa Srbi z Krajiny (oblasť pritom patrila podľa Vanceovho mierového plánu z roku 

1992 pre Chorvátsko medzi tzv. chránené zóny OSN389, čo však na strane druhej nezamedzilo 

pokračujúcim prejavom srbských excesov voči tamojšiemu zostávajúcemu chorvátskemu 

obyvateľstvu390) stiahli, inak použije silu a región získa naspäť vojenskou cestou. Na jar 1995 

sa medzi chorvátskym vedením a americkými vojenskými predstaviteľmi (jednalo sa napr. 

o ministra obrany Perryho391 a generála Shalikashviliho) odohralo niekoľko stretnutí, kde 

ministrovi obrany Šušakovi tlmočili svoj pohľad na prípadnú vojenskú ofenzívu HV 

v Krajine392. 

 

USA sa od roku 1994 napriek chorvátskym akciám v BaH, ktoré boli v priamej 

kontradikcii s vyjadreniami prezidenta Tudjmana o suverenite jednotlivých republík, 

angažovali v balkánskych konfliktoch stále intenzívnejšie a Chorvátsko pokladali za svojho 

spojenca. Bolo to spôsobené faktormi, ktoré už v tejto práci boli spomínané – lepší vzťah 

k médiam, propagande a v konečnom dôsledku samotné vnímanie USA zo strany Chorvátov 

boli v diametrálnej opozícii voči srbským postojom. Pri podpisovaní Washingtonskej dohody, 

ktorá predpokladala spoluprácu chorvátskeho vedenia v otázke BaH, bola Chorvátsku 

nepriamo prisľúbená pomoc amerických predstaviteľov pri integrácii do západných 

politických, ekonomických a vojenských štruktúr. Tento krok zároveň signalizoval posun od 

                                                 
388 Slovami Richarda Holbrooka: „Vyjednávanie o mapách, ktoré sa mi vždy zdali najväčšou výzvou, sa 
odohrávajú práve teraz na bojisku a zatiaľ sú pre budúcu podobu mapy výhodné. V priebehu niekoľkých týždňov 
sa známe rozdelenie krajiny v pomere 70-30 zmenilo na cca 50-50, čo zjavne činí našu úlohu jednoduchšou.“ In: 
HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 168 
389 Report of the Secretary-General Pursuant to Security Council Resolution 721 (1991), Annex III: Concept for 
a UN peace-keeping operation in Yugoslavia, Document S/23280, 11. december 1991, materiály ICTY (0031-
3275-0031-3276); UN Security Council: Resolution 743 (1992), 21. február 1992, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?OpenElement 
390 TANNER, Marcus: Croatia: A Nation Forged in War. New Haven: Yale University Press, 2001, str. 278 
391 Minister obrany William Perry si vybudoval priateľský vzťah obzvlášť s Gojkom Šušakom, už spomínaným 
ministrom obrany Chorvátska a zároveň jedným z hlavných proponentov ustašovskej NDH v Tudjmanovej 
vláde. Perry sa zúčastnil Šušakovho pohrebu v r. 1998, kde podľa vlastných slov prišiel nielen ako reprezentant 
Washingtonu, ale zároveň ako osobný priateľ. Zároveň popísal tohto muža ako človeka s vysokou mierou 
personálnej integrity. In: HOCKENOS, Paul: Homeland Calling: Exile Patriotism and the Balkan Wars. Ithaca: 
Cornell University Press, 2003, str. 98 
392 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 62 
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americkej tolerancie voči porušovaniu zbrojného embarga zo strany Záhrebu k aktívnej 

pomoci a vojenskej asistencii. Kľúčovú rolu tu zohrával minister obrany Šušak, ktorý sa tešil 

výnimočnej dôvere tak Tudjmana, ako i reprezentácie bosnianskych Chorvátov. Člen 

amerického vyjednávacieho tímu Daniel Serwer sa o Šušakovi vyjadril nasledovne: „Keď sa 

rozhovory s bosnianskymi Chorvátmi zadrhli, bolo potrebné ísť do Záhrebu za Gojkom. 

Nemali sme o ňom žiadne ilúzie, ale zároveň sme nemali inú možnosť... Zatiaľ čo my sme sa 

vždy snažili dostať od neho, čo sme chceli, on od nás dostával tak veľa, ako sa len dalo.“393 

Ďalší americký predstaviteľ, vtedajší veľvyslanec v Záhrebe Peter Galbraith, vnímal Šušaka 

takto: „Dalo sa s ním dobre vychádzať a jeho prístup bol orientovaný na obchod a výsledky. 

Nezvyčajne otvorene hovoril o svojej minulosti, ako i o chorvátskom zbrojení – až po uši bol 

zapletený v pašovaní zbraní a vôbec sa tým netajil.“394 Samotný Šušak videl v Spojených 

štátoch vítaného spojenca a v marci 1994 kontaktoval Pentagon s urgentnou žiadosťou 

o pomoc, kde sa o.i. vyjadril, že „cieľom je reforma chorvátskej armády podľa modelu 

Spojených štátov“ 395 

 

Záhreb sa pri príprave na ofenzívu v Krajine a západnej Slavónii obrátil na americkú 

vojenskú organizáciu Military Professional Resources Inc. (MPRI). Jedná sa o inštitúciu 

s kontroverznou reputáciou medzi súkromnými poskytovateľmi služieb v oblasti výcviku 

armád a iných vojenských zoskupení v štátoch, ktoré sa pokladajú za spojencov USA. 

Množstvo jej členov bolo v minulosti vo vysokých veliteľských funkciách v americkej 

armáde396 a pri napĺňaní svojich kontraktov so zahraničnými vládami s ňou stále úzko 

spolupracujú. Firma sa zvyčajne podieľa na úlohách, ktoré sú pre oficiálne angažmán 

americkej armády príliš citlivé či kontroverzné – ide tak o istú formu „outsourcingu“, ktorý 

býva podporený súhlasom Pentagonu a amerického ministerstva zahraničia. Podľa oficiálneho 

prehlásenia MPRI si chorvátska vláda najala túto organizáciu s podporou Pentagonu397 

s cieľom „poskytovať Chorvátsku rady, aká je úloha armády v demokratickej spoločnosti.“ 

Nemalo sa jednať o priamu pomoc s vojenským strategickým plánovaním, keďže by tak bolo 

                                                 
393 HOCKENOS, Paul: Homeland Calling: Exile Patriotism and the Balkan Wars, str. 97 
394 In: tamtiež, str. 98 
395 Tamtiež 
396 Jednalo sa často o generálov, ktorí v minulosti zodpovedali za strategické rozhodnutia v americkej armádnej 
hierarchii a po ukončení pôsobenia v armáde pokračovali vo svojej činnosti v radoch MPRI. V Chorvátsku 
pôsobil napr. generál Carl Vuono, náčelník gen. štábu Armády USA v rokoch 1987-1991, či generál Crosbie 
Saint, niekdajší veliteľ Armády USA v Európe do r. 1992. In: tamtiež, str. 99  
397 SMITH, Eugene: The new condottieri and US policy: The Privatization of Conflict and its implications. 
Parameters (United States Army War College), 2002, str. 5-6, dostupné na: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IBR/is_4_32/ai_95447364/pg_5/ 
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porušované zbrojné embargo OSN, avšak kritici tejto chorvátsko-americkej spolupráce 

uvádzajú, že išlo presne o to a MPRI spoločne s vtedajšou americkou vládou tak môžu byť 

obvinení z participácie na vojnových zločinoch398. 

 

V máji 1995 podnikla chorvátska armáda krátku ofenzívu v Srbskej autonómnej 

oblasti Západná Slavónia s názvom operácia Blesk (Operacija Bljesak), ktorá z regiónu 

odstránila srbskú vojenskú prítomnosť a viedla k obetiam na životoch, ale hlavne vysídleniu 

srbského obyvateľstva zo západnej Slavónie399. 4. augusta 1995 zahájili HV omnoho väčšiu 

operáciu pod názvom Búrka (Oluja), ktorá viedla k obnoveniu kontroly chorvátskej vlády nad 

územím Krajiny – obnova teritoriálnej integrity Chorvátska tak bola takmer dokončená 

s výnimkou východnej Slavónie. Operácia trvala 84 hodín a stala sa najväčšou pozemnou 

vojenskou ofenzívou od skončenia 2. svetovej vojny400. V jej dôsledku došlo k masívnym 

transferom srbského obyvateľstva obzvlášť do Srbmi kontrolovaných častí BaH a jednalo sa 

tak o najväčšiu etnickú čistku počas juhoslovanských nástupníckych konfliktov401, a to bez 

ohľadu na to, ktorá strana má pravdu pri obvyklom spore o presné čísla obetí a utečencov402. 

Podľa srbskej strany bola táto operácia obrovským a poľutovaniahodným vojnovým 

zločinom, zatiaľ čo Chorváti majú tendenciu posudzovať ju ako vrcholný akt tzv. 

Domovinskog rata (vlasteneckej vojny). Výsledkom bolo podľa chorvátskeho 

pohľadu znovunastolenie legitímnej kontroly nad chorvátskym územím, ktoré ovládali 

kriminálnici a vojnoví zločinci z vedenia RSK. Obvyklý názor predstaviteľov 

                                                 
398 SILVERSTEIN, Ken: Privatizing War. The Nation, 28. júl 1997, 
http://www.thenation.com/archive/privatizing-war 
399 Podľa niektorých srbských zdrojov sa jednalo až o 30.000 utečencov. Srbské dokumentačno-informatívne 
centrum Veritas uvádza, že z oblasti bolo vysídlených cca 15.000 Srbov a 283 ich ostalo nezvestných. 
Chorvátsky Helsinský výbor pre ľudské práva udáva počet 83 mŕtvych srbských civilistov. Viď Godišnjica 
operacije "Bljesak". B92, 1. máj 2009, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=05&dd=01&nav_category=64&nav_id=358281 
400 SISK, Richard: Two Navy Planes Fire on Serb Missile Sites. New York Daily News, 5. august 1995, 
http://www.nydailynews.com/archives/news/1995/08/05/1995-08-05_two_navy_planes_fire_on_serb.html 
401 Pokiaľ sa celková srbská politika v BaH chápe ako jedna veľká etnická čistka, potom sú jej výsledky 
samozrejme horšie, Oluju však chápem ako ohraničenú vojenskú operáciu s relatívne presne vypočítateľnými 
dôsledkami; a ako také boli jej dôsledky v počtoch utečencov najhoršie. 
402 Chorvátska strana udáva počet cca 90.000 vysídlených osôb, in: MADEJ, Neven: Letter from the Chargé 
d'affaires. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 14. august 1995, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d0cd11bdf1350357802566d60046e3b7?Opendocument; srbské 
zdroje uvádzajú vyše 200.000 (toto je i údaj, ktorý je relatívne akceptovaný medzinárodným spoločenstvom ako 
pomerne objektívny, in: Operation Storm marked in Croatia. B92, 5. august 2006, 
http://www.b92.net/eng/news/in_focus.php?id=111&start=0&nav_id=35990), vyše 250.000 (in: Počinje 
obeležavanje trinaest godina od "Oluje". Blic, 3. august 2008, http://www.blic.rs/Vesti/Republika-
Srpska/51671/Pocinje-obelezavanje-trinaest-godina-od-Oluje-) i nereálny údaj 340.000 (in: Pomen žrtvama 
"Oluje". Radio-televizija Srbije, 7. august 2010, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/748306/Pomen+%C5%BErtvama+%22Oluje%22+) 
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medzinárodného spoločenstva vystihla Carla Del Ponte: „Tieto operácie...boli ako také 

legitímnym použitím sily, avšak zároveň viedli k obrovským transferom populácie a zabíjaniu 

civilistov, väčšinou starších ľudí, ktorí sa rozhodli neopustiť svoje domovy.“ 403 Zvláštny 

spravodajca EÚ pre bývalú Juhosláviu Carl Bildt nazval Oluju „najefektívnejším etnickým 

čistením, aké sme na Balkáne videli“ 404, nemecký minister zahraničných vecí Klaus Kinkel 

vydal prehlásenie, kde vyjadril ľútosť nad ofenzívou, avšak dodal, že „nesmieme zabudnúť, že 

roky srbskej agresie...ťažko skúšali chorvátsku trpezlivosť.“405 

 

Pri posudzovaní masového exodu srbského etnika z Krajiny sa objavujú rôzne názory. 

Chorvátsky prezident Tudjman poslal prostredníctvom rozhlasu krajinským Srbom výzvu, 

aby neopúšťali svoje obydlia a zaručoval im bezpečnosť a dodržiavanie občianskych práv – 

toto však bolo ťažko predstaviteľné v situácii, keď sa chorvátskym éterom šírili skladby ako 

Anica-kninska kraljica406 a v krajine panovala extrémne antisrbská atmosféra v dôsledku 

poľutovaniahodných srbských akcií typu Vukovar, či absolútne nezmyselné bombardovanie 

Záhrebu407. Tento postoj vystihol svedok v procese s generálom Gotovinom Slobodan 

Lazarević: „Krajina bola vybudovaná na viere, že Srbi nemôžu žiť s Chorvátmi, preto boli 

Chorváti systematicky vyháňaní a zabíjaní. Každý, kto mal odlišný názor, bol problematický – 

napr. (srbský) starosta Vrginmostu Dmitar Obradović bol zavraždený srbskými silami, hoci 

tie obvinili zo zločinu chorvátsku stranu. Srbské obyvateľstvo, vidiac, že postup chorvátskych 

síl nič nezastaví, si bolo vedomé, že medzi nimi nebolo nevinných a že ak ostanú, (Chorváti) 

sa im pomstia. Každý za niečo niesol zodpovednosť, nikto nemohol povedať, že neurobil nič 

zlé a preto všetci mali dôvod odísť z Chorvátska.“408 Obraz si môžeme vytvoriť i z popisu 

Sumantru Boseho, ktorý navštívil západnú Slavóniu tesne po konci operácie Bljesak: „Strávil 

som niekoľko hodín rozhovorom s príslušníkmi otvorene neofašistickej jednotky HV v bare 

v malom mestečku Jasenovac...ktorý bol najhorším táborom smrti počas 2. svetovej vojny, kde 

                                                 
403 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 52 
404 PEARL, Daniel: At Home in the World: Collected Writings from The Wall Street Journal. New York: 
Simon&Schuster, 2002, str. 224 
405 FEDARKO, Kevin et al.: The Guns of August. Time Magazine, 14. august 1995, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,983292,00.html 
406 Skladbu spieva notoricky známy chorvátsky spevák, nacionalista a podporovateľ ustašovského NDH Marko 
Perković Thompson. V jej texte sa objavujú pasáže ako napr.: „Pre Anicu a pre džbán vína, zapálim krajinu až 
do Knina. Zapálim zo dva-tri srbské štáby, aby som sem nechodil nadarmo.“ Viď ALAČ, Zvonko: Melodije 
Oluje: Kako su Hrvati i Srbi ratovali pjesmom. Index, 4. august 2010, 
http://www.index.hr/xmag/clanak/melodije-oluje-kako-su-hrvati-i-srbi-ratovali-pjesmom/505321.aspx 
407 Viď Milan Martić, “RSK” (IT-95-11), http://www.icty.org/x/cases/martic/cis/en/cis_martic_en.pdf 
408 ROMAC, Denis: Slobodan Milosevic’s spy Lazarević testified in defense of Gotovina. Novi List, 2. jún 2009, 
dostupné na http://www.gotovinatrialwatch.com/?p=81 
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desiatky tisícov Srbov...bolo zavraždených Ustašovcami... Fajčil som, pil som a konverzoval 

pod portrétom Ante Pavelića...presne päťdesiat rokov od chvíle, keď multinárodné 

partizánske hnutie zničilo NDH, duch Pavelića sa vrátil do Jasenovacu.“ 409 Existujú i názory, 

že sa nejednalo nutne o obkľúčenie srbských civilistov chorvátskymi silami a ich následný 

transport preč z územia Chorvátska, ale o plánovanú evakuáciu, ktorú vykonávalo samotné 

vedenie RSK. Hovorí o tom napr. Milislav Sekulić, srbský dôstojník a člen generálneho štábu 

armády RSK: „Rada obrany štátu (RSK) prijala najhoršie možné rozhodnutie – evakuáciu 

obyvateľstva. Neskôr sa ukázalo, že to bolo ešte horšie ako rozhodnutie kapitulovať... 

Bohužiaľ, možnosť, ktorú si Rada zvolila, znamenala evakuáciu všetkého civilného 

obyvateľstva, spoločne s políciou a armádou, z celého teritória západnej časti RSK. Tí, ktorí 

toto rozhodnutie prijali, si museli uvedomovať, že posielajú celý národ a armádu do exilu.“ 410  

 

Nič to však nemení na tom, že sa jednalo o chorvátsku akciu, a že Chorváti počas nej 

spáchali vojnové zločiny411. Existuje veľký počet indícií, že činitelia MPRI sa podieľali na 

plánovaní tejto operácie a výcviku jednotiek HV v dostatočnej miere, aby to kvalifikovalo 

spoluzodpovednosť tejto organizácie za činy spáchané počas jej trvania; a že americká 

administratíva dala Chorvátom zelenú na zahájenie útoku412. Generál Vuono absolvoval 

niekoľko intenzívnych stretnutí so svojim chorvátskym kolegom v dňoch pred zahájením 

operácie, kde sa preberali možnosti útoku na teritórium okupované povstaleckými silami413. 

Vojenský novinár David Hackworth spomína, že taktika, ktorú HV použili pri útoku na 

Krajinu, bola de facto identická s americkou stratégiou počas operácie Desert Storm 

                                                 
409 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 55 
410 SEKULIĆ, Milislav: Knin je pao u Beogradu. Bad Vilbel: Nidda Verlag, 2001, str. 178-179 
411 Rozhodnuté o tom bolo rozsudkom ICTY v procese s gen. Gotovinom a spol., viď Gotovina et al. (IT-06-90) 
"Operation Storm", http://www.icty.org/case/gotovina/4 
15. apríla 2011 bol vynesený rozsudok, v rámci ktorého bol Gotovina odsúdený na 24 a Markač na 18 rokov 
odňatia slobody, čo usvedčuje HV z nelegálneho konania voči srbským civilistom (a nepriamo tak implikuje i 
zapojenie amerických poradcov v týchto aktivitách). Slovami predsedajúceho sudcu Alphonsa Orieho: „Tento 
prípad nebol o zločinoch, ktoré sa udiali pred časom, ktorým sa obvinenie zaoberá. Rovnako tak nebol o 
spravodlivosti vedenia vojny ako takej. Tento prípad bol o tom, či srbskí civilisti v Krajine boli terčmi zločinov a 
či by obvinení mali byť za tieto zločiny trestne zodpovední“ In: Tribunal Convicts Gotovina and Markač, Acquits 
Čermak. Press Release, ICTY, 15. apríl 2011, http://www.icty.org/sid/10633 
412 Americký penzionovaný generál Charles Boyd napr. uvádza, že Chorvátsko by nikdy nezahájilo žiadnu 
ofenzívu v Krajine bez jednoznačnej podpory USA. In: BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable 
War. 
Holbrooke síce tvrdí, že situácia samotná, a nie Američania, posilnila Tudjmana (HOLBROOKE, Richard: To 
End a War, str. 238), ale takéto tvrdenie je mimo realitu. Omnoho pravdepodobnejšie vyznieva analýza Marka 
Hoareho, ktorý tvrdí, že ak by Spojené štáty nevyjadrili Chorvátsku pri plánovaní a spustení Oluje jasnú 
podporu, zbabelec Tudjman by sa pravdepodobne neodvážil podniknúť tento krok na vlastnú päsť. In: HOARE, 
Marko: How Croatia and the US prevented genocide with 'Operation Storm'. The Henry Jackson Society, 14. 
marec 2008, http://www.henryjacksonsociety.org/stories.asp?id=558  
413 HOCKENOS, Paul: Homeland Calling: Exile Patriotism and the Balkan Wars, str. 99 
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v Perzskom zálive414. Americká vojenská technika sa použila na zničenie srbskej 

komunikácie, čo viedlo k odrezaniu veliteľského sektora. Taktiež boli zaznamenané prípady 

útokov amerických lietadiel zo základne Aviano na srbské pozície v Krajine, pričom boli 

zničené radary a ďalšie vybavenie415. Generál Gotovina sa po tom, čo naňho ICTY vydal 

zatykač, vyslovil, že sa jedná o nespravodlivý akt, keďže Američania a CIA mali všetky 

informácie o tom, čo sa počas Oluje dialo, a neprejavili žiaden nesúhlas. Stará vojenská 

základňa pri Zadare mala byť americkými pracovníkmi využívaná pre zber údajov 

z nepilotovaných špionážnych lietadiel, ktoré boli následne predávané chorvátskej strane. 

Predtým sa na ten istý účel používala základňa na Brači, ale novinári splitských novín Feral 

Tribune ju objavili. Existuje i niekoľko fotografií poukazujúcich na predmetné kontakty – 

napr. Gotovina pózuje s asistentom obranného pridelenca na americkom veľvyslanectve 

v Záhrebe a ďalším mužom v americkej uniforme v Dinárskych vrchoch nad Kninom, či 

Gotovina sedí pred obrazovkou počítača, kde svieti nápis „Battle Staff Training Program“416. 

Chorvátsky novinár Ivo Pukanić o danej problematike napísal obsiahly článok, kde taktiež 

uvádza, že USA sa aktívne podieľali na príprave Oluje, dozerali na ňu a priamo iniciovali jej 

spustenie – súhlas prezidenta Clintona prijal americký vojenský atašé v Záhrebe Ivan Šarac 

a akciu v reálnom čase sledovali prostredníctvom video-prenosu v Pentagone417. 

 

Pre vyjednávací proces ohľadom BaH sa stala Oluja mimoriadne výhodnou, keďže 

menila situáciu na bojisku v neprospech Srbov418. Vzhľadom na bezprostrednú vzájomnú 

blízkosť Krajiny a severnej Bosny sa mali podľa plánu chorvátske akcie rozšíriť i na 

teritórium BaH a koordinovať svoj postup s moslimskými silami. Presne k tomu i došlo. 

Zároveň sa Oluja z amerického pohľadu ospravedlňovala údajnou záchranou tisícok 

moslimských civilistov v severozápadnej Bosne pred genocídou. Tento pohľad je ilustrovaný 

v analýze značne antisrbsky orientovaného, no v danej problematike nesporne fundovaného 

analytika a novinára Marka Hoareho419: „Operácia Oluja spôsobila smrť približne 700-1.200 

                                                 
414 BOGDANICH, George: Yugoslavia: The Avoidable War. 
415 Tamtiež 
416 Viď HIPKINS, Dominic: Croatia: Gotovina Revelations. IWPR, 15. október 2001, http://iwpr.net/report-
news/croatia-gotovina-revelations 
417 PUKANIĆ, Ivo: Oduševljen Bljeskom, Clinton inicirao Oluju. Nacional, 24. máj 2005, 
http://www.nacional.hr/clanak/18573/odusevljen-bljeskom-clinton-inicirao-oluju 
418 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 86. Opäť tu však vidno pokrytectvo amerického diplomata, keď 
vraví: „Chorvátska ofenzíva bola brutálna, ale taká je každá vojna.“ Akonáhle však popisuje akcie bosnianskych 
Srbov, nachádza pre nich iba tie najhoršie pomenovania a nikdy nepoužije podobne zľahčujúce spojenie. 
Americká podpora pre Chorvátov a Moslimov môže byť z geopolitického hľadiska pochopiteľná a z istého 
pohľadu bezproblémovo legitímna, avšak takéto konštatovania vyznievajú značne pokrytecky a falošne. 
419 Marko Hoare píše síce zaujatý, ale informačne veľmi hodnotný blog na http://greatersurbiton.wordpress.com   
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srbských civilistov. Ale 1) zachránila životy desiatok tisícov bosnianskych Moslimov, 2) 

zničila veľkosrbský projekt, 3) oslobodila Chorvátsko a umožnila mu stať sa normálnym, 

nezávislým štátom, a nie ďalším Cyprom a 4) viedla priamo k Daytonskej mierovej dohode, 

ktorá ukončila vojnu v Bosne. Jej hlavnou príčinou bol srbský postup v tzv. bezpečných 

zónach Srebrenica a Žepa, nasledovaný srbským útokom na ďalšiu bezpečnú zónu Bihać 

a okolité oblasti. Vláda BaH mala legitímne obavy, že ak by útok na Bihać uspel, 200.000 

tamojších Moslimov by sa stalo terčom ešte horšej genocídy (než v Srebrenici). Zároveň by to 

zrejme znamenalo vojenské víťazstvo pre Srbsko a porážku pre Chorvátsko a BaH, ústiace do 

vytvorenia Veľkého Srbska zahŕňajúceho dve tretiny Bosny a tretinu Chorvátska...Ako reakciu 

na srbský útok podpísali Tudjman a Izetbegović 22. júla Splitskú dohodu, kde ‘Republika 

a Federácia BaH, v dôsledku neefektivity medzinárodného spoločenstva, žiada Chorvátsko 

o rozšírenie vojenskej a inej pomoci pri jej obrane proti agresii, zvlášť v oblasti Bihaću, čo 

Chorvátsko akceptuje‘.“ 420  

 

Prvou významnou operáciou na území BaH v roku 1995, ktorou začal postupný ústup 

srbských síl zo severnej a západnej Bosny, bola operácia Leto 95 (Operacija Ljeto 95) 

v dňoch 25.-30. júl, čiže ešte pred zahájením Oluje. Keďže hlavným cieľom Oluje sa mal stať 

Knin ako hlavné mesto RSK, chorvátskou stratégiou bolo odrezať mu prístupové podporné 

cesty z východu, čiže z Bosnianskej Krajiny. S týmto cieľom sa rozbehlo Ljeto 95, chorvátske 

jednotky zahájili útok z Hercegoviny smerom na sever do Dinárskych vrchov, pričom sa 

stretli len s minimálnym odporom. Chorvátske jednotky dobili postupne okres Bosansko 

Grahovo (v r. 1991 tu žilo 95% Srbov), južnú časť okresu Glamoč (81.6% Srbov), ako aj 

multietnický Kupres (50.5% Srbov, 40% Chorvátov)421. Dôsledkom ofenzívy sa oblasť okolo 

Kninu stala obkľúčenou z troch strán a bola tak omnoho zraniteľnejšia pre nadchádzajúcu 

vojenské akcie v rámci Oluje. Chorváti vybudovali cez Dinárske vrchy a chorvátsko-

bosniansku hranicu dve cesty, ktoré počas Oluje využili chorvátske jednotky pri postupe na 

Knin z východného smeru422. 

 

V dňoch 8.-15. septembra 1995 nasledovala operácia Mistrál (Operacija Maestral) – 

spojená ofenzíva HV, ArBiH a HVO. Po efektívnej porážke srbských síl v sektoroch sever 

                                                 
420 HOARE, Marko: How Croatia and the US prevented genocide with 'Operation Storm'. 
421 Viď prílohu č. 19 
422 Viď napr. ŠETKA, Snježana: Dan kada je Knin eksplodirao od radosti. Slobodna Dalmacija, 4.-5. august 
2005, http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20050804/temedana01.asp; Operacija LJETO-95 25. - 30.07.1995., 
Udruga Veterana SJP Alfa Zagreb, http://www.uvsjp-alfa.hr/domovinski-rat/vojne-operacije/278-ljeto-95 
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a juh RSK a obnovení kontroly Záhrebu nad celým územím Chorvátska s výnimkou 

východnej Slavónie pokračovali chorvátske jednotky v úspešnom ťažení smerom na východ 

na územie BaH. V tom istom čase zahájilo NATO v Bosne operáciu Deliberate Force ako 

následok druhého krvavého útoku na sarajevskom trhovisku Markale v auguste 1995, ktorá sa 

taktiež citeľne podpísala na oslabení obranyschopnosti VRS423. Straty na životoch v radoch 

bosniansko-srbskej armády neboli nijako výrazné, omnoho závažnejšia bola škoda na 

technickom vybavení a nezanedbateľným efektom bol taktiež úpadok morálky vojska. Veľmi 

silným zásahom do psychiky srbského obyvateľstva v priestore bývalej Juhoslávie bol pád 

RSK a celkový úspech operácie Oluja, pričom Milošević absolútne rezignoval na obranu 

krajinských Srbov424. Bosnianski Srbi tak zrazu cítili, že ich pozície na bojisku sú strategicky 

stále menej výhodné, chorvátska armáda podporovaná Američanmi zdanlivo nezastaviteľne 

postupuje dovnútra BaH, Belehrad nehodlá akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť, aj posledné 

zvyšky medzinárodných sympatií sa od nich po Srebrenici odvrátili a k tomu ich ešte 

bombarduje letecká mašinéria NATO. Jednotky HV zaútočili severným a východným smerom 

od priestoru Bosanského Grahova, obsadili okres Šipovo a postupovali ďalej na východ na 

Jajce. V druhej fáze operácie bol obsadený ešte Drvar na sever od Bosanského Grahova. 

V rovnakom čase podnikol 5. zbor ArBiH z Bihaću postup smerom na juhovýchod a získal 

pod svoju kontrolu Krupu, Bosanski Petrovac a Ključ
425. Medzi kľúčovým mestom 

Bosnianskej Krajiny Banja Lukou a priestorom, ktorý kontrolovali vzájomne koordinované 

sily Chorvátov a Moslimov, tak zostávala už len severná časť okresu Mrkonjič Grad426. 

 

                                                 
423 Operation Deliberate Force. NATO, AFSOUTH Fact sheets, 16. december 2002, 
http://www.afsouth.nato.int/factsheets/DeliberateForceFactSheet.htm 
424 Dôvodov, ktoré sa podpísali na Miloševićovom postoji, je samozrejme niekoľko. Interné zmeny vo vedení 
srbskej „susedskej“ politiky voči svojim krajanom v BaH a Chorvátsku v priebehu rokov 1990-1995 sú 
komplexnou záležitosťou, ktoré by si vyžadovali samostatné spracovanie. Stručne sa dá skonštatovať, že 
Milošević sa v dôsledku sankcií ocitol pod veľkým tlakom a musel sa primárne venovať riešeniu problémov 
v samotnom Srbsku; medzinárodné spoločenstvo ho okrem toho stále vnímalo ako inštrumentálnu 
a nepostrádateľnú osobu pri sprostredkovaní prípadnej mierovej dohody, a Milošević hodlal túto strategickú 
výhodu využiť vo svoj prospech, ktorý sa zároveň rovnal neprospechu bosnianskych a chorvátskych Srbov. 
V neposlednom rade narastalo medzi ním a predstaviteľmi RSK a RS napätie, keď lídri ako Martić a Karadžić 
často konali na vlastnú päsť a poškodzovali tým v medzinárodnom meradle pozíciu nielen svojim 
separatistickým entitám, ale i Srbsku samotnému. Po Martićovej iniciatíve a bombardovaní Záhrebu Milošević 
stiahol z územia RSK množstvo strategických zbraní a nehodlal sa ďalej osudom RSK zaoberať – vystihla to 
jeho manželka Mira Marković: „Hádam si nemysleli, že niekto iný bude brániť ich vlastné domovy?“ In: 
JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 301 
Celkovo Miloševićovu politiku na Balkáne počnúc situáciou v RSK v polovici 90. rokov a končiac útekom 
srbského obyvateľstva z Kosova po ukončení bombardovania v r. 1999 výstižne charakterizuje generál Perišić: 
„Keď nevedel (Milošević) problém vyriešiť, zbavil sa ho.“ In: MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-
2001, str. 198 
425 Operacija MAESTRAL 08. - 15.09.1995., Udruga Veterana SJP Alfa Zagreb, http://www.uvsjp-
alfa.hr/domovinski-rat/vojne-operacije/280-maestral 
426 Viď prílohu č. 20 
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Poslednými vojenskými operáciami bosnianskej vojny boli operácia Sana (Operacija 

Sana), ktorú realizoval opäť 5. zbor ArBiH pod velením gen. Dudakovića; a operácia Južný 

ťah (Operacija Južni potez), čo bola spoločná akcia HVO a HV. Operácie prebehli v dňoch 8.-

15. októbra 1995. Po porážke jednotiek lojálnych voči Fikretovi Abdićovi v Cazinskej Krajine 

a dobytí Kninu bola oblasť Bihaću zo západu a severu zbavená nepriateľského elementu 

a jednotky ArBiH sa tak mohli sústrediť na vlastnú iniciatívu smerom na východ k rieke Sana. 

12. októbra bol dobytý Sanski Most (47% Moslimov, 42% Srbov), čo viedlo k ďalšiemu 

masovému exodu srbského obyvateľstva smerom na Banja Luku. Začalo sa bombardovanie 

Prijedoru a očakával sa podobný scenár ako v prípade Sanského Mostu. Chorvátske jednotky 

obsadili Mrkonjič Grad a zastavili sa 23 kilometrov od Banja Luky427. V danej chvíli sa zdalo, 

že nastane opačný problém, než ten, ktorý maril mierové rokovania do leta 1995 – zrazu 

srbské jednotky neovládali príliš veľký podiel teritória, ale naopak, ohrozených sa zdalo byť 

i 49%, ktoré Holbrooke považoval za vhodné východisko pre úspešné jednania. 

 

V dôsledku všetkých popísaných vojenských operácií sa radikálne zmenili 

vyjednávacie pozície aktérov, pričom pod chorvátsku či moslimskú kontrolu zrazu pripadli 

nielen niekdajšie multietnické oblasti, ale i tradične väčšinovo srbské osídlenia, čoho 

dôsledkom boli pochopiteľne ďalšie transfery obyvateľstva. Odhliadnuc od týchto 

negatívnych efektov, kľúčoví predstavitelia medzinárodného spoločenstva sa na tieto akcie 

dívali prevažne pozitívne, vyzdvihujúc ich efektívny dopad na priebeh mierových rokovaní. 

Americký prezident Bill Clinton sa vo svojich pamätiach vyjadril, že „Srbi mohli byť 

dotiahnutí k rokovaciemu stolu, iba ak utrpeli zásadné straty v teréne.“428 Generál Wesley 

Clark nazval chorvátske akcie „zlomovým bodom konfliktu.“429 Minister zahraničných vecí 

Christopher priznal: „Nemysleli sme si, že podobný útok by mohol vytvoriť niečo iné ako 

množstvo utečencov a humanitárnu krízu. Na strane druhej, znamenalo to zjednodušenie 

problému.“430 Richard Holbrooke sa opakovane vyjadril v prospech pokračovania týchto 

akcií, keďže „nám pomáhali a bosnianskych Srbov oslabovali.“431 Pri stretnutí s chorvátskymi 

predstaviteľmi v septembri 1995 posmeľoval prezidenta Tudjmana, aby jeho jednotky dobyli 

                                                 
427 Operacija JUŽNI POTEZ 08. - 12.10.1995., Udruga Veterana SJP Alfa Zagreb, http://www.uvsjp-
alfa.hr/domovinski-rat/vojne-operacije/281-juni-potez 
428 Bill Clinton: 'Navijao sam za Hrvate'. Glas Amerike, 22. jún 2004, 
http://www.voanews.com/croatian/news/a-37-a-2004-06-22-11-1-
86115977.html?CFTOKEN=92342436&renderforprint=1&textonly=1&TEXTMODE=1&CFID=41216627 
429 CLARK, Wesley: Waging Modern War. Cambridge: PublicAffairs, 2002, str. 52 
430 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 301 
431 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 145 
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mestá Sanski Most, Bosanski Novi a Prijedor432, ktoré označil za svetové symboly etnických 

čistiek, pričom ak by sa ich bolo podarilo získať pred zahájením vyjednávaní o demarkácii 

teritória, ostali by zrejme pod správou Federácie433. Banja Luku však považoval za odlišný 

prípad.  

 

Šušak a spol. boli pod vplyvom úspechu z dovtedajších akcií presvedčení o tom, že 

Banja Luku bolo treba dobyť a že sa im to aj podarí. Holbrooke však vyjadril presvedčenie, že 

mesto ležalo v nesporne srbskej časti BaH a ak by ho aj spojená ofenzíva Moslimov 

a Chorvátov získala, musela by ho Srbom v akýchkoľvek mierových rokovaniach vrátiť. 

Okrem toho by takáto akcia viedla k ďalšej obrovskej vlne utečencov, ktorá mohla dosiahnuť 

až počet 200.000 osôb – Banja Luka v tej dobe bola preplnená srbskými utečencami z oblastí, 

ktoré už padli do rúk ArBiH, HV a HVO434. „Spojené štáty by sa nemali podieľať na 

generovaní nových utečencov a väčšieho ľudského utrpenia len kvôli mestu, ktoré by neskôr 

muselo byť vrátené“ 435, znelo diplomatovo stanovisko. Holbrookove humanitárne motivované 

obavy však vyznievajú prinajmenšom pokrytecky. V rozhovore s Tudjmanom vyjadril hlboké 

znepokojenie nad počtom utečencov a zároveň pripomenul chorvátskemu prezidentovi, že nič 

nemôže ospravedlniť brutálne zaobchádzanie so Srbmi počas prebiehajúcich vojenských 

operácií; nazval ich pritom „miernou (!) formou etnických čistiek“.436 Ďalej dodal, že „Srbom, 

ktorí žili v Krajine a západnej Bosne po celé generácie, malo byť umožnené zotrvať v mieri vo 

svojich domovoch.“437 Po prvé, vyznieva značne rozporuplne, ak na jednej strane Holbrooke 

vyjadruje plnú podporu Šušakovi a Tudjmanovi ohľadom útokov na Sanski Most a spol., 

a zároveň, majúc na zreteli humanitárne aspekty, odmieta ten istý scenár v prípade Banja 

Luky. Po druhé, je len ťažko predstaviteľné, ako si Holbrooke v praxi predstavoval priebeh 

masívnych vojenských operácií typu Oluja, ktoré by zároveň neviedli k exodu srbského 

obyvateľstva. Berúc do úvahy, že Holbrooke si musel uvedomovať vtedajšiu obrovskú a do 

značnej miery pochopiteľnú antisrbskú averziu u väčšiny Chorvátov, vyznieva takéto tvrdenie 

ako čistý alibizmus – ako keď niekoho pošlete prejsť mínové pole a potom sa čudujete, že ho 

mína zabila. Nič na tom nemení ani spôsob transferu srbského obyvateľstva z Krajiny, ktorý 

bol údajne organizovaný predstaviteľmi RSK – bez ohľadu na to, či Srbi opúšťali oblasť 
                                                 
432 Bosanski Novi a Prijedor nakoniec ostali pod srbskou kontrolou. 
433 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 160 
434 Tamtiež 
435 Tamtiež, str. 166 
436 Opäť tu bol v praxi ilustrovaný dvojitý meter aplikovaný na Chorvátov (resp. Moslimov) a Srbov, keď cca 
150.000 utečencov v dôsledku Oluje a ďalších niekoľko desiatok tisíc po operáciach v BaH bolo nazývaných 
„miernou formou etnických čistiek“. In: tamtiež, str. 160 
437 Tamtiež, str. 190 
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dobrovoľne alebo nie, ak by vo svojich obydliach ostali, ich osud je ľahko predvídateľný438. 

 

V rámci diškurzu o postoji medzinárodného spoločenstva v lete 1995 voči spojenej 

moslimsko-chorvátskej ofenzíve však existuje i kritika, ktorá vychádza z kompletne odlišného 

vnímania vtedajších udalostí. Podľa tohto postoja bolo správnym rozhodnutím západu 

podporiť akcie proti chorvátskym a následne bosnianskym Srbom (pričom zároveň malo 

takéto rozhodnutie prísť omnoho skôr, ideálne ešte na začiatku samotného konfliktu, čím by 

sa zabránilo rozsiahlym etnickým čistkám v BaH; hoci je tento postoj principiálne zrejme 

správny, z praktického hľadiska sa dá vnímať ako priveľmi idealistický - problémy spojené 

s prijatím takéhoto rozhodnutia sú v tejto práci kontinuálne pripomínané. Naviac daný postoj 

vychádza z premisy, že Srbi boli jediní principiálni pôvodcovia konfliktu, čo je nielen 

tvrdenie rozporuplné, ale hlavne v zmätku a chaose ohľadom situácie v teréne v r .1992 bol 

podobný názor v rámci medzinárodného spoločenstva skôr menšinový), avšak bolo chybou, 

že táto ofenzíva bola západnou intervenciou zastavená. Slovami Marka Hoareho: „Bolo to až 

na konci leta 1995, keď bola Clintonova americká administratíva opozíciou v Kongrese 

dotlačená, hoci vzpierajúc sa, k výraznejšej vojenskej akcii proti silám bosnianskych Srbov; 

ale napriek tomu mier vo forme Daytonskej dohody znamenal srbské víťazstvo na hrane 

porážky, keďže víťazný postup Chorvátov a Moslimov bol zastavený a 49% územia Bosny bolo 

pridelených srbským rebelom.“439 Rovnaký postoj majú i dnešní proponenti zrušenia 

Daytonskej dohody a vytvorenia unitárnej BaH, či už v rámci bosnianskej politickej scény, 

alebo medzi zahraničnými analytikmi. Ak by Američania neboli namietali voči pokračovaniu 

ofenzívy smerom na Banja Luku, vyvolalo by to síce novú a výraznú vlnu utečencov, ale 

zároveň by sa výrazne zvýšili šance na pochovanie myšlienky Republiky Srpskej. 

Podporovatelia tohto scenáru však občas zabúdajú na jeden dôležitý faktor – ak by ofenzíva 

prešla celým územím severozápadnej Bosny, vytvorila by takú situáciu v teréne, ktorá by 

vzhľadom na stále rastúci počet utečencov mohla byť pre Belehrad neprijateľná. Mohlo tak 

potenciálne dôjsť k zapojeniu Srbska do vojny, čo by výrazne znížilo akúkoľvek šancu na 

úspešné rokovania v Daytone.  

 

Každopádne sa však dá namietať voči obecnému prístupu Holbrooka a spol. 

                                                 
438 Podľa informácií chorvátskeho týždenníka Feral Tribune bolo od septembra 1995, čiže keď už boli vojenské 
operácie v Krajine zastavené, zavraždených 942 starších civilistov srbskej národnosti, ktorí sa rozhodli zostať vo 
svojich domoch v Krajine. In: UZELAC, Gordana: Franjo Tudjman’s Nationalist Ideology. East European 
Quarterly, január 1998, dostupné na http://findarticles.com/p/articles/mi_7063/is_n4_v31/ai_n28722893/ 
439 HOARE, Marko: Victors’ justice is the only kind. 28. december 2008, 
http://greatersurbiton.wordpress.com/2008/12/28/victors-justice-is-the-only-kind/ 
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k fenoménu etnických čistiek, keď v jednom prípade (akcie chorvátskych a bosnianskych 

Srbov) sú tieto vydávané za hlavný dôvod nekompromisnej politiky voči nim a celkovo sa ich 

vykonávatelia „tešia“ štatútu medzinárodných vyvrheľov, zatiaľ čo v druhom prípade (akcie 

Moslimov a v menšej miere Chorvátov) je ich rozsah marginalizovaný s poukazom na 

pragmatické ciele reálpolitiky. Podobne inštrumentálne sa tak narába s „humanitárnymi 

aspektmi“, ktoré sa v niektorých prípadoch stávajú primárnou pohnútkou k vojenskej 

„humanitárnej“ intervencii, inokedy sa však ich dopady úmyselne prehliadajú a prípadná 

intervencia je označovaná za nežiadúcu, či kontraproduktívnu. Pre do očí bijúce príklady ani 

netreba chodiť ďaleko – akokoľvek hrozné juhoslovanské nástupnícke konflikty boli, ich 

dopad na civilné obyvateľstvo bol neporovnateľne menší oproti paralelne prebiehajúcej 

rwandskej genocíde, ktorá trvala „len“ cca 100 dní a vyžiadala si vyše 800.000 obetí440. 

Medzinárodné spoločenstvo neurobilo prakticky nič a jeho prístup výstižne charakterizovala 

postava kanadského plukovníka Olivera vo filme Hotel Rwanda441, ktorý v znechutení nad 

pasivitou OSN hovorí majiteľovi hotela v Kigali: „...vy ste čierni...nie ste dokonca ani negri, 

ste Afričania.“  

 

Prístup svetových veľmocí k intervenciám mimo vlastného územia sa riadi takmer vo 

všetkých prípadoch vlastnými geopolitickými záujmami a údajný humanitárny aspekt týchto 

operácií slúži len ako pozlátko pre verejnosť a média. Je náročné nájsť medzi rôznorodými 

etnickými, náboženskými a inými konfliktami v rôznych častiach sveta príklady, kde by USA, 

Rusko, či akási „koalícia ochotných“ zasiahli vojensky primárne z nezištných dôvodov 

pomoci tamojšiemu trpiacemu obyvateľstvu; zasahuje sa tam, kde to národný záujem 

vyžaduje, operácia nie je natoľko nebezpečná, že by hrozila prerásť do otvoreného konfliktu 

so záujmami iných veľmocí a ideálne pritom existuje ohrozená skupina obyvateľov, ktorá sa 

stane výhodným artiklom propagandy a mediálnej prezentácie konfliktu. Na strane druhej je 

tento prístup do značnej miery pochopiteľný, pokiaľ vnímame medzinárodné vzťahy 

prostredníctvom optiky Theodora Roosevelta, resp. súčasných amerických 

paleokonzervatívcov. Miešanie pragmatického výkonu reálpolitiky s „ušľachtilými motívmi“ 

humanitárnej intervencie je však podľa môjho názoru nielen pokrytecké, ale taktiež deformuje 

obecnú povahu medzinárodných vzťahov. Holbrookovi tak nič nebráni posmeľovať Šušaka, 

aby sa poponáhľal so svojou ofenzívou v severozápadnej Bosne, ale následne môže 

                                                 
440 DES FORGES, Alison: Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. Human Rights Watch, marec 
1999, http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/ 
441 GEORGE, Terry: Hotel Rwanda, 2004 
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alibisticky prehlasovať, že „v oblastiach, ktoré Chorváti ‘oslobodili’, sa so Srbmi 

zaobchádzalo brutálne.“442 

 

Robert Hayden v tejto súvislosti poznamenáva, že už samotná podpora rozpadu 

Juhoslávie zo strany euro-atlantických veľmocí, a nasledovná snaha zachovať integritu BaH 

za každú cenu, sa dá považovať za pokryteckú politiku. Hoci je Hayden vo svojich 

proparticionistických názoroch niekedy značne extrémny a časť jeho práce sa dá chápať ako 

obhajoba srbských vojenských akcií, vo svojich poukazoch na dvojitý meter ohľadom 

etnických čistiek nesporne prináša zaujímavé prvky do diskusie. Konštatuje, že etnické čistky 

sa v modernej Európe vyskytovali pomerne pravidelne. Pritom sú to politické, a nie morálne 

ohľady, ktoré determinujú, akú definíciu si tieto konkrétne akty nakoniec vyslúžia – buď sa 

môže jednať o odsúhlasený štatút „populačných transferov“ (ako v prípade etnických Nemcov 

strednej a východnej Európy po 2. svetovej vojne), alebo o genocídu, s ktorou sa ďalej 

zaobchádza ako s patologickým fenoménom. Chorvátski a bosnianski Srbi, podobne ako tzv. 

Volksdeutsche, často trpeli kolektívnou vinou za vojnové zločiny, pričom boli ignorované 

krivdy a neprávosti, ktoré na nich taktiež boli spáchané443.   

 

5.2 ŠTRUKTÚRA ROKOVANÍ V DAYTONE 

 

Mierové rokovania, ktorých hlavnou témou boli juhoslovanské nástupnícke konflikty, 

sa v rokoch 1991-1994 odohrávali na rôznych miestach, pričom ich efektivita bola v podstate 

žalostná. Obvyklý scenár vyzeral približne nasledovne: určil sa hlavný medzinárodný 

vyjednávač, resp. skupina vyjednávačov, ktorí sa síce opierali o legitimitu v podobe 

reprezentácie organizácií ako OSN, či EÚ, avšak zároveň nedisponovali reálnou podporou 

veľmocí, ktoré svojim tlakom mohli garantovať tak úspech rokovaní, ako aj neskorší hladký 

priebeh implementácie prípadnej mierovej dohody. Vyjednávači následne stanovili miesto 

stretnutia (typicky sa jednalo o opulentné priestory v mestách ako Ženeva či Brusel), kde sa 

dostavili predstavitelia zúčastnených strán konfliktu. Niekoľko dní sa za prítomnosti 

domácich i zahraničných žurnalistov rokovalo, pričom jednotliví aktéri občas krátkodobo 

odcestovali s cieľom konzultácie diskutovaných aspektov so svojimi kolegami v Záhrebe, 

Sarajeve, Pale alebo kdekoľvek inde. Po uplynutí istej doby sa rokovania rozpustili, pár dní či 

                                                 
442 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 267 
443 HAYDEN, Robert: Schindler's Fate: Genocide, Ethnic Cleansing, and Population Transfers. The Slavic 
Review, Vol. 55, No. 4, 1996, str. 727–749, http://www.jstor.org/stable/info/2501233 
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týždňov sa zúčastnené strany venovali relaxácii, či intenzifikácii etnických čistiek v teréne 

s vidinou vylepšenia vlastnej pozície pri vyjednávaniach, a potom sa celý ansámbel stretol 

opäť na inom mieste, aby sa všetko opakovalo nanovo. Okrem toho sa všetky strany sporu 

radi odvolávali na nedostatočný mandát a podmieňovali tak podpis pod navrhovanými 

mierovými plánmi súhlasom lokálneho parlamentu, prípadne kladným výsledkom referenda. 

Ako už bolo niekoľkokrát vyššie poznamenané, hlavnou príčinou neúspechu rokovaní bola 

pravdepodobne situácia v teréne a stále pretrvávajúca ochota pokračovať v bojoch, avšak 

i celkový koncept usporadúvania mierových rokovaní sa dá považovať za signifikantnú 

prekážku pri efektívnom dosahovaní dohody. Zdá sa pritom, že zodpovední diplomati 

a vyjednávači si tento aspekt vonkoncom neuvedomovali a bez problémov pokračovali v jeho 

neustálom opakovaní. 

 

Vo svetle tejto zásadnej chyby na strane medzinárodného spoločenstva tak štruktúra 

rokovaní v Daytone znamenala zásadný obrat. V roku 1995 už bola hlavná iniciatíva v rukách 

USA, ktorých predstavitelia ešte pred výberom samotnej lokality pre uskutočnenie mierových 

rokovaní  stanovili nasledovné podmienky444: 

 

1) Každý prezident príde do Spojených štátov s plnou mocou podpísať dohodu – bez 

možnosti odvolať sa na súhlas domáceho parlamentu. 

2) Všetci ostanú v mieste rokovaní tak dlho, ako bude potrebné pre dosiahnutie 

dohody – bez možnosti vydierania opustením rokovaní. 

3) Nikto nebude hovoriť s novinármi ani inými osobami nezúčastňujúcimi sa 

rokovaní. 

 

Všetci traja prezidenti445 s týmito podmienkami súhlasili, avšak nie bez počiatočných 

výhrad. Izetbegović sa sťažoval, že mal v Kongrese a medzi novinármi vplyvných priateľov, 

s ktorými potreboval udržiavať kontakt. Milošević namietal, že jeho pozícia bude rovná 

pozícii väzňa. Dôležité v tejto fáze bolo, že Holbrooke a spol. sa na tieto očakávané námietky 

rozhodli nebrať zreteľ – toto odhodlanie predchádzajúcim vyjednávačom rozhodne chýbalo. 
                                                 
444 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 199 
445 Bosnianskych Srbov zastupoval srbský prezident Milošević; americká strana pokladala reprezentáciu s Pale 
za príliš zdiskreditovanú nato, aby sa s nimi dali viesť akékoľvek seriózne rozhovory. Bosnianski Chorváti 
poverili svojim zastupovaním prezidenta Tudjmana, keďže bola obecne známa previazanosť HDZ v Chorvátsku 
a HDZ-BiH. Tento aspekt taktiež pozitívne prispel k úspešnému dosiahnutiu dohody, keďže srbský i chorvátsky 
prezident, napriek ich deštrukčnému vplyvu na rozpad SFRJ a eskaláciu napätia počas následných konfliktov, 
boli predsa len pragmatickejší a ochotnejší uzavrieť kompromis, než politici typu Karadžić, Krajišnik, Boban 
a pod. 
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Opozíciu voči pripravovanej štruktúre rokovaní však vyjadrili i predstavitelia niektorých 

krajín EÚ. Zdalo sa, že v ich námietkach sa odzrkadľovala primárne snaha zviditeľniť svoj 

štát ako kľúčového aktéra úspešného vyjednávacieho procesu, pričom samotná efektivita 

tohto procesu zohľadňovaná príliš nebola446. 

 

Američania postupovali pri výbere konkrétneho miesta s náležitou starostlivosťou – 

každý detail mohol zavážiť. Miesto muselo byť dosť blízko Washingtonu, aby ho kľúčoví 

predstavitelia americkej administratívy mohli navštíviť, ale pritom dostatočne izolované od 

nájazdov novinárov a iných nežiadúcich prvkov. Inak povedané, bolo potrebné „odradiť 

balkánskych bojovníkov, aby bežali do televíznych štúdií v New Yorku a Washingtone 

zakaždým, keď v rokovaniach nastane nejaká prekážka.“447 Ideálnou voľbou sa zdala byť 

niektorá vojenská základňa a letecká základňa Wright-Patterson v Daytone spĺňala americké 

nároky – poskytovala dostatočný priestor a zároveň mala päť budov určených pre návštevy 

zoskupené okolo centrálnej plochy, čo znamenalo veľké logistické výhody počas nutných ad-

hoc presunov medzi jednotlivými delegáciami (jednalo sa o tzv. „proximity talks“, keď sa 

mediátori presúvajú medzi stranami konfliktu, ktoré sa vzájomne vidia len zriedka). Milošević 

sa síce ponosoval, že bude na základni uzamknutý ako mních448 a pre Európanov Dayton 

znamenal „miesto niekde v strede Ameriky“ 449, avšak pre zamýšľaný scenár rokovaní bolo 

miesto vyhovujúce. Holbrooke študoval i priebeh rokovaní v Camp Davide medzi egyptským 

prezidentom Sadatom a izraelským premiérom Beginom z roku 1978, ktoré sa svojou 

štruktúrou najviac blížili k daytonskému modelu – zaujímal sa o detaily typu telefonické 

spojenie s vonkajším svetom, podávanie stravy a hlavne prekonávanie vzájomného osobného 

odporu zúčastnených strán, ktorý ako iracionálny prvok mohol do veľkej miery prispieť 

                                                 
446 Európski diplomati v tejto fáze zabŕdli do žabomyších vojen, ktoré symbolizovali neschopnosť Britov 
a Francúzov efektívne riešiť konflikty či už v BaH, alebo kdekoľvek inde. Francúzom sa nepáčilo, že miesto 
rokovaní sa bude nachádzať v USA. Američania museli pre upokojenie Francúzov ponúknuť možnosť konania 
oficiálnej záverečnej ceremónie v Paríži, čo sa zase nepáčilo Britom. Títo si následne vynútili organizovanie tzv. 
implementačnej konferencie krátko po parížskej ceremónii. Všetci spoločne zdieľali nechuť k americkému 
„unilateralizmu“. Akokoľvek kontroverzne môžu vyznievať kroky americkej administratívy voči množstvu 
problematických bodov medzinárodných vzťahov, a akokoľvek necitlivo konali Spojené štáty mnohokrát počas 
vojen v Chorvátsku a BaH, v danom momente bola ich rozhodnosť kľúčovým elementom potrebným pre úspech 
Daytonu. Viď HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 200 
447 DOBBS, Michael: Ohio Air Base Selected for Bosnia Talks. Washington Post, 18. október 1995, 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/19424101.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=Oct+18
%2C+1995&author=Michael+Dobbs&pub=The+Washington+Post+(pre-
1997+Fulltext)&edition=&startpage=A.27&desc=Ohio+Air+Base+Selected+for+Bosnia+Talks%3B+Ohio+Air
+Base+Selected+for+Bosnia+Talks 
448 COHEN, Roger: U.S. Envoy in Bosnia Helps to Free Colleague. New York Times, 19. október 1995, 
http://www.nytimes.com/1995/10/19/world/us-envoy-in-bosnia-helps-to-free-colleague-from-an-
ally.html?scp=5&sq=priest+milosevic&st=nyt 
449 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 204 
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k zhateniu mierového procesu450. 

 

5.3 DÔSLEDKY DAYTONU 

 

Daytonské rokovania finálne narysovali podobu interného rozdelenia BaH medzi 

Federáciu a RS, ktoré bolo akceptované všetkými troma zúčastnenými stranami. Rozhovory, 

ktoré k definitívnemu vytýčeniu tzv. „Inter-Entity Boundary Line“ viedli, však neboli 

jednoduché a v mnohom pripomínali predchádzajúce neúspešné snahy o konečné dosiahnutie 

mierovej dohody. Jedným z hlavných bodov sporu bol koridor do poslednej moslimskej 

enklávy na východ od Sarajeva – Goražde. Srebrenica a Žepa už padli pod srbskú vojenskú 

kontrolu, pričom sa objavovali i názory, že sa jednalo o vopred dohodnutú akciu s americkou 

podporou, keďže sa tým z východnej Bosny stávalo koherentné územie bez problematických 

moslimských enkláv. Americkí diplomati neformálne naznačovali, že Srebrenica bola 

prekážkou akémukoľvek dohovoru a že ideálnym scenárom by bola výmena enklávy za 

teritórium pod kontrolou VRS niekde v predpokladanom území Federácie451. Niekdajší člen 

americkej NSC Sandy Vershbow priznal, že ešte pred pádom Srebrenice považovali 

Američania jej vyhliadky za „veľmi chmúrne“ a územné výmeny sa zdali byť múdrym 

riešením452. Srebrenica mala pre Moslimov obrovský symbolický význam, a to obzvlášť po 

nadobudnutí štatútu jednej z posledných bášt moslimskej prítomnosti vo východnej Bosne, 

kde pred zahájením konfliktu žili Moslimovia spoločne so Srbmi vo výrazne heterogénnom 

spoločenskom usporiadaní. Pre Srbov však bola Srebrenica strategickým problémom, a to ešte 

väčším než Goražde – ležala totiž v bezprostrednej blízkosti srbskej hranice.  

 

Existujú konkrétne indície, že útok Mladićových jednotiek v júli 1995 bol vopred 

pripravený a o jeho uskutočnení, alebo prinajmenšom o pravdepodobnosti takejto akcie, 

vedeli nielen zahraniční vyjednávači, ale i samotná vláda v Sarajeve. Len ťažko mohli 

predpokladať rozsah vraždenia, avšak o chystanom prevzatí vojenskej kontroly nad enklávou 

bosnianskymi Srbmi informovaní zrejme byť mohli. Napr. Naser Orić, veliteľ ArBiH v 

Srebrenici453, bol spolu so svojimi pobočníkmi odvolaný zo Srebrenice do Tuzly na 

                                                 
450 Tamtiež, str. 205 
451 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 300 
452 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 352 
453 Bosniacky veliteľ Orić bol kontroverznou postavou srebrenickej enklávy a srbské zdroje ho označujú za 
hlavného aktéra vojenských akcií z údajne demilitarizovanej bezpečnej zóny OSN na okolité srbské dediny. 
Srbská akcia dobytia Srebrenice tak mala byť iba odvetnou akciou za Orićove excesy. Ohľadom zločinov 
spáchaných moslimskou stranou v danom regióne panujú do dnešných dní spory, pričom Srbi majú tendenciu 
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konzultácie približne mesiac pred útokom a nebolo mu dovolené vrátiť sa nazad, čo ho viedlo 

k záveru, že Vláda BaH Srebrenicu dobrovoľne obetovala454. Ak by mali Izetbegović a spol. 

skutočný záujem na udržaní Srebrenice, nedávalo veľký zmysel odvolať síce kontroverzného, 

avšak vojensky rozhodne schopného veliteľa Orića a nechať enklávu pod ochranou 

holandských jednotiek OSN455 (hoci pravdepodobne by sa Srebrenicu tak či tak udržať 

                                                                                                                                                         
rozsah násilností nafukovať s cieľom zmeniť prevládajúci pohľad na srebrenickú genocídu ako vraždenie 
nevinných civilistov (Viď napr. Oric's Two Years, Human Rights Watch, 11. júl 2006, 
http://www.hrw.org/en/news/2006/07/11/orics-two-years). Moslimovia naopak vidia Orićove akcie ako 
marginálne v porovnaní s rozsahom srebrenického vraždenia. ICTY v roku 2005 konštatuje, že srbské zdroje 
samotné sa nezhodujú v presných číslach: Komisia RS pre vojnové zločiny určila počet srbských obetí 
v okresoch Srebrenica a Bratunac na 995. Publikácia The Chronicle of Our Graves autora Milivoja Ivaniševića, 
prezidenta Belehradského centra pre vyšetrovanie zločinov proti Srbom, predpokladá počet obetí okolo 1.200. 
Ďalší zdroj z prostredia ministerstva vnútra RS hovorí o 641 obetiach. Viď ICTY Weekly Press Briefing, 6. júl 
2005, http://www.icty.org/sid/3639. 
Každopádne je nespochybniteľné, že Srebrenica napriek svojmu oficiálnemu štatútu slúžila ako základňa pre 
moslimské jednotky, rovnako tak je faktom, že nech už je počet srbských obetí v dôsledku moslimských akcií 
500 alebo 1.500, stále bol rozsah týchto akcií výrazne menší oproti genocíde v Srebrenici (ohľadom počtu 
mŕtvych z júla 1995 samozrejme panujú taktiež spory, ako hádam o každej akcii v juhoslovanských 
nástupníckych konfliktoch, ktoré so sebou priniesli obete na životoch. Prostredníctvom analýzy DNA sa 
identifikovalo do mája 2010 6.557 obetí, pričom Medzinárodná komisia pre nezvestné osoby [International 
Commission on Missing Persons, ICMP] z dostupných vzorkov krví a kostí predpokladá približne 8.100 obetí. 
Viď One Body in Four Graves, Sense Tribunal, 14. máj 2010, dostupné na 
http://www.scribd.com/doc/31586922/So-far-6557-Srebrenica-Genocide-Victims-DNA-Identified; DNA Results 
of the International Commission on Missing Persons Reveal the Identity of 6,186 Srebrenica Victims, ICMP, 9. 
júl 2009, http://www.ic-mp.org/press-releases/dna-results-of-the-international-commission-on-missing-persons-
reveal-the-identity-of-6186-srebrenica-victims-dnk-izvjestaji-medunarodne-komisije-za-nestale-osobe-icmp-
otkrili-identitete-6186-sreb/). Povaha moslimských akcií bola často brutálna, na strane druhej boli srbské dediny 
v okolí Srebrenice v r. 1992 etnicky vyčistené od moslimského obyvateľstva (srebrenicý masaker tak nebol vo 
svojej podstate anomáliou, ale kulmináciou srbskej politiky voči Moslimom vo východnej Bosne, viď 
BEĆIREVIĆ, Edina: Na Drini genocid. Sarajevo: Buybook, 2009) a využívané ako základne VRS (viď 
SADOVIĆ, Merdijana: Courtside: Orić. IWPR, 20. november 2005, http://iwpr.net/report-news/oric-10). Orić 
bol v procese pred ICTY oslobodený, čo viedlo k rozčarovaniu srbskej strany a ďalšiemu „potvrdeniu“ 
o zaujatosti tribunálu (viď Orić (IT-03-68), http://www.icty.org/x/cases/oric/cis/en/cis_oric_en.pdf), v BaH bol 
však tamojším súdom odsúdený na dva roky za vydieranie a ilegálne držanie zbraní a munície, in: Naser Orić 
osuñen na dve godine zatvora, Večernje novosti,  24. jún 2009, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:243434-Naser-Oric-osudjen-na-dve-godine-zatvora 
454 JUDAH, Tim: The Serbs. History, Myth & Destruction of Yugoslavia, str. 300 
455 Akokoľvek sa dá pozícia holandských jednotiek obhajovať – mali chabý mandát, nedostatočnú výzbroj 
a početnú nevýhodu atď., v prípade Srebrenice jednoznačne zlyhali. Už pred samotným útokom VRS nebola ich 
morálka a bojaschopnosť na vysokej úrovni – objavovali sa napr. prípady pohŕdania tamojším bosniackym 
obyvateľstvom, keď sa o nich skladali vulgárne básničky (viď prílohu č. 21) a ostentatívne sa konzumovala 
strava pred očami vyhladnutých utečencov - viď BEČ NEUMANN, Janja: Nederland heeft in Srebrenica 
gecollaboreerd. De Groene Amsterdammer, 21. október 2009, http://www.groene.nl/2009/43/nederland-heeft-in-
srebrenica-gecollaboreerd 
Po prevzatí kontroly nad Srebrenicou zo strany VRS sa veliteľ Dutchbatu plukovník Karremans stal neslávne 
známym, keď si s Mladićom pripíjal na „úspešnú operáciu“ a v rozhovore so srbským generálom pôsobil ako 
školák pred tabuľou. Profesor Amsterdamskej Univerzity Abram de Swaan nazval v tejto súvislosti holandských 
veliteľov, vojakov a celý národ zbabelcami. Paradoxne však v r. 2006 udelila holandská vláda niektorým členom 
srebrenického holandského bataliónu vojenské vyznamenania, čo vyvolalo silnú nevôľu a protesty. Viď 
DARUVALLA, Abi: Anatomy of a Massacre. Time Magazine, 21. apríl 2002, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,901020429-232505,00.html; TANNER, Marcus: Outrage at 
medals for Dutch in Srebrenica, The Independent, 6. december 2006, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/outrage-at-medals-for-dutch-in-srebrenica-427267.html; pre 
Karremansovo video viď Mladić en Karremans, http://www.youtube.com/watch?v=AZ7woyumciQ 
Nazdávam sa, že Karremans a spol. absolútne neboli schopní a ochotní dostáť svojej úlohe vojaka, ktorá 
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nepodarilo – srbské sily disponovali početnou prevahou a lepším vybavením vrátane tankov 

a delostrelectva456).  

 

Problémom bola i neochota OSN pristúpiť k leteckej podpore pre holandské jednotky 

(NATO podporovalo pre zahájenie útoku súhlas OSN, od tejto schémy sa ustúpilo až po páde 

Srebrenice) – veliteľ síl OSN pre bývalú Juhosláviu generál Janvier považoval letecké útoky 

za „príliš nebezpečné“ a Srebrenicu pokladal za stratené územie, ktorého obrana bola 

bezúčelná457. Americké tajné služby mali ignorovať vývoj v oblasti smerujúci k ďalším 

etnickým čistkám – samotné naznačovanie potreby výmeny Srebrenice za iné teritórium 

implikuje páchanie nových etnických čistiek, bez ktorých sa podobné akcie na Balkáne nikdy 

nezaobišli458. Silber a Little v tejto súvislosti konštatujú: „V pozadí pádu Srebrenice a jeho 

verejného odsúdenia sa skrývala úľava a spokojnosť, že problematický a stále nevyriešený 

aspekt východných enkláv bol konečne urovnaný. Mierotvorcovia videli, že hrací plán sa 

zmenil. Neskôr padla Žepa, Chorvátsko zahájilo ofenzívu v Krajine a bolo tak jasné, že 

vysídlenie stoviek tisícov ľudí, akokoľvek poľutovaniahodné, aktívne napomáhalo mierovému 

procesu... Svetoví lídri mohli odsudzovať metódu, ale podporovali konečný výsledok, ktorý 

priniesol vyhliadku mieru bližšie, než tomu kedy v minulosti bolo.“459 Americký poradca pre 

národnú bezpečnosť Tony Lake sa vyjadril, že „mapy už nebudú kreslené hala-bala, ale 

                                                                                                                                                         
predpokladá, že ak človek ide takúto prácu (dobrovoľne!) vykonávať, počíta s nasadením vlastného zdravia 
a života v prípade potreby, ktorou je napr. ochrana bezbranného civilného obyvateľstva. Jednotky VRS síce 
prevyšovali sily Dutchbatu približne v pomere 4:1, ak by sa však holandskí vojaci rozhodli Srebrenicu brániť, je 
otázne, či by sa bosnianski Srbi odhodlali k fyzickej likvidácii mierových jednotiek OSN – hoci nimi Mladić 
pohŕdal a neváhal ich pri inej príležitosti vziať ako rukojemníkov, podobnú akciu nikdy nepodnikol. Karremans 
si dnes žije pohodlným životom v Španielsku (viď TAYLOR, Rachel: Karremans Recalls Srebrenica Fall. 
IWPR, 9. november 1995, http://iwpr.net/report-news/karremans-recalls-srebrenica-fall). „Odvaha“ vojakov 
z krajín Beneluxu je dodnes na Balkáne terčom vtipov a kyslých posmeškov, napr. Vojislav Šešelj si počas 
svojho procesu pred ICTY uťahuje z „hrdinskej belgickej armády...ktorá sa pred nacistami vydržala brániť 
niekoľko hodín až minút“, viď Záznam z procesu s Dr. Vojislavom Šešeljom, ICTY, 26. február 2008, 
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/080226IT.htm, str. 4157 
456 UN General Assembly: Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35: The 
fall of Srebrenica. 15. november 1999, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/348/76/IMG/N9934876.pdf?OpenElement 
457 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 348 
458 Americké špionážne lietadlá urobili v oblasti Srebrenice fotografie pred zahájením útoku VRS (kde bolo 
vidieť prázdne pole) a po skončení celej operácie (kde sa dajú spozorovať masové hroby). Tieto fotografie boli 
9. augusta 1995 postúpené Bezpečnostnej rade OSN a následne posilnili odhodlanie medzi členskými štátmi 
NATO vojensky zasiahnuť proti bosnianskym Srbom. Američania však disponovali materiálmi odhaľujúcimi 
vojnové zločiny a etnické čistenie na území BaH už od roku 1992, rozhodli sa však ich nezverejniť. Jednalo sa 
napr. o dokumentáciu koncentračného tábora v Brčku, kde na fotografiách údajne vidno nákladné autá s mŕtvymi 
telami. Samotný termín zverejnenia fotografií zo Srebrenice – cca mesiac po samotnom uskutočnení masakry – 
napovedá, že Spojené štáty mali v úmysle odvrátiť pozornosť svetovej verejnosti od chorvátskej ofenzívy 
v Krajine, ktorá práve prebiehala, smerom k Srebrenici. In: LANE, Charles, SHANKER, Tom: Bosnia: What the 
CIA Didn’t Tell Us. The New York Review of Books, 9. máj 1996, 
http://www.nybooks.com/articles/archives/1996/may/09/bosnia-what-the-cia-didnt-tell-us/ 
459 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 350 
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spôsobom, ktorý zohľadňoval...kde v súčasnosti žijú skupiny obyvateľstva...a aby bola 

štruktúra teritória čo najviac zjednodušená.“460 Desať rokov po páde Srebrenice Holbrooke 

pripustil, že „mal inštrukcie obetovať Srebrenicu, Goražde a Žepu“461. Goražde nakoniec 

nepostihol osud Srebrenice a Žepy, čiastočne zrejme i z dôvodu, že aj keď bolo prevzatie 

kontroly nad týmito enklávami z pragmatického hľadiska výhodné, medzinárodné 

spoločenstvo neočakávalo etnické čistky v tak veľkom rozsahu, a jednoducho nemohlo 

dopustiť ich opakovanie. 

 

Goražde nebolo natoľko problematickým subjektom, pretože ležalo bližšie k hlavnému 

mestu a narysovanie koridoru spájajúceho ho s teritóriom Federácie bolo tak relatívne 

jednoduchšie. Milošević a Silajdžić počas vyjednávaní kreslili zamýšľanú podobu koridoru na 

vreckovky – zo Sarajeva viedli do Goražde dve cesty, obe pod srbskou kontrolou, pričom 

Milošević súhlasil s rozšírením koridoru o jeden kilometer na každej strane cesty462. 

Silajdžićova predstava pôvodne zahŕňala podstatne širšiu podobu koridoru, postupne sa však 

plány oboch mužov do istej miery podarilo zladiť a črtala sa možnosť dosiahnutia 

kompromisu. Pomôckou pri riešení tohto problému bol i špeciálny software amerického 

ministerstva obrany, tzv. PowerScene, ktorý umožňoval detailné trojdimenzionálne 

plánovanie administratívnych línií a koridorov, s presnosťou na dva yardy. Riešením sa 

nakoniec stala nespevnená cesta nachádzajúca sa medzi dvoma cestami ovládanými srbskou 

stranou, ktorá mala byť s americkou pomocou upravená na asfaltovú širšiu cestu používateľnú 

za každého počasia463. Milošević taktiež súhlasil s rozšírením územia okolo Goražde vrátane 

mestečka Ustkolina, kde sa pred vojnou nachádzala najstaršia mešita v BaH (bosnianski Srbi 

ju vyhodili do vzduchu). V tomto štádiu bolo 55% územia pod kontrolou Federácie, avšak 

v rámci plánu tzv. Kontaktnej skupiny z roku 1994 sa lídri všetkých troch bosnianskych 

etnických skupín zaviazali rešpektovať rozdelenie teritória v pomere 51-49 a Milošević dal 

dôrazne najavo, že hoci môže prinútiť bosnianskych Srbov prijať rôzne návrhy, ísť pod 49% 

bolo nereálne464. 

 

Ďalším bodom sporu bol posávsky koridor a mesto Brčko. Milošević sa zasadzoval za 

rozšírenie koridoru na šírku desiatich míľ, pričom Izetbegović si naopak predstavoval jeho 

                                                 
460 Tamtiež, str. 352 
461 SACIRBEY, Muhamed: United Nations Report on Srebrenice Genocide. The European Courier, 18. jún 
2008, http://europeancourier.org/95.htm 
462 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 280 
463 Tamtiež, str. 286 
464 Tamtiež, str. 294 
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podobu ako tridsať metrov široký podchod pod železničným mostom pri Brčku465. 

Definitívny štatút mesta nakoniec nebol v Daytone vyriešený, zaoberala sa ním medzinárodná 

arbitráž, ktorá v roku 1999 vyhlásila okres Brčko za samostatný dištrikt, ktorý spravuje 

predstaviteľ medzinárodného spoločenstva. 

 

Nevysporiadaným územím bolo i hlavné mesto Sarajevo, ktoré sa v priebehu konfliktu 

pochopiteľne značne zmenilo, a to nielen ohľadom rozsiahlej fyzickej deštrukcie, ale 

i demografickej štruktúry. Milošević pre Republiku Srpsku požadoval vrchy na juhovýchod 

od Sarajeva a štvrť Grbavicu južne od centra. Tento návrh Moslimovia odmietli akceptovať 

a vyhlásili, že Sarajevo bez Grbavice nemôže ako koherentná jednotka existovať. Silajdžić 

požadoval úplnú kontrolu nad kopcami obopínajúcimi mesto, aby už v budúcnosti nikdy 

nemohlo byť Sarajevo obliehané a využívané ako cieľ pre delostrelectvo. Moslimovia mali 

taktiež pod svoju kontrolu získať hlavné cesty vedúce do Sarajeva466. Nakoniec Milošević 

ustúpil i v tomto bode a Moslimovia získali pod správu Federácie zjednotené Sarajevo467 - 

hraničná čiara medzi Federáciou a RS rozdelila oblasť na dve časti, pričom západná časť 

zahŕňajúca v podstate celé mesto Sarajevo pripadla Federácii. Tento fakt bol pre bosnianskych 

Srbov obzvlášť frustrujúci – Krajišnik napr. prehlásil, že žil v Sarajeve celý život a nikdy sa 

ho nevzdá468. 

 

Riešením pre dosiahnutie formuly 51-49 sa stala vajcovitá štruktúra v západnej Bosne, 

ktorá zahŕňala okresy Mrkonjič Grad, Šipovo, Ribnik (južná časť bývalého okresu Ključ), 

Istočni Drvar, Petrovac (južná časť Bosanského Petrovca), Jezero (západná časť 

predvojnového okresu Jajce) a severný Kupres. Jednalo sa o strategicky nijako zvlášť 

významné územie (Milošević sa vyjadril, že mu stačia i skaly, močiare a kopce), ktoré však 

pomohlo zredukovať teritórium Federácie nazad na 51%469. Oproti tomu Milošević postúpil 

pod Tudjmanovým tlakom Federácii časť Posáviny – jednalo sa o severné časti okresov 

Šamac, Odžak a Orašje, ktoré dlhodobo patrili medzi väčšinovo chorvátske oblasti. Pod 

kontrolou Federácie ostali srbské okresy Drvar (oddelil sa z neho Istočni Drvar, ktorý 

pripadol pod správu RS), Glamoč a Bosansko Grahovo v západnej Bosne, ktoré boli dobyté 
                                                 
465 Tamtiež, str. 296 
466 SELL, Louis: The Serb Flight from Sarajevo: Dayton's First Failure. East European Politics and Societies, 
Vol. 14, No. 1, 1999, str. 181, http://eep.sagepub.com/content/14/1/179.citation 
467 Nejednalo sa o celú plochu Sarajeva ako okresu – niektoré jeho časti boli rozdelené hraničnou čiarou medzi 
Federáciou a RS (tzv. Inter-Entity Boundary Line). Vzniklo tak Istočno Sarajevo (východné Sarajevo) so 
šiestimi opštinami: Istočni Stari Grad, Istočna Ilidža, Lukavica, Pale, Sokolac a Trnovo. 
468 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 256 
469 Tamtiež, str. 302 
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prevažne chorvátskymi jednotkami v lete 1995. Jednalo sa o oblasti tradične obývané Srbmi, 

a hoci vojnové udalosti skresali celkový stav populácie, stále tu srbské etnikum disponuje 

jednoznačnou majoritou470. Je to však ojedinelý prípad na demografickej mape krajiny, ktorá 

sa z výrazne heterogénnej z roku 1991 zmenila na značne homogénnu v prípade RS 

a relatívne heterogénnu v prípade Federácie, kde je však heterogenita daná existenciou 

moslimských a chorvátskych okresov, z ktorých je väčšina sama o sebe taktiež pomerne 

homogénna471. Inak na vnútornej hraničnej línii medzi Federáciou a RS došlo k deleniu 

veľkého množstva predvojnových okresov, týkalo sa to napr. okresov Ravno/Trebinje, 

Stolac/Berkovići, Mostar/Istočni Mostar, už spomínané Sarajevo a okolie, Kalesija/Osmaci, 

Sapna/Zvornik, Čelić/Lopare, Gračanica a Maglaj/Petrovo, Gradačac/Pelagićevo atď. (okres 

pod správou Federácie je uvedený pred lomítkom, okres pripadajúci RS za ním). Okres Tešanj 

síce celý patrí Federácii, ale rozdelil sa na moslimský Tešanj a chorvátsku Usoru. Okres 

Skender Vakuf prestal existovať a rozdelil sa na Dobretići (Federácia) a Kneževo (RS). 

Množstvo ďalších okresov podstúpilo kozmetické zmeny s cieľom dosiahnutia presnej 

formuly 51-49, ktoré však inak nemajú iný strategický význam. 

 

 Daytonská dohoda sa od jej podpisu až do dnešných dní stala terčom rôznorodej 

kritiky zo strany bosnianskych Moslimov, Chorvátov, Srbov, zahraničných analytikov 

a jednotlivých predstaviteľov medzinárodného spoločenstva, ktorí sa zvykli prikloniť či už na 

jednu, druhú alebo tretiu stranu. Kritické názory na konflikt sa pritom prelínali s kritikou 

Daytonskej dohody. Bosnianski Moslimovia vyčítali medzinárodnému spoločenstvu pasivitu, 

ochotu prihliadať etnickým čistkám a využitie etnického princípu pre ospravedlnenie či 

dokonca ako základný kameň štruktúry povojnovej BaH. Daytonská dohoda podľa nich 

nespravodlivo rozdelila krajinu na dve entity a nariadila im nefunkčný model konsociačnej 

demokracie, kde predstavitelia RS, jednotky založenej na genocíde moslimského 

obyvateľstva, bojkotujú nutné reformy a bránia opätovnému zjednoteniu krajiny, ktorá by 

mohla ďalej fungovať podľa občianskeho princípu. Bosnianski Srbi vnímajú Daytonskú 

                                                 
470 Ako už bolo skonštatované vyššie, po r. 1991 nebol v BaH uskutočnený oficiálny cenzus, demografické 
odhady tak vychádzajú iba z neoficiálnych štatistík. Podľa nich sa napr. v okrese Drvar v súčasnosti nachádza 
cca 99.3% Srbov (pred vojnou 97%) a v okrese Glamoč 68% Srbov (pred vojnou 79%). Viď Demografska 
struktura republike Bosne i Hercegovine - Nacionalna struktura prema popisu iz 1991; Drvar Update, UNHCR, 
január 2007, http://www.unhcr.ba/updatemay07/Drvar%20update%20jan07.pdf; Main News Summary, NATO, 
19. marec 2003, http://www.nato.int/sfor/media/2003/ms030319t.htm 
471 Pomerne jednoznačná situácia je na severozápade v oblasti Bihaću a na severe Federácie v oblasti Tuzly, kde 
majú výraznú väčšinu Moslimovia. Podobne tak disponujú väčšinou Chorváti v západnej Hercegovine. 
Multietnické kantóny sú centrálna Bosna a Hercegovina-Neretva, o ktorých bude pojednané ďalej pri analýze 
funkčnosti daytonského systému. 
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dohodu spravidla pozitívnejšie, keďže im umožnila zachovanie autonómnej RS, avšak 

vyčítajú medzinárodnému spoločenstvu antisrbskú zaujatosť, nespravodlivé rozdelenie 

územia prostredníctvom podpory vojenským akciám Moslimov a Chorvátov a inklináciu 

k moslimskému videniu sporu o budúcnosť BaH, keď odmietajú pochopiť súvislosť medzi 

prípadným zrušením RS a následnou moslimskou etnickou dominanciou. Bosnianski Chorváti 

sa cítia Daytonskou dohodou ukrátení o vlastnú entitu (hoci o tomto rozhodla už 

Washingtonská dohoda z r. 1994) a obecne majú pocit nedostatočnej garancie vlastných 

národných práv, keď moslimská väčšina vo Federácii má v istých prípadoch možnosť 

prehlasovať Chorvátov, resp. rozhodovať o obsadení chorvátskych miest v legislatíve 

a exekutíve. Kritici z radov medzinárodného spoločenstva vytýkajú Daytonskej dohode 

primárne neefektívnosť a zdĺhavosť fungovania štátnej administratívy, v čom sa ich 

stanovisko do veľkej miery prekrýva s moslimskou pozíciou.  

 

Jednotlivým pozitívam a negatívam dohody a súčasného usporiadania krajiny sa 

budem venovať v ďalších častiach tejto práce, na danom mieste by som však rád zdôraznil 

pomerne triviálnu záležitosť, ktorá je však kritikmi Daytonu vytrvalo ignorovaná. Zahraniční 

diplomati a vyjednávači sa pokúšali dosiahnuť mier v BaH dlhé štyri roky, predostreli 

zúčastneným stranám niekoľko rôznych podôb mierových plánov, a predsa sa im nepodarilo 

uspieť. Ukázalo sa, že ukončiť etnický konflikt v BaH bolo mimoriadne náročnou úlohou 

a bolo tak nutné vypracovať a predložiť taký mierový plán, ktorý by skutočne boli všetky tri 

strany ochotné prijať. Jediným variantom tak bolo veľké množstvo kompromisných riešení, 

ktoré v skutočnosti plne nemohli uspokojiť ani jednu stranu, zároveň však boli stále natoľko 

prijateľné, aby nebol plán vo svojej úplnosti odmietnutý. Alternatívy tak jestvovali iba dve – 

kompromisný mierový plán plný problematických miest, alebo pokračovanie 

vyčerpávajúceho konfliktu. Po pätnástich rokoch od jeho prijatia sa dá pochopiteľne 

vypichnúť mnoho rôznych vád, chýb a defektov - dalo sa tak učiniť už niekoľko mesiacov po 

jeho úspešnej implementácii - avšak napriek tomu si myslím, že v novembri 1995 by lepší 

plán nebol býval možný a keby aj bol Holbrooka a spol. nahradil niekto iný, nedosiahol by 

viac. Daytonská mierová dohoda je tak trochu z núdze cnosť a v tejto súvislosti považujem jej 

prijatie za jeden z výrazne pozitívnych krokov medzinárodného spoločenstva na Balkáne od r. 

1990 až dodnes. 

 

Podľa Daytonskej dohody sa do 90 dní od jej vstúpenia do platnosti malo zjednotiť 

hlavné mesto Sarajevo pod moslimskou kontrolou. Holbrooke v tejto súvislosti vyzval 
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prezidenta Izetbegovića, aby poskytol sarajevským Srbom bezpečnostné záruky a vydal 

prehlásenie, že si želá ich zotrvanie v meste. Jednalo sa o jeden z prvých testov efektivity 

správy BaH po prijatí Daytonskej dohody a o otázku, či sa bude charakter krajiny vyvíjať 

smerom k prípadnej obnovenej multietnickosti, alebo sa ešte viac prehĺbi rozdelenie pozdĺž 

etnických línií. V prípade Sarajeva sa zdalo, že druhá možnosť bude tou správnou. 

Izetbegović sa už k samotnej Holbrookovej iniciatíve postavil relatívne vágne – prehlásenie sa 

podľa neho malo týkať iba tých Srbov, ktorí žili v Sarajeve už pred vypuknutím vojny; tí, 

ktorí využili prázdne miesta po moslimských utečencoch, či bojovali proti Vláde BaH, neboli 

v meste vítaní472. Počas vojny osídľovali obydlia opustené pôvodnými obyvateľmi patriacimi 

do tej „nesprávnej“ etnickej skupiny príslušníci majoritného etnika a vytvárali tak povojnovú 

homogénnu štruktúru demografickej mapy BaH. Tento scenár mal pokračovať i v Sarajeve, 

keď sa tamojší Srbi mali presunúť do vyprázdnených domovov vo východnej Bosne. Je síce 

pravdou, že v Sarajeve žilo množstvo Srbov, ktorí využili vojnový stav a zmocnili sa 

uvoľneného majetku, avšak Izetbegovićov postoj nevyznieval príliš zmierlivo473 a sčasti 

napomohol presvedčeniu srbského elementu v Sarajeve, že toto mesto už nikdy nebude 

multietnické. Taktiež sa ukázalo, že verejné prejavy predstaviteľov SDA o občianskom 

princípe, na ktorom mala byť vybudovaná povojnová BaH, boli len prázdnymi slovami – 

v skutočnosti boli spomienky na štvorročné obliehanie príliš čerstvé. Predstavitelia strany 

naviac mohli podľa zákonov z obdobia vojny Srbmi opustené obydlia postúpiť 

novopríchodzím Moslimom z východnej Bosny, čo im zaisťovalo spoľahlivý prílev hlasov vo 

voľbách474. 

 

Bosnianski Srbi odovzdali „svoje“ časti Sarajeva475 bez vyvolávania nepokojov 

a pokusov o zmarenie tohto aktu namierených voči Moslimom či IFOR. Zároveň však 

bosniansko-srbskí politici využili daný stav na získanie politických bodov a je potrebné 

skonštatovať, že ak aj Izetbegović neprejavil nijak zvlášť výraznú vôľu po udržaní 

multietnického charakteru Sarajeva, bolo to vedenie v Pale, ktoré malo hlavnú zásluhu na 

                                                 
472 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 329 
473 Jeho prehlásenie o nevítanosti tých, čo bojovali proti Vláde BaH bolo taktiež pokrytecké, keďže počas vojny 
v podstate každý dospelý bosniansky Srb bol v niektorej fáze mobilizovaný do VRS. In: SELL, Louis: The Serb 
Flight from Sarajevo: Dayton's First Failure, str. 183 
474 Tamtiež, str. 198 
475 Jednalo sa hlavne o štvrť Grbavica, ktorá bol obkolesená z troch strán vysokými budovami v moslimských 
štvrtiach. Tamojší srbskí obyvatelia tak počas obliehania trpeli tým istým ostreľovaním a nedostatkom vody, 
plynu a elektriny, ako ich moslimskí súputníci z okolitých štvrtí. Ďalšie štvrte obývané prevažne Srbmi boli 
industriálne oblasti Ilijaš a Vogošča, kde frontová línia prechádzala stredom automobilovej továrne Volkswagen, 
či malebná Ilidža na západe mesta. In: tamtiež, str. 181, 196 
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homogenizácii hlavného mesta. Spočiatku síce Krajišnik a ďalší predstavitelia Pale 

vyjadrovali ochotu podporiť srbské zotrvanie v zjednotenom Sarajeve, pokiaľ im bude 

zaručená dostatočná miera bezpečnosti a istej kultúrnej autonómie; avšak akcie ako urýchlené 

prevzatie kontroly nad mestom zo strany oficiálnej bosnianskej (ergo moslimskej) polície, či 

zatknutie dvoch vysokých činiteľov VRS na teritóriu pod moslimskou kontrolou, posilnili 

v sarajevských Srboch odhodlanie sabotovať mierové snahy Úradu vysokého predstaviteľa 

(Office of the High Representative, OHR) a odísť zo Sarajeva. Dá sa povedať, že vedenie 

bosnianskych Srbov, autenticky prekvapené Miloševićovým súhlasom so zjednotením 

Sarajeva v Daytone, rezignovalo na hľadanie pokojných spôsobov vysporiadania sa so 

situáciou. Akonáhle zistilo, že medzinárodné spoločenstvo nepristúpi na zmenu dohody, 

využilo svoju kontrolu médií, polície a pod. na vytvorenie atmosféry strachu476.  

 

Dva týždne pred zjednotením nariadila reprezentácia bosnianskych Srbov všetkým 

srbským obyvateľom Sarajeva, aby spálili či znehodnotili svoje príbytky a opustili mesto. 

Vysielali dokonca inštrukcie, ako čo najefektívnejšie založiť oheň tak, aby ostal byt totálne 

zničený (zhromaždite všetok nábytok do stredu miestnosti, polejte ho benzínom, zapnite plyn 

a hoďte zápalku do izby tesne pred odchodom)477. Chuligáni a iné pochybné živly z Pale sa 

zhromažďovali na sarajevských uliciach obývaných Srbmi a vyhrážali sa im, že v prípade 

nesplnenia „rozkazu“ budú potrestaní, ak nie rovno zavraždení. Tento scenár nebol nijako 

zvlášť problematický pre tých Srbov, ktorí sa do Sarajeva prisťahovali z vidieka počas vojny, 

avšak netreba zabúdať, že Sarajevo bolo pred vojnou najmultietnickejšie veľké mesto v celej 

SFRJ (v r. 1991 žilo v kantóne Sarajevo 49% Moslimov, 30% Srbov, 10.7% Juhoslovanov a 

6.6% Chorvátov). Mnohí Srbi, ktorí počas vojny trpeli spoločne so svojimi moslimskými 

susedmi v dôsledku obliehania VRS, sa oprávnene cítili byť autentickými obyvateľmi mesta, 

kde ich rodiny žili po generácie, a nehodlali ho opustiť, pokiaľ by k tomu neboli 

zastrašovaním donútení. V jarných mesiacoch roku 1996 opustilo Sarajevo približne 70.000 

Srbov478, ostalo ich asi 10.000479 (v ďalších rokoch po upokojení situácie sa ich počet 

opätovne zvýšil, avšak ani zďaleka nedosiahol predvojnovú úroveň). Neskorší predseda vlády 

RS Gojko Kličković vyhlásil: „Nesmieme dopustiť, aby jediný Srb zostal na teritóriu, ktoré 

pripadne moslimsko-chorvátskej správe.“480  

                                                 
476 Tamtiež, str. 197 
477 Tamtiež, str. 336 
478 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 33 
479 SELL, Louis: The Serb Flight from Sarajevo: Dayton's First Failure, str. 196 
480 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 336 
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Medzinárodné jednotky IFOR (Implementation Force) pod velením NATO chápali 

svoj mandát pomerne minimalisticky a zužovali ho na vojenské aspekty Daytonskej dohody – 

oddelenie bojujúcich strán a udržiavanie mierového stavu481. Civilné záležitosti, ako sa 

vyjadril vtedajší hlavný veliteľ admirál Leighton Smith, nepatrili do ich kompetencie482. 

Príslušníci IFOR tak nečinne dohliadali na dramatické scény srbského opúšťania Sarajeva za 

výdatnej podpory kriminálnikov a gangstrov konajúcich priamo na rozkaz vedenia v Pale – 

hovorca IFOR konštatoval, že „Srbi majú právo páliť si svoje vlastné domy“.483 Podobne tak 

medzinárodná polícia (International Police Task Force, IPTF) nedisponovala autoritou sama 

vykonávať policajné akcie, ale jej mandát bol zúžený na monitoring – jej príslušníci mohli 

akurát upozorniť lokálnu políciu (ktorá bola sama problematickým bodom), že by mala 

zasiahnuť proti podpaľačom, vandalom a iným kriminálnikom484. Problémom boli i srbské 

akty násilia a deštrukcie namierené voči pozostatkom tovární a iných zariadení na teritóriu 

určenom pre transfer – keďže predstavitelia bosnianskej vlády mohli oficiálne nad týmito 

miestami prevziať kontrolu až po ukončení transferu a IFOR sa len nečinne prizeral, srbskí 

výtržníci zničili, čo sa dalo. Tieto činy pochopiteľne ďalej prehĺbili nechuť moslimských 

politikov i obyčajných ľudí voči tým málo Srbom, ktorí sa rozhodli zostať485. Zástupca OHR 

Michael Steiner sa vyjadril, že „mu bola hanba byť súčasťou toho celého.“486 Už niekoľko 

mesiacov po prijatí Daytonskej dohody tak bolo zrejmé, že medzinárodné spoločenstvo stojí 

pred mimoriadne náročnou úlohou – aby sa prípadná dobrá politika, avšak realizovaná zlými 

či nedostatočnými prostriedkami, nestala zlou politikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
481 Hoci Holbrooke a iní americkí diplomati tento stav kritizovali, boli to americké obavy z opakovania 
„somálskeho“ scenára, ktoré definovali zúžený mandát IFORu nevzťahujúci sa na civilnú implementáciu 
mierového plánu. Viď NEVILLE-JONES, Pauline: Dayton, IFOR and alliance relations in Bosnia, in: SELL, 
Louis: The Serb Flight from Sarajevo: Dayton's First Failure, str. 185 
482 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 328 
483 Tamtiež, str. 337 
484 SELL, Louis: The Serb Flight from Sarajevo: Dayton's First Failure, str. 193 
485 Tamtiež, str. 195 
486 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 336 
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6. KOSOVSKÁ VERIFIKA ČNÁ MISIA 

 

„Riešenie tzv. albánskej národnej otázky (sa dá interpretovať ako) úsilie oslobodiť 

albánske územia od cudzej okupácie a ich zjednotenie do jedného národného štátu... 

Kdekoľvek sa Albánci nachádzajú, či už na tejto, alebo na druhej strane hranice, konečne by 

sa mali ocitnúť v jednej krajine.“487 

 

Hoci sa otázka bezpečnostnej hrozby albánskeho etnika na Balkáne v mnohom podobá 

na problematiku etnických konfliktov v Chorvátsku a BaH v prvej polovici 90. rokov, jej 

konkrétne aspekty sa vyznačujú signifikantnými odlišnosťami, ku ktorým je nutné pri štúdiu 

albánskeho etnického priestoru prihliadať. Len v stručnosti niekoľko názorných príkladov – 

Albánci predstavovali v SFRJ národnostnú menšinu, čo bol štatút odlišný od národa, ktorý 

pripadal šiestim konštitutívnym komunitám juhoslovanskej federácie488. Albánci boli 

najpočetnejšou neslovanskou etnickou skupinou žijúcou v SFRJ, ktorá disponovala unikátnou 

kultúrou i jazykom489. A v neposlednom rade vzťahy medzi albánskym a slovanským etnikom 

                                                 
487 AKADEMIA Ë SHKENCAVË Ë SHQIPERISË. Platformë për Zgjidhjene Çësthjes Kombetarë Shqiptarë 
(ALBÁNSKA AKADÉMIA VIED. Platforma pre vyriešenie albánskej národnej otázky). Tirana, 1998, in: 
ORTAKOVSKI, Vladimir: Greater Serbian, Greater Albanian Nationalism and Kosovo. 
488 Všetky komunity SFRJ boli rozdelené do troch kategórií: národy, národnosti a etnické skupiny. Národmi tak 
boli Srbi, Chorváti, Slovinci, Macedónci, Čiernohorci a neskôr i Moslimovia. Národnosti boli komunity, ktoré už 
disponovali svojimi vlastnými národnými štátmi mimo Juhoslávie – hlavne Albánci a Maďari. Termín etnická 
skupina bol aplikovaný na tie komunity, ktoré nemali žiaden národný štát, obzvlášť Rómovia. Dôvodom pre toto 
rozlišovanie bolo obzvlášť ústavou priznávané právo národov, avšak nie národností, na secesiu – zatiaľ čo pre 
národy táto možnosť až do konca 80. rokov nebola nijako zvlášť atraktívna, národnosti by ju pravdepodobne boli 
využili s cieľom združiť sa so svojim národným štátom za hranicami SFRJ. In: BIEBER, Florian: Post-war 
Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 16-17; KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any 
Price: How the World Failed Kosovo. New York: Cornell University Press, 2006, str. 33 
489 Pre utváranie demografických pomerov na územiach obývaných Albáncami mali rozhodný význam procesy 
odohrávajúce sa v hornatých oblastiach severného Albánska, juhovýchodnej Čiernej Hory a Kosova, kde 
nachádzala útočisko pred postupnou slavizáciou významná časť starobalkánskeho obyvateľstva, ktorá odvodzuje 
svoj pôvod zo starovekých Ilýrov. Hoci posledné autentické správy o Ilýroch nachádzame v dielach zo 7. 
storočia, z nepriamych svedectiev a ďalších zdrojov vyplýva, že domáce obyvateľstvo obývajúce Balkán pred 
slovanskou inváziou pochopiteľne hľadalo možnosti zachovania vlastnej identity prostredníctvom presunov do 
oblastí, kde boli pred novými kultúrnymi asimilačnými vplyvmi vo väčšom bezpečí. V týchto oblastiach 
následne prebehli premeny predslovanských etnických skupín (nejednalo sa iba o Ilýrov, ale taktiež o iných 
starousadlíkov predovšetkým románskeho pôvodu) na nové stredoveké etniká – podľa teórie presadzovanej 
albánskou historiografiou, ako i väčšinou zahraničných výskumníkov, sa neromanizovaní ilýrski horali za 
pôsobenia ďalších etnických elementov postupne pretvárali na stredovekú albánsku národnosť. 
Téza o Ilýroch ako predchodcoch dnešných Albáncov a tým pádom predstavenie Albáncov ako pôvodného 
etnického elementu západnej časti Balkánskeho polostrova bola prvýkrát vyslovená v polovici 18. storočia a v 
súčasnosti obzvlášť pre albánskych odborníkov i verejnosť predstavuje nespochybniteľné tvrdenie a jeden zo 
základných pilierov ich národnej ideológie. Hoci sa albánsky národ pravdepodobne mohol týmto spôsobom na 
danom území formovať – faktická moc cudzích dobyvateľov tu v období pred stredovekom nikdy nesiahala 
ďaleko od najdôležitejších miest a komunikácií - prvé písomné doklady o Albáncoch ako príslušníkoch 
svojbytného etnika sa objavujú až v 11. storočí, čo predstavuje približne štyristoročnú medzeru medzi 
poslednými dokumentovanými Ilýrmi a prvými Albáncami. Tento fakt je využívaný bádateľmi nestotožňujúcimi 
sa s “ilýrskou” koncepciou Albáncov (jedná sa obzvlášť o srbských historikov a etnológov), ktorí zastávajú 
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(obzvlášť sa to týkalo Srbov) boli výrazne poznamenané vzájomnou nevraživosťou 

a históriou, v ktorej temné stránky prevyšovali tie pozitívne490. Po Titovej smrti sa 

predpokladalo, že kosovskí Albánci sa stanú najväčšou hrozbou pre zachovanie jednotnej 

a integrálnej Juhoslávie491; a Milošević svoj odklon od juhoslovanských smerom k srbským 

národným záujmom začal budovať práve na kosovskej otázke. Hoci v r. 1989 bola situácia 

v Chorvátsku pokojná, BaH sa dala pokladať za vzorovú ukážku interetnickej harmónie 

a v Kosove sa oproti tomu konali miliónové demonštrácie destabilizujúce situáciu v už i tak 

nestabilnej provincii492, nakoniec vojnové udalosti v severných a centrálnych častiach SFRJ 

                                                                                                                                                         
názor, že Albánci sa na nimi obývané územia prisťahovali až neskôr – v dobe sťahovania národov, prípadne po 
slovanskej migrácii. Rôzni učenci prichádzali postupne s rozličnými teóriami, prisudzujúci Albáncom trácky, 
dácky, kaukazský, či dokonca škótsky pôvod. Argumenty formulované týmito historikmi nie sú pre účely tejto 
práce natoľko podstatné (jedná sa napr. o filologické argumenty opierajúce sa o absenciu vlastnej námornej a 
rybárskej terminológie v albánčine, pričom Ilýri boli naopak národ žijúci s morom v tesnom kontakte – oba 
jazyky tak údajne nemôžu byť príbuzné), dôležité je naopak uvedomenie si, že vedecké posudzovanie tejto 
problematiky bolo mnohokrát ovplyvnené partikulárnymi politickými záujmami. Moderné národné hnutia na 
Balkáne vznikajúce postupne v 19. storočí využívali argumenty o vlastnom národe ako o praobyvateľoch 
Balkánu s cieľom upevniť svoje postavenie na úkor ostatných, “prisťahovaleckých” národov. Spochybňovanie 
ilýrsko-albánskej kontinuity umožňovalo srbským vedcom pomocou historických argumentov obhajovať prioritu 
srbského Kosova a vyzdvihovať srbský charakter väčšiny albánskych území od obdobia príchodu Slovanov na 
Balkán. Vzhľadom na súčasné výsledky bádania sa však téza o ilýrsko-albánskej kontinuite javí ako 
najadekvátnejšie vysvetlenie pôvodu albánskeho etnika, hoci si tento výklad sám o sebe rozhodne neosobuje 
právo akokoľvek podporovať územné nároky jednotlivých etník na Balkáne v 21. storočí. Viď HRADEČNÝ, 
Pavel, HLADKÝ, Ladislav: Dějiny Albánie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008, str. 41 
490 V kapitole 2. je venovaný priestor analýze vnímania vzájomných vzťahov na teritóriu BaH – jestvuje istý spor 
medzi pohľadom centralistickým (podľa tohto názoru je história medzietnických vzťahov v BaH prevažne 
pozitívna) a pohľadom proparticionistickým (ktorý tvrdí, že jednotlivé národy obývajúce BaH majú za sebou 
viac konfliktných, než harmonických období). Aj keby však proparticionistický pohľad na históriu BaH bol 
pravdivý, stále by bola ním ilustrovaná situácia v krajine idylickejšia, než tomu bolo v oblasti dnešného Kosova. 
Zatiaľ čo bosnianski Moslimovia sa v obdobiach po konci osmanskej okupácie dokázali relatívne 
bezproblémovo prispôsobiť novej realite a v 20. storočí prechovávali bezvýhradnú lojalitu voči Titovej 
Juhoslávii, väčšina kosovských Albáncov (v Macedónsku bola situácia mierne odlišná) nikdy neprijala či už 
prvú, alebo druhú Juhosláviu za svoj štát. Pre mimoriadne podrobný vhľad do interetnických vzťahov na 
Balkáne v období kráľovskej Juhoslávie viď hlavne WEST, Rebecca: Black Lamb and Grey Falcon. New York: 
Penguin Books, 2007, napr. str. 1000 a ďalej; pre postoje Albáncov v období 2. svetovej vojny a po nej viď 
VICKERS, Miranda: The Albanians: A Modern History. Londýn: I.B. Tauris, 2006, str. 161 
491 CIA ešte v r. 1990 predpokladala, že pravdepodobnosť násilného rozpadu Juhoslávie je vysoká a že prvé boje 
vypuknú v Kosove, in: ZIMMERMANN, Warren: Origins of a Catastrophe, str. 84 
492 Kosovo síce dostávalo masívnu finančnú pomoc a bolo čistým príjemcom z Federálneho fondu pre rozvojové 
regióny (spoločne s Čiernou Horou, BaH a Macedónskom, viď RAMET, Sabrina: Nationalism and Federalism 
in Yugoslavia. Bloomington: Indiana University Press, 1992, str. 166–174), avšak malo vysokú nezamestnanosť 
27.5% a oproti bohatším juhoslovanským republikám bolo stále chudobnejšie. V r. 1981 vypukli v Prištine 
študentské protesty počiatočne motivované zlým ekonomickým stavom, ktoré prerástli do otvorene 
nacionalistických demonštrácií. V provincii zasahovala JNA, výsledkom boli obete na životoch a množstvo 
pozatýkaných kosovských Albáncov. Médiami preletel v r. 1985 prípad srbského roľníka Djordjeho 
Martimovića, ktorému údajne neznámi albánski útočníci po vzore starého tureckého zvyku nastoknutia na kôl 
násilne vtlačili do análneho otvoru pivovú fľašu (v skutočnosti bolo otázne, či si to Martimović nespôsobil sám). 
V rokoch 1988 a 1989 štrajkovali baníci z baní Trepća v severnom Kosove – pešo prešli 55 km do Prištiny, aby 
vyjadrili svoj protest voči Miloševićovej politike. V r. 1990 prijalo Srbsko novú ústavu, ktorá zbavila Kosovo 
autonómie a Milošević začal v Kosove realizovať nekompromisnú politiku čistiek v kultúrnom, vzdelávacom, 
policajnom a iných sektoroch. Klesajúci podiel srbského obyvateľstva v Kosove znamenal i psychický tlak na 
zostávajúcich Srbov, ktorý podporovali časté albánske excesy v susedskom spolunažívaní. Viď KING, Iain, 
MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 34-38; SILBER, Laura, LITTLE, Allan: 
The Death of Yugoslavia, str. 62-65 
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nadlho prehlušili kosovsko-srbské spory.  

 

Kosovskí Albánci sa zúčastnili na Konferencii o Juhoslávii v roku 1992 v Haagu 

s jasným cieľom prezentovať kosovský problém pred európskymi elitami, avšak ich delegácia 

sa nemohla zúčastniť hlavných rokovaní a mohla ich iba sledovať prostredníctvom televíznej 

obrazovky v bočnej miestnosti493. V decembri 1992 síce americký prezident Bush vo svojom 

tzv. vianočnom varovaní upozornil Miloševića, že pokiaľ budú srbské akcie viesť k eskalácii 

konfliktu, Spojené štáty použijú proti Srbom v Kosove a samotnom Srbsku vojenskú silu; 

ostalo však len pri slovných prehláseniach494. Počas daytonských rokovaní sa kosovskými 

Albáncami nikto vážnejšie nezaoberal. Keď gándhíovská politika najpopulárnejšieho 

kosovského politika Ibrahima Rugovu a jeho Demokratickej ligy Kosova (Lidhja 

Demokratike e Kosovës, LDK) evidentne zlyhala495, nastúpili na jeho miesto radikálnejšie 

elementy z práve vytváranej UÇK. V rokoch 1996-98 sa bezpečnostná situácia v Kosove 

dramaticky zhoršila a pozornosť svetovej verejnosti sa tak po piatich rokoch konfliktov 

v Chorvátsku a BaH opätovne presunula do tejto jednej z najodľahlejších a najchudobnejších 

oblastí západného Balkánu. 

 

6.1 KORENE KOSOVSKÉHO SEPARATIZMU 

 

Percentuálne zastúpenie Albáncov v bývalej Juhoslávii postupne v priebehu rokov 

vzrastalo – Albánci už od začiatku tvorili najväčšiu národnostnú menšinu medzi 26 etnickými 

skupinami v SFRJ. V roku 1961 tvorili s počtom 927.000 päť percent, o dvadsať rokov neskôr 

to už bolo 1.727.000 a 7.7% a v roku 1991 dosiahol ich podiel 9.3% (2.188.000 

obyvateľov)496. Z dlhodobého hľadiska tento vývoj znamenal zmenu pomeru zastúpenia 

                                                 
493 International Crisis Group: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? Tirana, Brusel: European 
Report No. 153, 2004, http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=1103&tid=2523&type=pdf&l=1 
494 JUDAH, Tim: Kosovo: War and Revenge. New Haven: Yale University Press, 2002, str. 73 
495 Rugova v Kosove opakovane zdôrazňoval albánskej verejnosti, že Kosovo má vo svetovej diplomacii vysokú 
prioritu, čo však v r. 1995 bolo dosť ďaleko od pravdy. Očakávalo sa, že približne päť rokov trpezlivosti a 
pasívneho odporu od odobratí autonómneho štatútu v r. 1990 prinesie svoje ovocie, západ pritlačí na Miloševića 
a Kosovo dostane ak nie nezávislosť, tak aspoň širokú teritoriálnu autonómiu. Namiesto toho bolo po úspešnom 
prijatí Daytonskej dohody zrušené embargo voči SRJ, EÚ uznávala túto zostatkovú Juhosláviu ako štát 
pozostávajúci zo Srbska a Čiernej Hory (pochopiteľne vrátane Kosova) a Nemecko deportovalo približne 
130.000 Albáncov nazad do Kosova. In: KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed 
Kosovo, str. 41-42 
496 Čo sa týka čísiel v samotnom Kosove, v roku 1961 bolo Albáncov 67%, v roku 1991 už 80%, zatiaľ čo počet 
Srbov neustále klesal – z 23.5% na 10%. Okrem migrácie sa na týchto premenách podieľala i vysoká miera 
pôrodnosti u Albáncov, trikrát vyššia ako bol juhoslovanský priemer a celkovo najvyššia v Európe. In: 
ORTAKOVSKI, Vladimir: Greater Serbian, Greater Albanian Nationalism and Kosovo. 
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etnických skupín v Juhoslávii a následné problémy v ich vzájomných vzťahoch. Časti novej 

ústavy z r. 1974, ktoré priznávali srbským provinciám Vojvodine a Kosovu širokú mieru 

autonómie, sa stretli s istou nevôľou srbskej politickej reprezentácie, ako aj širokých 

ľudových vrstiev, ktoré mali pocit, že zatiaľ čo kosovskí Albánci majú právo rozhodovať 

o vývoji v Srbsku ako federálnej jednotke, právomoci Belehradu v Kosove boli výrazne 

zúžené. Je pritom potrebné podotknúť, že zatiaľ čo napr. do r. 1966 (vtedy bol odvolaný 

federálny minister vnútra, Srb Aleksandar Ranković, známy svojou nekompromisnou 

politikou voči akýmkoľvek prejavom nacionalizmu a antikomunizmu) bola situácia v Kosove 

v podstate pokojná497, vyššia miera autonómie a menšinových práv pre Kosovo a jeho 

obyvateľov od r. 1974 viedla v konečnom dôsledku k posilňovaniu separatistických nálad498. 

 

V r. 1969 bola v Prištine založená samostatná albánska univerzita499, fungovala tu 

vlastná akadémia vied, televízia a redakcia albánskych novín Rilindja. Členovia albánskej 

komunity mali vzhľadom k svojmu početnému zastúpeniu pomerný prístup k politickým 

funkciám od okresnej až po federálnu úroveň. V 80. rokoch bol kosovský Albánec Sinan 

Hasani predseda kolektívneho predsedníctva Juhoslávie500, ďalší Albánec bol predseda 

federálneho zhromaždenia a vo vyše desiatich krajinách boli juhoslovanskí veľvyslanci 

albánskej národnosti501. Rozvoj kultúrnych programov v dôsledku zvýšenej spolupráce 

s Albánskom pomohol urobiť z kosovských Albáncov omnoho vzdelanejších občanov 

s výraznejším sebauvedomovaním si vlastnej národnej identity, ktorá nikdy nebola 

“juhoslovanská”. Pokrok vo vzdelaní zvýšil ich očakávania omnoho rýchlejšie, než mohol 

                                                 
497 „Pokoj“ bol do veľkej miery podmienený represívnou politikou Titovho režimu, ktorý sa obával 
protijuhoslovanskej ideologickej a nacionálnej infiltrácie albánskej menšiny zo strany albánskeho Hoxhovho 
režimu. Na jeseň napr. polícia uskutočnila plošnú prehliadku obydlí kosovských Albáncov, pri ktorej bolo 
zadržaných niekoľko tisícok zbraní, ukrývaných skôr z tradičných, než pragmatických dôvodov. Akciu 
sprevádzali rôzne nezákonné aktivity polície, psychický a fyzický nátlak. Niekoľko desiatok Albáncov bolo 
zadržaných a obvinených z nepriateľskej činnosti v prospech vlády v Tirane. Časť zatknutých bola v tzv. 
prizrenskom procese v r. 1956 odsúdená na dlhoročné tresty odňatia slobody, ktoré boli po Rankovićovom páde 
zrušené a proces prehlásený za nezákonný. In: ŠESTÁK, Miroslav et al.: Dějiny jihoslovanských zemí, str. 534 
498 Už v r. 1968 sa v niekoľkých kosovských a macedónskych mestách odohrali masové demonštrácie, kde sa 
pálili juhoslovanské vlajky a požadovalo zriadenie albánskej republiky ako ďalšej konštitutívnej súčasti SFRJ. 
Táto republika mala zahŕňať nielen Kosovo, ale i časti Macedónska a Čiernej Hory. Armáda tieto demonštrácie 
rýchlo potlačila, bolo však zrejmé, že problém bol len zametený pod koberec. Vláda v Belehrade pritom nemala 
veľmi na výber – ak by demonštrantom vyhovela, následkom by s najväčšou pravdepodobnosťou bola veľká 
miera nevôle v Srbsku, ako aj ďalšie stupňovanie požiadaviek albánskych nacionalistov (viď tamtiež, str. 545). 
Táto dilema sa počas celého trvania Juhoslávie nezmenila a žiaden prístup nedokázal kosovských Albáncov 
primäť k vyššej miere lojality voči SFRJ – ani Titova ústretovosť po r. 1974, ani Miloševićove represie.  
499 Ešte v roku 1940 pritom bolo 90 percent obyvateľov Kosova negramotných. In: POND, Elisabeth: Endgame 
in the Balkans, str. 101 
500 Preminuo Sinan Hasani. B92, 29. august 2010, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=08&dd=29&nav_category=12&nav_id=454954 
501 ORTAKOVSKI, Vladimir: Greater Serbian, Greater Albanian Nationalism and Kosovo. 
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ekonomický rast prekonať historicky daný zlý východiskový bod502. 

 

Investície federálnej juhoslovanskej vlády do Kosova mali jednoznačný cieľ. Podobne 

ako Izrael v 60. a 70. rokoch zamýšľal nakloniť si na svoju stranu ekonomicky inferiórnych 

a sociálne výbušných Palestínčanov, Tito sledoval v Kosove to isté – predpokladal, že ak 

ľudia dostanú materiálne výdobytky, prestanú vás nenávidieť. Izrael postavil na Západnom 

brehu elektrickú a vodnú infraštruktúru a zlepšil zdravotnú starostlivosť, čo zlepšilo kvalitu 

života a zároveň viedlo k masovému povstaniu, motivovanému demografickým tlakom 

a stupňujúcimi sa očakávaniami. Hoci medzi palestínskou intifádou a kosovským povstaním 

nepochybne existuje obrovské množstvo rozdielov, základná paralela je viditeľná503. Okrem 

toho boli tieto investície často orientované nesprávnym smerom. Finančné prostriedky 

dostávala do rúk elita Zväzu komunistov Kosova (väčšinovo albánska), ktorej ideál 

ekonomickej obnovy a rekonštrukcie znamenal výstavbu množstva obrovských a rozpočtovo 

mimoriadne nákladných budov v centre hlavného mesta Prištiny504. Vzorovým príkladom za 

všetky je Grand Hotel priamo vedľa hlavnej (a jedinej) pešej zóny pomenovanej po Matke 

Tereze postavený v typickej architektúre juhoslovanského socialistického realizmu. Takéto 

stavby boli uprednostňované pred vytváraním nových pracovných miest, či investícií do 

cestnej a železničnej dopravy v Kosove, hoci je otázne, či by efektívnejšie narábanie 

s finančnými prostriedkami určenými pre rozvoj provincie viedlo k potlačeniu 

separatistických nálad. 

 

V 80. rokoch prepukli v Kosove už spomínané protesty. Tie v r. 1981 boli najhorším 

prejavom násilia od konca 2. svetovej vojny, zasahovalo 30.000 vojakov JNA, bol vyhlásený 

núdzový stav, uzavreté hranice Kosova a dočasne zatvorené školy a továrne. Počty obetí sa 

líšia podľa zdroja – juhoslovanské média udávali 11, Amnesty International 300 a niektoré 

albánske zdroje hovorili až o tisícke mŕtvych505. Hoci sa situácia neskôr na niekoľko rokov 

čiastočne upokojila, vzťahy medzi albánskou väčšinou v Kosove a federálnymi, resp. 

srbskými inštitúciami sa výrazne naštrbili a už nikdy sa nemali zlepšiť. V roku 1987 

prichádza do Kosova nový srbský prezident Milošević a vyslovuje niekoľko notoricky 

omieľaných výrokov, ktorým je často pripisovaný možno až prehnaný význam, ako napr. 

                                                 
502 KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 34 
503 KAPLAN, Robert: Balkan Ghosts, str. 42 
504 GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 67 
505 MERTUS, Julie: Kosovo: How Myths nad Truths Started a War. Londýn: University of California Press, 
1999, str. 31 
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známa formulka “nikto vás už nesmie biť.” Na požiadavky kosovských Srbov, aby Belehrad 

zamedzil ich pokračujúcemu útlaku a zastrašovaniu zo strany Albáncov, Milošević 

odpovedal: “Mali by ste tu zostať, kvôli vašim predkom a potomkom...ale nemám na mysli 

zostať a trpieť, zotrvávať v situácii, s ktorou nie ste spokojní. Naopak! Situácia by sa mala 

zmeniť, spoločne vďaka všetkým pokrokovým ľuďom tu, v Srbsku a v Juhoslávii...Juhoslávia 

neexistuje bez Kosova! Juhoslávia by sa rozpadla bez Kosova! Juhoslávia a Srbsko sa 

nevzdajú Kosova.” 506 Milošević, ktorý o dva roky neskôr do Kosova príde opäť a prednesie 

prejav na Gazimestane o tom, ako „sa nedajú vylúčiť ozbrojené boje“, vnímal Kosovo hlavne 

ako inštrument maximalizácie osobnej moci v Srbsku, resp. v srbských oblastiach Juhoslávie 

a z týchto dôvodov pristúpil i k zrušeniu autonómnych oblastí. 

 

Zrušenie autonómie Kosova v podstate dovŕšilo segregáciu kosovskej spoločnosti, 

pričom mali nasledovať ďalšie represálie namierené proti albánskemu obyvateľstvu. Albánske 

a srbské deti navštevovali školy v rôznych časoch. 2.000 Albáncov bolo prepustených 

z kosovského policajného zboru a došlo k ich nahradeniu Srbmi. Ďalšie prepúšťanie 

nasledovalo v nemocniciach, školách a štátnych podnikoch, do konca leta 1990 prišlo o prácu 

cca 15.000 Albáncov zamestnaných v štátnych inštitúciach. 21.000 albánskych učiteľov malo 

pozastavené výplaty507. Kosovo bolo plné srbskej polície – veľké bremeno pre srbského 

daňového poplatníka, avšak zároveň nutnosť pre vytváranie (čiastočne umelej) hrozby 

albánskych vrahov a násilníkov508. Pocit strachu a ohrozenia medzi členmi srbskej komunity 

v Kosove ich urobil ešte viac závislými na ústrednej vláde v Belehrade.  

 

Prerušenie väčšiny osobných kontaktov v bežnom živote zároveň prehĺbilo mýty 

a predsudky medzi oboma komunitami. Vnímanie Albáncov ako teroristov sa čoraz väčšmi 

premietalo do reality, keď rástla albánska frustrácia z represívnej politiky Belehradu. Funkcie, 

ktoré mali byť za normálnych okolností vykonávané štátom, boli nahradené alternatívnym 

paralelným systémoch takmer vo všetkých oblastiach života albánskej komunity509. Albánci 

kontrolovali súkromný, Srbi verejný sektor. Paralelný systém bol však do istej miery 

limitovaný a dlhodobo nemohol vytvárať skutočnú alternatívu funkčného verejného sektora. 

Obzvlášť veľká frustrácia existovala medzi mladou časťou albánskej populácie, ktorej bolo 

                                                 
506 JUDAH, Tim: Kosovo: War and Revenge, str. 53 
507 KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 39 
508 GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 67 
509 SLÁVIKOVÁ, Eliška, STRÁŽAY, Tomáš: Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov v kontexte 
národno-štátnej emancipácie Albáncov v priestore západného Balkánu a prebiehajúceho procesu európskej 
integrácie. Bratislava: SFPA, 2007, str. 12, dostupné na http://www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/175 
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odmietané poskytovanie vzdelávania510. Mentálne rozídenie sa so Srbskom tak v momente 

zrušenia autonómie Kosova bolo dovŕšené. Tento krok zvyčajne srbská historiografia 

obhajuje ako jediný možný, pretože stupeň nátlaku na srbské obyvateľstvo sa údajne stal 

časom neznesiteľný511. Malo dochádzať k páleniu srbských domov, sexuálnemu násiliu voči 

srbským ženám, útokom na Srbov na uliciach a šikanovaniu srbských detí v školách. Srbské 

hroby a cirkevné stavby boli údajne masovo znesväcované a ničené512. Neistota srbskej 

menšiny v Kosove bola vítaným inštrumentom pre Belehrad, ktorý tak mohol pokračovať 

v tvrdej štátnej politike voči kosovským Albáncom513, avšak na strane druhej by táto 

atmosféra paniky medzi kosovskými Srbmi nevznikla bez reálnych podnetov zo strany ich 

väčšinových albánskych susedov. Miloševićovi jeho stratégia krátkodobo vyšla – neúčasť 

Albáncov na politickom živote štátu posilňovala jeho osobnú moc, no zároveň stále viac 

vzďaľovala Kosovo od Srbska514. Nastala situácia, v ktorej Albánci vytvorili fikciu istej 

samostatne fungujúcej “Republiky Kosovo”515 a Srbi naopak predstierali, že sú schopní celé 

Kosovo kontrolovať.516 

 

  6.2 UÇK A OZBROJENÝ ODPOR  

 

V prvej polovici 90. rokov sa albánskym politickým priestorom čoraz väčšmi niesli 

otvorené hlasy, ktoré volali po revízii hraníc albánskych etnických teritórií vytvorených na 

konferencii v roku 1913 v Londýne. Táto konferencia rozhodovala o osude zostatkových 

                                                 
510 Keď napr. v r. 1997 srbské úrady súhlasili s otvorením technickej fakulty Prištinskej univerzity pre 
albánskych študentov, zistilo sa, že všetko vybavenie bolo rozkradnuté a odvezené preč – fakulta bola iba 
prázdnou budovou. In: INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report. 
Conflict, International Response, Lessons Learned. New York: Oxford University Press, 2000, str. 61, dostupné 
na: http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm 
511 Táto stratégia, keď sa na možnú hrozbu reaguje represívnymi prostriedkami, má však často 
kontraproduktívny dopad. V marci 1988, keď sa v Slovinsku rozmáhalo reformné hnutie, reagovala JNA 
pomerne rázne a uväznila štyroch opozičných činiteľov, ktorí vo svojich aktivitách spochybňovali autoritu 
armády a Zväzu komunistov Slovinska. Tento krok však viedol k výraznému nárastu verejnej podpory pre 
slovinskú nezávislosť. Niekdajší minister obrany admirál Mamula v tejto súvislosti skonštatoval: „Jeden 
Slovinec mi povedal, že so svojou hrozbou proti slovinskej opozícii som pre slovinskú nezávislosť urobil viac ako 
ktokoľvek iný. Ale čo iné som mal v danej situácii robiť?“ In: SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of 
Yugoslavia, str. 51. Analógia so situáciou v Kosove je badateľná na prvý pohľad – Kosovo chcelo viac 
nezávislosti i v relatívne liberálnom režime ústavy z r. 1974, avšak po Miloševićovom nástupe sa odpor 
k Juhoslávii prehĺbil ešte výraznejšie. 
512 ORTAKOVSKI, Vladimir: Greater Serbian, Greater Albanian Nationalism and Kosovo;  
513 GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia, str. 68 
514 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001. Bratislava: Dilema, 2003, str. 198 
515 V roku 1989 bolo zorganizované referendum o nezávislosti Kosova, ktorého sa zúčastnilo 87% oprávnených 
voličov v Kosove (čiže takmer celé albánske obyvateľstvo). Výsledok bol predvídateľne drvivo v prospech 
nezávislosti. 
516 Tento stav nazýva Noel Malcolm tzv. “as if“ konceptom, in: MALCOLM, Noel: Kosovo: A Short History. 
Londýn: MacMillan, 1998, str. 348 
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tureckých území na západ od Istanbulu v dôsledku dvoch balkánskych vojen, ktoré boli až na 

výnimky pripojené k už existujúcim nezávislým štátom. Územia, ktoré boli obývané relatívne 

homogénnou albánskou väčšinou, však mali vytvoriť budúci albánsky štát – prvý v histórii 

tohto národa, keďže Albánci na rozdiel od svojich srbských susedov nikdy nedisponovali 

vlastným stredovekým albánskym štátom. Problematickými sa pritom stali oblasti, kde žili 

Albánci v heterogénnom usporiadaní spoločne s inými etnikami – toto bol prípad Kosova 

a častí Macedónska, Čiernej Hory a Grécka. Pri posudzovaní albánskej otázky sa tu tak stretli 

značne protichodné návrhy517.  

 

Rakúsko-Uhorsko a Taliansko, štáty sympatizujúce s Albánskom z dôvodu jeho 

možného fungovania ako protiváhy voči nepriateľsky naladeným slovanským štátom, 

podporovali rozhodovanie podľa etnického kritéria. Albánsku by tak tento návrh prisudzoval 

všetky oblasti s väčšinovým podielom albánskeho etnika – jednalo sa tak napr. o Peć, Prizren 

a Djakovicu v Kosove, Strugu a Debar v Macedónsku a dokonca celú oblasť Epiru 

v severnom Grécku. Okrem toho malo Albánsku pripadnúť i mesto Skadar na severe. Oproti 

týmto dosť extrémne znejúcim návrhom sa pochopiteľne postavili balkánske slovanské štáty 

spoločne s Gréckom. Po počiatočných (podobne extrémnych) námietkach voči samotnej 

existencii autochtónneho albánskeho etnika bol balkánsky zväzok ochotný pristúpiť na 

albánsku samostatnosť, limitovanú však na etnicky homogénne stredné Albánsko ohraničené 

mestami Durrës, Tirana, Elbasan, Berat a Vlora. Maximalistické požiadavky, v dokonalej 

protiváhe voči návrhom balkánskych spojencov, predniesli zástupcovia vlorskej vlády. Vo 

svojej koncepcii sa pridržiavali tzv. štvorvijáletového518 plánu, ktorý inkorporoval územie od 

Skadaru až po Mitrovicu na severe, Skopje, Tetovo, Gostivar, Prilep i Bitolu v Macedónsku 

a celý Epir vrátane mesta Ioannina519. Výsledkom je nakoniec známy - stanovil podobu 

samostatného a nezávislého Albánska v hraniciach takmer totožných s ich dnešnou podobou. 

Londýnska konferencia tak svojim rozhodnutím vytvorila jeden z najpálčivejších problémov 

dnešného Balkánu, keď bolo albánske etnikum rozdelené medzi niekoľko susediacich krajín 

a mimo národného albánskeho štátu zostala tretina populácie. Ideálne riešenie, ako to 

v prípadoch rozhodovania o teritoriálnom vymedzení etnicky heterogénnych území obvykle 

býva, však nebolo možné. Daná delimitácia albánskych hraníc bola v istom zmysle 

nespravodlivá voči kosovským, macedónskym a iným Albáncom, avšak ak by sa vytvorilo 

                                                 
517 Viď prílohu č. 22 
518 Vijálety boli územné jednotky používané počas správy Osmanskej ríše. 
519 Pre podrobnosti viď HRADEČNÝ, Pavel, HLADKÝ, Ladislav: Dějiny Albánie, str. 322 
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Albánsko s väčšou rozlohou, nespravodlivosť by sa bola rovnako dotkla srbského, 

macedónskeho, čiernohorského či gréckeho obyvateľstva. 

 

Na začiatku 90. rokov malo Kosovo v agende medzinárodného spoločenstva značne 

nízku prioritu. Úvahy o možnom uznaní pre Slovinsko a Chorvátsko sa na Kosovo 

nevzťahovali a v 1. kapitole diskutované rozhodnutie Badinterovej komisie takúto možnosť 

vylučovalo – právo na secesiu sa malo týkať iba juhoslovanských republík pri splnení nutných 

podmienok; autonómne provincie však neboli republikami. Rugovova žiadosť o uznanie 

nezávislosti adresovaná EÚ v decembri 1991 tak bola pochopiteľne zamietnutá. V novembri 

1993 zmienila EÚ vo svojom Európskom akčnom pláne pre Juhosláviu návrh obnovenia 

kosovskej autonómie, avšak niektoré kľúčové osobnosti ako napr. David Owen sa postavili 

proti – motivovali ich obavy z nekončiacej fragmentácie už i tak rozdrobeného teritória 

západného Balkánu520. K presadeniu zmeny v srbskej ústave bolo nutné vyvinúť na 

Miloševića signifikantný tlak a naviazať nutnosť tejto reformy na zrušenie sankcií voči SRJ, 

avšak medzinárodné spoločenstvo k takémuto kroku v danom období nikdy nepristúpilo521. 

Hoci sa v rokoch 1992-93 zvláštni spravodajcovia OSN pre ľudské práva opakovane pokúšali 

zriadiť v Kosove úrad, rôzne kroky Belehradu zmarili tieto snahy – v r. 1993 napr. Milošević 

odmietol predĺženie platnosti víz pre členov misie OBSE, ktorí tak museli Kosovo opustiť
522. 

Medzinárodné spoločenstvo sa až do r. 1997 nikdy nepokúšalo výraznejším spôsobom 

zasiahnuť voči Miloševićovej politike – spočiatku kvôli prebiehajúcim konfliktom v BaH, 

neskôr z dôvodu potreby Miloševićovej spolupráce v Daytone.  

 

Jediné zahraničné zoskupenia, ktoré v období rokov 1993-97 skutočne zaujímal vývoj 

v Kosove, boli mimovládne organizácie – časť z nich už dávno pred zahraničnou intervenciou 

obhajovala vytvorenie protektorátu OSN na území Kosova ako jediné možné riešenie 

kontinuálneho zneužívania svojho postavenia zo strany Belehradu523. Finančné prostriedky 

týchto organizácií však neboli pre výraznejšiu činnosť dostačujúce a zahraniční sponzori sa 

                                                 
520 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 58 
521 Richard Holbrooke v tejto súvislosti konštatuje: „Keď sme sa s Miloševićom prechádzali (počas daytonských 
rokovaní), približne stovka albánskych Američanov prišla k plotu s megafónmi, aby hájili vec Kosova. Navrhol 
som, aby sme sa k nim priblížili a pozhovárali sa s nimi, ale on (Milošević) odmietol s odôvodnením, že boli 
zaplatení cudzou veľmocou a že Kosovo bolo interným problémom. S touto pozíciou som výrazne nesúhlasil. In: 
HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 234. Faktom však je, že ďalej sa v priebehu rokovaní prípadu 
Kosova nevenovala nijaká zvláštna pozornosť. 
522 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 58 
523 Jednalo sa hlavne o organizácie ako Human Rights Watch, Mercy Corps a Amnesty International, ktoré 
spoločne s ľudskoprávnymi skupinami v Kosove a v Belehrade monitorovali porušovanie ľudských práv. In: 
INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 60 
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stavali značne ambivalentne voči prípadným investíciam do akéhokoľvek sektoru kosovskej 

spoločnosti. V novembri 1997 nemenovaný úradník amerického ministerstva zahraničia 

v rozhovore s riaditeľkou Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation, OSF) 

Belehrad Sonjou Licht poznamenal, že „americká vláda nemôže podporovať občiansku 

spoločnosť (v Kosove), pretože by to viedlo k secesii.“ Licht odpovedala, že „ak sa občianska 

spoločnosť nepodporí, secesia bude realizovaná prostredníctvom terorizmu.“524 Dá sa 

povedať, že medzinárodné spoločenstvo v istom zmysle prepáslo svoju príležitosť 

vysporiadať sa s kosovským problémom ešte v prvej polovici 90. rokov. Na strane druhej je 

podobne mierená kritika v istom zmysle neférová. Ako už bolo niekoľkokrát v tejto práci 

podotknuté, medzinárodné spoločenstvo muselo na prelome 80. a 90. rokov čeliť viacerým 

závažným otrasom v podobe deštrukcie bipolárneho systému, rozpadu Sovietskeho zväzu 

a vojny v Perzskom zálive, pričom nebolo adekvátne schopné reagovať na omnoho akútnejšiu 

krízu v Chorvátsku a BaH. V tejto situácii sa vskutku nedalo očakávať efektívne riešenie 

problémov v odľahlej provincii, o ktorej partikulárnych špecifikách vedeli západní diplomati 

ešte menej než o bosnianskej etnickej zmesi a ktorá síce bola vystavená kríze, avšak do istej 

miery zakonzervovanej pod vplyvom belehradskej represívnej politiky a Rugovovho 

pasívneho odporu. 

 

Pokračujúca represia Belehradu, absencia výsledkov Rugovovej politiky a celkový 

vzostup etnického nacionalizmu v priestore bývalej Juhoslávie v 90. rokoch viedli 

k pochopiteľnému vzniku radikálnych skupín, ktorých cieľom sa mala stať nezávislosť 

Kosova prostredníctvom ozbrojeného boja proti srbským inštitúciam i jednotlivcom. 

Najdôležitejším separatistickým gerilovým hnutím sa postupne stáva UÇK, ktorá sa vyvinula 

z marginálnej dezorganizovanej skupiny bez spoločnej veliteľskej štruktúry na organizáciu 

zastrešujúcu veľkú väčšinu kosovských bojovníkov za nezávislosť
525. V priebehu druhej 

                                                 
524 Tamtiež, str. 61 
525 Korene tejto organizácie siahajú do 80. rokov, keď došlo k vytvoreniu tzv. Ľudového hnutia za Republiku 
Kosovo, neskôr premenovaného na Ľudové hnutie Kosova (Levizjes popullore te Kosoves, LPK). V rámci 
kosovskej spoločnosti i albánskej diaspory vždy existovali radikáli, ktorí sa nestotožňovali s politikou LDK 
a verili v ozbrojený odpor a gerilovú formu odboja proti srbskej kontrole. Budúci lídri ako Thaçi či Haradinaj 
boli v týchto počiatočných obdobiach úplne neznámi; prvé kroky z vojenského hľadiska boli pravdepodobne 
zahájené v r. 1991, keď 54 kosovských Albáncov absolvovalo vojenský výcvik na akadémii v Tirane. 
K citeľnému posilneniu bojaschopnosti albánskych radikálov došlo v r. 1997, keď v Albánsku fakticky 
skolabovali štátne inštitúcie v dôsledku krachu pyramídového systému, rozkradli sa zásoby zbraní z vojenských 
skladov a následne sa prepašovali cez zle kontrolovanú albánsko-kosovskú hranicu do Kosova. Dôležitým 
faktorom bola i stále absentujúca kontrola albánskych štátnych orgánov v (nielen) severnej časti krajiny (jednalo 
sa o mestá ako Kukës, Bajram Curri, Tropoja a pod.), kde sa zriaďovali tréningové centrá UÇK s vedomím 
sympatizujúcich činiteľov armády a ministerstva obrany. Jedným z najznámenších bol tábor Mulleti medzi 
Tiranou a Elbasanom; v Durrësi bol zriadený neformálny úrad prijímajúci dobrovoľníkov prichádzajúcich 
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polovice 90. rokov dochádzalo k stupňovaniu útokov na srbskú políciu, správne inštitúcie, ale 

aj civilistov526. UÇK postupne integrovala jednotlivé frakčné organizácie a zahrnula tak 

väčšinu antisrbských radikálnych síl, ktoré bez ohľadu na rozdiely v prípadnom politickom 

programe spájal iba boj za nezávislosť Kosova527. Na začiatku roku 1998 Kosovo stálo na 

hranici vypuknutia otvoreného konfliktu. V októbri 1997 srbská polícia tvrdo zasiahla proti 

nenásilnému študentskému protestu v Prištine a začala pristupovať k stratégii zadržiavania 

osôb, ktoré pokladala za bezpečnostnú hrozbu pre stabilitu niekdajšej provincie. O mesiac 

nato sa členovia UÇK začínajú verejne objavovať na pohreboch svojich vojakov 

a sympatizantov, pričom tieto udalosti priťahujú stále väčšie davy až o počte 10.000 a viac 

účastníkov. UÇK ďalej zvyšuje svoj tlak na srbskú políciu obzvlášť v oblasti Drenice 

a Peće/Peji, pričom sa výrazne zvýšil počet ozbrojených zrážok medzi albánskymi 

separatistami a srbskými bezpečnostnými zložkami528. Jedným zo zlomových bodov bola 

                                                                                                                                                         
trajektmi zo západnej Európy. Viď napr. PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: 
Reshaping the Balkans, kap. 7 – Tirana, the Crisis in Kosova and Origins of the KLA, str. 95-110, 123-124). 
Financovanie bolo realizované do veľkej miery prostredníctvom bohatej kosovsko-albánskej diaspory 
v Nemecku a Švajčiarsku. Vtedajší lídri UÇK nadviazali kontakty napr. s Jasharom Salihom, ktorý v emigrácii 
riadil fond Domovina volá (Vendlindja therrët). V súčinnosti so zriadením fondu bolo založených i niekoľko 
rôznych účtov v nemeckojazyčných krajinách Európy, kam mali prúdiť finančné prostriedky získané 
z ilegálnych aktivít albánskych zločineckých skupín (viď napr. MUTSCHKE, Ralf: The Threat Posed by the 
Convergence of Organized Crime, Drugs Trafficking and Terrorism. Hearing Before the Subcommittee on 
Crime of the Committee on the Judiciary of the House of Representatives, 106. Kongres, druhé sedenie, No. 148, 
13.december 2000, dostupné na 
http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2000_h/hju68324_0.htm; HAJDINJAK, Marko: 
Smuggling in Southeast Europe – The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in 
the Balkans. Center for the Study of Democracy, 2002, http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=65). Názov UÇK sa 
začal používať v r. 1994, ale trvalo ešte cca tri roky, než bola existencia tejto organizácie braná na vedomie 
i v medzinárodnom meradle.  
526 Pre ilustráciu uvediem niekoľko príkladov: v prvej polovici r. 1993 zabitých šesť a ranených jedenásť 
policajtov. V novembri 1994 atentát na inšpektora srbskej štátnej bezpečnosti, ktorý bol albánskeho pôvodu 
a vnímaný tak ako prominentný kolaborant. V roku 1995 útoky na srbských utečencov z Bosny a Chorvátska, 
prípady podmínovania ich domov. V apríli 1996 tri civilné obeti v Dečanoch, napadnuté policajné stanice 
v niekoľkých mestách. Celkovo v roku 1996 eskalácia útokov, zrejme v dôsledku albánskej frustrácie 
z nenaplnených ambícií na Daytonskej mierovej konferencii – útoky sa vo zvýšenej miere začínajú dotýkať 
i samotných Albáncov nespolupracujúcich s UÇK. V roku 1997 atentát na rektora Prištinskej univerzity a 
niekoľko útokov za hranicami samotného Kosova, konkrétne pred súdnymi budovami v macedónskych mestách 
Tetovo a Gostivar. UÇK začala prevádzať systematickú kontrolu vozidiel prechádzajúcich kosovskými 
komunikáciami v drenickej oblasti centrálneho Kosova, čo znamenalo praktické vytlačenie srbskej 
administratívy. V roku 1998 situácia prerástla do otvoreného konfliktu (28. apríla vyhlásila UÇK vo svojom 
prehlásení otvorenú vojnu) a zdala sa byť ďalej neudržateľnou. In: STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní 
hrozby západního Balkánu, str. 87-89 
527 V júni 1998 sa v severoalbánskej Tropoji objavila konkurencia UÇK, tzv. Ozbrojené sily Republiky Kosovo 
(Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës, FARK), ktoré organizoval „premiér“ Kosova za LDK Bujar 
Bukoshi. Jednalo sa primárne o snahu LDK vybudovať vlastné ozbrojené sily, ktoré by na rozdiel od UÇK 
mohol Rugova kontrolovať; ich sila však nikdy nepresiahla niekoľko stoviek mužov a nemohla sa tak 
porovnávať s významom UÇK. Vytvorenie tejto formácie tak skôr napomohlo ďalšej destabilizácii regiónu 
a zmätku medzi zahraničnými pozorovateľmi. In: PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian 
Question: Reshaping the Balkans, str. 156 
528 V r. 1996 sa na území Kosova odohralo 31 operácií, ku ktorým sa prihlásila UÇK. V r. 1997 to už bolo 55 
a v prvých dvoch mesiacoch r. 1998 číslo vystúpilo na 66. Obeťou sa stalo 10 srbských policajtov a 24 civilistov. 
In: Kosovo Spring. International Crisis Group, Priština-Sarajevo, 20. marec 1998, str. 30, 
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akcia srbských policajných jednotiek špeciálneho určenia, ktoré v marci 1998 podnikli útok 

na obytný komplex rodiny Jashariových v Prekaze529, kde zmasakrovali 58 obetí vrátane 

neozbrojených civilistov530. Čelní predstavitelia UÇK následne otvorene vyzvali všetkých 

albánskych politických činiteľov a „oslobodenecké sily“ na spojenie do jednotného frontu 

proti nepriateľom a presmerovanie finančných prostriedkov s cieľom konečného oslobodenia 

národa531. Dôsledkom týchto aktivít bola eskalácia napätia a vyhnanie cca 40.000 obyvateľov 

do susedných krajín, pričom utečenecký problém v Čiernej Hore a hlavne Macedónsku ďalej 

vyostril tamojšie vzťahy medzi etnickými Albáncami a slovanským obyvateľstvom. Obe 

strany v tejto fáze konfliktu už v podstate nerobili rozdiely medzi civilným obyvateľstvom a 

ozbrojencami – hlavnou črtou identifikácie protivníka bola jeho etnická príslušnosť532. 

 

6.3 REAKCIE ZAHRANI ČIA  

 

Nárast vojenskej aktivity a s ňou spojeného násilia voči civilným osobám viedol 

k prvému verejnému zvažovaniu vojenského zásahu zo strany NATO v júni 1998. Vyšší 

predstaviteľ aliancie sa v tejto súvislosti vyjadril: „Je tu nový pocit naliehavosti a debata sa 
                                                                                                                                                         
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/Kosovo%201.ashx 
529 Adem Jashari bol jedným z hlavných zakladateľov UÇK a vrchný veliteľ operačnej zóny Drenica. Spoločne 
so svojim bratom Hamzom absolvovali vojenský výcvik na akadémii Labinot pri Elbasane a zúčastňovali sa na 
útokoch proti srbským policajným jednotkám. Miloševićova vláda ho vnímala ako teroristu a významnú 
bezpečnostnú hrozbu, čo bolo primárnou motiváciou útoku – citeľne sa mala oslabiť bojaschopnosť UÇK 
v centrálnom Kosove, čo sa však nestalo; útok skôr posilnil odhodlanie UÇK vytrvať a zintenzívniť ozbrojený 
boj.  Viď napr. PETTIFER, James: Kosova Express: A Journey in Wartime. Londýn: C. Hurst & Co., 2005, str. 
144 
530 Srbské sily pri tejto operácii údajne i v dôsledku neúspechu predošlého pokusu o zadržanie Jashariho 
z januára, keď príslušníci UÇK prinútili políciu k ústupu, postupovali mimoriadne bezohľadne a postrieľali aj 
ženy a deti, prípadne osoby, ktoré sa chceli dobrovoľne vzdať. Viď JUDAH, Tim: Kosovo: War and Revenge, 
str. 138-140 
531 Motivácia UÇK bola pritom zrejme vedená nielen idealistickými motívmi národno-oslobodzovacieho boja. 
Množstvo zdrojov uvádza, že čelným predstaviteľom rôznych albánskych ozbrojených skupín bojujúcich proti 
Srbom v Kosove išlo hlavne o zabezpečenie si kontroly nad balkánskou cestou pašovania drog do západnej 
Európy a množstvo ich aktivít slúžilo ako krytie skutočnej zločineckej činnosti. O postavách ako Thaçi či 
Haradinaj je známe, že majú kontakty na mafiánske kruhy, alebo priamo sú hlavami kriminálnych "fis”, ktoré sa 
dostali do politiky. Srbská vláda uvádza, že Thaçi je prepojený s Drenickou zločineckou „fis", ktorá operuje na 
území spájajúcom Čiernu Horu s Macedónskom. Haradinaj má byť šéfom tzv. Metohijskej „fis", ktorá operuje 
na západe Kosova v oblastiach Peće/Peje, Dukagjinu a Djakovice/Gjakove a má byť najmocnejšou kriminálnou 
organizáciou v Kosove. Sféra pôsobnosti týchto klanov zahŕňa pašovanie a obchodovanie s drogami, zbraňami, 
ľuďmi, kradnutými autami, cigaretami, atď. In: BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA: Albanian 
Terrorism and Organised Crime in Kosovo and Metohija, Belehrad, 2003, dostupné na: 
https://sites.google.com/site/jillstarrsite/albanian-terrorism-and-organized-crime-in-kosovo-and-metohija-bia-
security-information-agency; podľa francúzskeho kriminológa Xaviera Raufera sú  “títo muži sú cez deň 
bojovníkmi za slobodu a v noci predávajú heroín, alebo aj naopak“,  in: BOZINOVICH, Mike: The New Islamic 
Mafia. Serbianna, 10. september 2004, http://www.serbianna.com/columns/mb/028.shtml. Pre analýzu 
organizovaného zločinu v albánskom jazykovom priestore západného Balkánu v slovenskom jazyku viď 
HOCKO, Štefan: Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska. Brno: Bakalárska práca, 
Katedra politologie Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita, 2007 
532 STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 93 
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tak zameriava na letecké útoky.“533 Britský premiér Tony Blair sa zasadil za vojenskú akciu 

v prípade, ak diplomacia nebude schopná krízu efektívne ukončiť534. Stála rada OBSE vydala 

rozhodnutie č. 218, ktorým autorizovala zriadenie kontrolných stanovíšť pozdĺž kosovsko-

albánskej hranice535 – tieto stanice sa stali plne funkčnými v júni 1998, je však potrebné 

podotknúť, že len neveľmi prispeli k zníženiu miery pašovania zbraní a iného tovaru cez stále 

deravú hranicu; terén na albánskej strane hranice medzi mestami Bajram Curri a Kukës bol 

hornatý, nepriestupný a len ťažko sa tu dala vykonávať efektívna kontrola. Srbská strana 

naviac s monitormi OBSE odmietala spolupracovať, čo taktiež neprispelo k úspešnému 

výkonu ich misie, keď mohli hranicu monitorovať iba z jednej (albánskej) strany536.  

 

V júli bola v Kosove Američanmi zriadená Diplomatická pozorovacia misia pod 

vedením už z bosnianskeho mierového procesu známeho diplomata Christophera Hilla, ktorej 

cieľom bolo pokúšať sa zjednotiť rôznorodé fragmenty UÇK: „Konečne tam (v Kosove) bolo 

miesto, kde sa dalo kontaktovať vedenie UÇK.“537 Počas leta kontinuálne dochádzalo 

k eskalácii napätia, keď UÇK obsadzovala stále väčšie porcie teritória, načo odpovedali 

srbské bezpečnostné zložky tvrdými protiúdermi538. Situácia civilného albánskeho 

                                                 
533 NEUFFER, Elizabeth: NATO Weighs Raids to Slow Serbs in Kosovo. Boston Globe, 11. jún 1998, 
http://pqasb.pqarchiver.com/boston/access/30117317.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=J
un+11%2C+1998&author=Elizabeth+Neuffer%2C+Globe+Staff&pub=Boston+Globe&edition=&startpage=A.2
&desc=NATO+weighs+raids+to+slow+Serbs+in+Kosovo 
534 Tamtiež 
535 OSCE: Decision No. 218. 11. marec 1998, http://www.osce.org/pc/20518 
536 Kosovsko-albánska hranica merala 140 km a hoci albánske úrady oficiálne odmietali, že sa cez ňu voľne 
transportovali zbrane a iný tovar, v skutočnosti napriek medzinárodnému tlaku nebolo v albánskych možnostiach 
týmto aktivitám zabrániť (bez ohľadu na to, aká bola ochota Tirany k tomuto kroku vôbec pristúpiť). Na jar 1998 
bolo v službe iba 67 príslušníkov pohraničnej polície, ktorí naviac nemali k dispozícii technické vybavenie – 
chýbali im automobily a naviac v horskom teréne neexistovali asfaltové cesty. Albánska armáda bola početne 
malá a naviac sa nachádzala v štádiu akútneho rozvratu po nepokojoch z r. 1997. Podobne ako mohla albánska 
vláda len málo vykonať ohľadom hraničných kontrol, nemohla zastaviť ani aktivity UÇK v severnom Albánsku 
– jej príslušníci tu mali medzi verejnosťou silnú podporu vďaka početnému cezhraničnému príbuzenstvu 
a zdieľanej klanovej štruktúre – obyvatelia sev. Albánska sa v podstate cítili byť rovnako členmi albánskej, ako 
aj kosovskej spoločnosti. Dôsledkom prípadného zásahu albánskej polície voči tréningovým centrám UÇK 
v okolí Tropojë či Bajram Curri by tak bola pravdepodobne ďalšia destabilizácia regiónu, keďže tamojšie 
obyvateľstvo necítilo žiadnu zásadnú lojalitu voči vtedajšej vláde Fatosa Nana. Najvplyvnejším politikom na 
albánskom severe bol bývalý premiér Sali Berisha (pôvodom Geg, tak ako väčšina obyvateľov severného 
Albánska, zatiaľ čo Nano bol Tosk z južnej časti krajiny), ktorý však bol v r. 1997 zosadený z úradu. Viď 
PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 128  
537 Slovami splnomocnenca prezidenta Clintona pre Balkán Roberta Gelbarda: „Jedným z aspektov misie 
veľvyslanca Hilla bola práca s kosovskými Albáncami s cieľom ustanovenia oficiálneho vyjednávacieho tímu, 
ktorý by reprezentoval celé spektrum politických názorov kosovsko-albánskej komunity, vrátane extrémistických 
elementov. Pokiaľ nebudú na albánskej strane reprezentované názory bojujúcich, je nepravdepodobné, že by sa 
dalo docieliť či už prímerie, alebo komplexná politická dohoda. Z tohto dôvodu sme zahájili dialóg s UÇK, 
keďže UÇK je realitou v teréne...a akokoľvek odsudzujeme používanie násilia na oboch stranách, ich (UÇK) 
súhlas bude nevyhnutný pre akúkoľvek dohodu o prímerií.“ In: INDEPENDENT INTERNATIONAL 
COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 73 
538 Srbské jednotky opakovane bombardovali dediny v oblasti Prizrenu a Djakovice/Gjakova, využívali 
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obyvateľstva sa neustále zhoršovala – UÇK cielene provokovala srbské jednotky s primárnym 

cieľom internacionalizácie konfliktu, čo však malo nevyhnutný postranný následok v podobe 

využívania civilistov ako obetných baránkov. Na začiatku augusta tak bolo približne 200.000 

až 300.000 osôb vyhnaných zo svojich obydlí, pričom tieto čísla zahŕňajú tak vnútorne 

presídlené osoby, ako aj utečencov, ktorí našli útočisko v susedných krajinách539.  

 

Ako už bolo naznačené, jedným z kľúčových faktorov destabilizácie Kosova 

a posilnenia bojaschopnosti UÇK bolo povstanie v Albánsku v r. 1997, ktoré viedlo k zmene 

vlády, efektívnemu rozkladu armády, polície a iných štátnych zložiek, ďalekosiahlemu 

rozčarovaniu obyvateľstva z politického prostredia v krajine, obmedzeniu vplyvu vládnych 

štruktúr v severnom Albánsku približne po mesto Burrel a rozkradnutiu vojenských skladov 

so zbraňami a muníciou540. Pokiaľ by k týmto udalostiam nedošlo, UÇK by bola v omnoho 

zložitejšej pozícii, keďže v samotnom priestore Kosova jej rozvoj znemožňovali kontinuálne 

akcie srbských vojenských a policajných jednotiek541. Kosovskí separatisti by tak mali nielen 

obmedzený prístup k dodávkam zbraní, ale hlavne by bolo obmedzené ich pole pôsobnosti 

                                                                                                                                                         
prepadnutia zo zálohy a na cesty nakládli míny. Obete na strane UÇK boli pomerne vysoké (in: Humanitarian 
Law Violations in Kosovo. Human Rights Watch, Vol. 10, No. 9, október 1998, 
http://www.hrw.org/legacy/reports98/kosovo/). Mesto Orahovac/Rrahovec sa na niekoľko dní ocitlo pod 
kontrolou UÇK, kým sa ho Srbi zmocnili opäť. K násilnostiam dochádzalo i v okolí mesta Vučitrn/Vushtrri. 
Následkom týchto akcií bolo veľké množstvo civilných obetí na oboch stranách – srbskí zajatci UÇK boli často 
neskôr zavraždení, srbské jednotky sa vo svojich odvetných akciách nevyhýbali vraždeniu albánskych civilistov. 
In: INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 73 
539 Jedná sa iba o približný odhad. Viď SMITH, Jeffrey: Eerie Quiet Follows Assault in Kosovo; Ruins, 
Refugees, Death Left in Serbians' Wake. Washington Post, 9. marec 1998, http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/balkans/stories/quiet030998.htm 
540 Vzhľadom na obnovenie kontaktov medzi kosovskými Albáncami a ich „príbuznýmí“ zo samotného 
Albánska po r. 1990 Belehrad často obviňoval Tiranu z priamej podpory kosovsko-albánskych separatistov. Táto 
otázka je značne komplexná a vyžaduje si hĺbkovú analýzu rôznych názorových prúdov vo vnútornej albánskej 
politike. V októbri 1991 síce Albánsko formálne uznalo nezávislosť Kosova pod vedením Rugovu (bolo jediným 
štátom, ktorý k tomuto kroku pristúpil), avšak v ďalších rokoch sa Berishova vláda riadila primárne svojimi 
pragmatickými záujmami a dávala prednosť udržiavaniu priateľských kontaktov so zahraničím. Spočiatku 
Berisha podporoval výcvik kosovských Albáncoch vo svojich vojenských akadémiach, avšak neskôr sa dostal 
pod veľký tlak obzvlášť britskej vlády, aby boli tieto strediská zatvorené a zodpovedné osoby uväznené. Do 
väzby sa tak na Berishov príkaz dostali Adem Jashari v r. 1993, Zahir Pajaziti (ďalší zo zakladateľov UÇK) v r. 
1995, Hashim Thaçi v r. 1996. Thaçiho spolubývajúci Hysni Vulaj bol v tom istom roku zavraždený nájomnými 
vrahmi, pričom sa špekulovalo, že cieľom útoku mal byť pôvodne Thaçi. Naopak na strane militantov z UÇK 
stáli armádni predstavitelia; napr. Berishov poradca pre vojenské otázky Adem Copani zariadil prepustenie 
Thaçiho z väzenia. Oficiálne Berishove postoje však boli v kontradikcii s niektorými neformálnymi krokmi, keď 
napr. ticho toleroval aktivity UÇK v „jeho“ severnom Albánsku. Výrazne proalbánski autori Pettifer a Vickers 
v tejto súvislosti konštatujú, že „Demokratická strana zradila národ, keď podľahla týmto tlakom a zasiahla proti 
rodiacej sa UÇK.“ In: PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, 
str. 98. Takáto argumentácia je však prinajmenšom pochybná – autori chápu „národ“ ako hlavný referenčný 
objekt, čím implicitne naznačujú, že zjednotenie albánskeho národa bez ohľadu na existujúce hranice je 
legitímnym cieľom. Podľa takéhoto uvažovania by bolo povinnosťou každého materského štátu podporovať 
separatistické snahy príslušníkov svojho národa za hranicami, inak by sa dopúšťal „zrady“. 
541 História podobného postupu siaha už do r. 1949, keď sa Enver Hoxha pokúšal o zriadenie podzemných 
skupín v Kosove s cieľom boja proti kontrole Belehradu; tieto pokusy flagrantne zlyhali po zásahoch 
juhoslovanskej polície. In: tamtiež 
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v zakladaní tréningových centier a naberaní dobrovoľníkov z diaspory. Keďže v danom 

období vnímalo zahraničie obecne UÇK ešte stále ako destabilizujúcu silu konajúcu 

nelegitímne542, malo sa pokúsiť zabrániť v jej posilňovaní. Zdá sa však, že jasnú súvislosť 

medzi situáciou v severnom Albánsku a zvyšovaním bojaschopnosti UÇK v rokoch 1997-98 

nikto z medzinárodného spoločenstva príliš nechápal – albánske povstanie bolo považované 

skôr za internú záležitosť národného albánskeho štátu (hlavným cieľom malo byť zabránenie 

vypuknutiu občianskej vojny medzi Berishovým severom a Nanovým juhom), bez uvažovania 

v širších regionálnych súvislostiach.  

 

V marci 1997 bola pod vedením Talianska zahájená stabilizačná operácia Alba 

s počtom cca 6.300 vojakov, pričom kľúčové krajiny NATO ako USA a Veľká Británia sa 

nezúčastňovali a nasadenie vojakov sa koncentrovalo takmer výlučne na centrálne a južné 

Albánsko okolo miest Lezha, Durrës a Elbasan543. Táto misia bola do veľkej miery 

premárnenou príležitosťou – zásahy proti ozbrojeným skupinám a hliadkovanie v krízových 

oblastiach po vzore severného Írska boli zriedkavé. Väčšina operácií zaisťovala ochranu 

verejného majetku a bezpečnosti volebných pozorovateľov OBSE. Neboli zaistené takmer 

žiadne zbrane, ktoré boli niekoľko týždňov predtým ulúpené544. Keďže počas nepokojov 

opustili Tiranu takmer všetci diplomati, spravodajskí dôstojníci a iní zahraniční pracovníci, 

mohli činné osoby z radov UÇK pôsobiť v obecne priateľskom prostredí bez akéhokoľvek 

dohľadu545. Medzinárodné spoločenstvo tak do veľkej miery netušilo, čo všetko sa 

v Albánsku v predmetnom období odohrávalo, a aké to bude mať implikácie pre regionálnu 

bezpečnosť. V r. 1998 sa zvýšil tlak na albánsku vládu, aby uzatvorila kosovsko-albánsku 

hranicu, pričom britská tajná služba poskytovala ministrovi vnútra Neritanovi Çekovi 

informácie o dodávkach zbraní pre UÇK546. Vláda v Tirane si však vonkoncom nebola istá, 

ako má v danej situácii vlastne konať, aby uspokojila aj medzinárodné spoločenstvo, 

a zároveň si voči sebe nepopudila verejnú mienku v dôsledku „zrady“ národných záujmov. 

Premiér Nano sa obrátil na NATO s výzvou rozmiestnenia svojich jednotiek na zle stráženej 

hranici, avšak gen. tajomník Solana odmietol tento krok ako „predčasný“547.  

 
                                                 
542 V známom prehlásení sa Robert Gelbard na margo UÇK vyjadril: „Spoznám teroristu keď ho vidím, a títo 
muži sú teroristami.“ In: SEBAK, Nenad: The KLA - terrorists or freedom fighters? BBC, 28. jún 1998, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/121818.stm 
543 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 68 
544 Tamtiež, str. 74 
545 Tamtiež, str. 103 
546 Tamtiež, str. 118 
547 Tamtiež, str. 119 
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V danom období došlo k miernej zmene americkej zahraničnej politiky voči Albánsku; 

Republikánska strana bývalého prezidenta Busha dlhodobo spolupracovala s Demokratickou 

stranou bývalého albánskeho premiéra Berishu, pričom v prvej polovici 90. rokov boli 

vybudované relatívne pevné väzby medzi Pentagonom a niektorými vyššími úradníkmi 

Berishovej vlády548. USA v tej dobe začínali budovať svoju pozíciu ochrancu albánskych 

záujmov a národnej bezpečnosti, čo bolo následkom silného vplyvu organizácií albánskej 

diaspory a lobingu v americkom Kongrese549. Tieto kontakty sa v USA považovali za 

dostatočné pre udržanie potrebného vplyvu v Albánsku i po výmene na poste prezidenta USA 

a zmene albánskej vlády (z proamerickej demokratickej na menej proamerickú socialistickú) 

následkom marcového prevratu550; až neskôr Američania pochopili, že ich vplyv v regióne 

oproti rokom 1992-96 v r. 1997 poklesol551. Lobing albánskej diaspory v Spojených štátoch 

má pritom dlhoročnú tradíciu, i keď je nutné zároveň podotknúť, že v období bipolárneho 

                                                 
548 Podobné, ak nie ešte užšie putá si údajne Berisha vybudoval s vládou Johna Majora vo Veľkej Británii. 
Major, minister zahraničia Hurd a ďalší členovia vlády tak údajne od Berishu počas jeho návštevy Londýna 
obdržali hodnotné dary, ktoré boli ilegálne odobraté zo štátnych albánskych múzeí. Tieto tvrdenia odzneli 
v relácii The Cook Report vo vysielaní britskej televízie Independent Television (ITV) v novembri 1995, in: 
tamtiež, str. 14 
549 Napr. organizácia The Albanian American Civic League (AACL) je najvplyvnejšou albánskou lobistickou 
skupinou vo Washingtone. Založená bola v r. 1989 niekdajším členom Kongresu Josephom DioGuardiom, jeho 
manželkou a členmi výboru amerických Albáncov. DioGuardiov otec emigroval do USA z talianskeho mestečka 
Greci, ktoré bolo väčšinovo obývané katolíckymi Albáncami z vetvy Arbëreshov. Hlavným cieľom AACL bolo 
ovplyvňovanie americkej zahraničnej politiky s cieľom dosiahnutia trvalého mieru na Balkáne, ktoré sa podľa 
členov tejto organizácie mohlo dosiahnuť iba ustanovením nezávislého Kosova (viď The Albanian American 
Civic League, http://aacl.com). Počas kampane do senátnych volieb v New Yorku v r. 2010 za Republikánsku 
stranu sa DioGuardi zviditeľnil i zasadzovaním sa za práva Albáncov, pálením srbskej vlajky pred srbským 
veľvyslanectvom a vyhlásením, že bez jeho úsilia by Kosovo nikdy nezískalo nezávislosť. In: LORENTZEN, 
Christian: Casting Call for the Albanian Braveheart: a Senate Hopeful’s Hollywood Dream. The New York 
Daily Observer, 27. júl 2010, http://www.observer.com/2010/daily-transom/casting-call-albanian-braveheart 
Ďalšou vplyvnou organizáciou je National Albanian American Council (NAAC), založený údajne jedným z 
najvplyvnejších Albáncov v USA, podnikateľom Ekremom Bardhom (viď National Albanian American Council, 
http://naac.org). Bardha je okrem aktivít v rámci NAAC i prezidentom Balli Kombëtar v Michigane a bývalým 
vlastníkom novín Illyria Newspaper (viď Illyria – The true voice of the Albanians in America. Illyria, 
nedatované, http://www.illyriapress.com/about_us.php). Spoločne s kongresmanom Broomfieldom (jeho meno 
je spomínané na ďalšej strane v súvislosti a aktivitami albánskeho lobingu v USA) sa podieľali na oslobodení 
albánskeho politického aktivistu v Čiernej Hore Pjetera Ivezaja. Bardha sa údajne stretol s desiatimi americkými 
prezidentami, u ktorých presadzoval vyššiu mieru americkej angažovanosti v albánskom jazykovom priestore na 
Balkáne. Prezident Reagan ho mal uistiť, že za každú cenu bude bojovať proti gréckym ambíciam v južnom 
Albánsku (grécke nacionalistické politické kruhy toto územie označujú ako severný Epir). Počas kampane 
NATO na území SRJ bol Bardha údajne prezidentom Clintonom uistený, že Kosovo bude oslobodené od 
srbského útlaku. In: Ekrem Bardha: Të mos keqkuptojmë fjalët e Dom Anton Kçirës. Zemra Shqiptare, 11. marec 
2010, http://www.zemrashqiptare.net/article/Komente/13524/ 
550 Veľvyslanec Spojených štátov v prvej polovici 90. rokov William Ryerson mal údajne na Berishu tak výrazný 
vplyv, že albánsky prezident neprijal žiadne dôležitejšie rozhodnutie bez predošlej konzultácie s ním. In: 
PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: Albania: From Anarchy to a Balkan Identity. Londýn: Hurst & Co., 
1999, str. 88-89 
551 V r. 1996 sa v dôsledku postupnej diskreditácie Berishovho režimu po kontroverznom priebehu volieb začali 
zhoršovať vzťahy medzi Berishom a americkým ministerstvom zahraničia. Následkom toho boli zahájené napr. 
rozhorový medzi Berishom a nemeckou vládou, ktorá mala ambície prevziať programy vojenskej pomoci 
a výcviku predtým realizované zo strany USA. In: tamtiež, str. 73 
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systému medzinárodných vzťahov a Hoxhovho režimu v Albánsku mal len malé výsledky vo 

vzťahu k albánskym komunitám na Balkáne. Albánske lobistické skupiny v USA boli 

konštituované vo veľkej väčšine z kosovských Albáncov, časť z nich pochádzala 

z radikálneho nacionalistického hnutia Balli Kombëtar, ktoré počas 2. svetovej vojny po r. 

1943 bojovalo spoločne s okupačnými nemeckými silami proti albánskym a juhoslovanským 

partizánom. Kontinuita tohto hnutia bola v istom zmysle podobná chorvátskym ustašovským 

zoskupeniam, ktoré sa po prehratej vojne a emigrácii z Chorvátska vytvárali v USA, Kanade, 

Argentíne atď., pričom ich pomyselne spájala i podobne radikálna nacionalistická politika.  

 

Časť diaspory, združená v tzv. Albánskej agrárnej demokratickej strane, vydávala 

vlastný časopis Flamuri (vlajka), kde sa pravidelne objavovali veľkoalbánske myšlienky552. 

V 80. rokoch poslali americkí Albánci ďakovný list členovi Kongresu Williamovi 

Broomfieldovi (v liste samotnom je jeho meno chybne uvedené ako Bloomfield), v ktorom sa 

píše: „Nášmu najlepšiemu priateľovi, váženému Williamovi S. Bloomfieldovi, ako uznanie za 

jeho snahu o pomoc v úsilí vybojovať slobodu pre vyše 10 miliónov Albáncov po celom svete, 

z ktorých mnohí nemajú šancu prehovoriť. Všetci slobodní Albánci v slobodnom svete Vám 

v mene zotročených Albáncov mnohokrát ďakujú. Vaše meno nebude v boji za slobodné 

Albánsko nikdy zabudnuté.“ Vedľa tohto v podstate neškodného textu stojí mapa Veľkého 

Albánska, ktorá je i pre „bežného“ albánskeho nacionalistu zrejme prehnaná: z Čiernej Hory 

inkorporuje nielen Plav, Gusinje a Rožaje, ale i Podgoricu a Bar. Ďalej zahŕňa celé Kosovo, 

Tutin, Novi Pazar, Preševo a Vranje v Srbsku a väčšinu Macedónska vrátane Prilepu 

a Velesu553. Na strane druhej boli tieto veľkoalbánske aktivity v zahraničí vnímané prevažne 

negatívne, keďže socialistická Juhoslávia nebola pokladaná za nepriateľskú krajinu. V r. 1982 

Marvine Howe z New York Times píše: „Nacionalisti majú dvojbodovú platformu. Najprv 

vytvoriť to, čo nazývajú etnicky čistou Albánskou republikou, a potom sa zlúčiť s Albánskom 

a vytvoriť Veľké Albánsko.“554 

 

Po páde železnej opony sa aktivita diaspory zintenzívnila, keďže bolo evidentné, že 

mapa západného Balkánu sa v procese rozpade Juhoslávie bude radikálne meniť, z čoho by 

mohla profitovať i veľkoalbánska kauza. V r. 1994 kontaktoval senátor a člen zahraničného 

                                                 
552 Napr. vo vydaní z r. 1951 je na titulnej strane mapa Veľkého Albánska, do ktorého patrí napr. Prizren, 
Skopje, grécka Preveza a časti teritória Čiernej Hory a Srbska, resp. Sandžaku. 28 Nandori. Flamuri, Vol. II, No. 
23-24, 1951, materiály Múzea Kosova. 
553 Ethnic Albania, materiály Múzea Kosova. 
554 HOWE, Marvine: Exodus of Serbians Stirs Province in Yugoslavia. New York Times, 12. júl 1982, 
http://www.nytimes.com/1982/07/12/world/exodus-of-serbians-stirs-province-in-yugoslavia.html 
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výboru Larry Pressler prezidenta organizácie Union of Kosovars reverenda Azema, pričom 

v liste zmieňuje ochotu časti americkej administratívy angažovať sa v kosovskom konflikte na 

strane tamojších Albáncov: „...situácia v Kosove bola predmetom môjho záujmu dlhé roky. 

Pod hrozbou rozšírenia občianskej vojny v bývalej Juhoslávii zostáva mier v tomto regióne 

hlavnou prioritou pre mňa a mnoho iných členov Kongresu... Bosnianski Srbi už vyzvali na 

etnické čistky v Kosove (v origináli Pressler používa albánsku verziu pomenovania, ‘Republic 

of Kosova’). Spojené štáty by nemali znižovať podporu svojim albánskym priateľom. Mier 

v Kosove je základom, ale musíme zabezpečiť jasnú a rozhodnú akciu prezidenta. Nedávno 

som opäť vyzval prezidenta Clintona, aby podnikol kroky potrebné pre riešenie tejto krízy.“555  

O rok neskôr poslali predstavitelia združení Union of Kosovars a Balli Kombëtar Clintonovi 

list, v ktorom ho žiadali, aby zmaril údajný Miloševićov plán presídliť cca 10.000 srbských 

utečencov z Krajiny do Kosova556. Prezident LDK v amerických štátoch New York, New 

Jersey a Connecticut Marjan Cubi bol jedným z amerických Albáncov, ktorí sa podieľali na 

financovaní kampane viacerých kandidátov do Kongresu. Kandidátka Sue Kelly mu vo 

svojom ďakovnom liste napísala: „Ako viete, videla som na vlastné oči zúfalú situáciu 

etnických Albáncov v Kosove počas mojej poslednej návštevy regiónu. Musíme zastaviť toto 

násilie, a preto som sa minulý týždeň osobne stretla s veľvyslancom Gelbardom, aby som 

opätovne vyjadrila svoje hlboké obavy nad tamojšou zhoršujúcou sa situáciou, ako aj vyzvala 

na razantnejšiu akciu Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva.“557 Jedná sa len o pár 

ilustratívnych príkladov čulej činnosti albánskeho lobingu v americkej administratíve v prvej 

polovici 90. rokov, ktorá neskôr napomohla pri utváraní kľúčových rozhodnutí USA vo 

vzťahu ku kosovskej problematike. 

 

V období stupňujúceho sa násilia v Kosove v rokoch 1997-98 sa už dali pomerne 

presne vystihnúť dva hlavné ciele, ktoré zdieľali radikálnejšie elementy kosovských Albáncov 

reprezentované UÇK spoločne s albánskou diasporou v západnej Európe a USA. Jednalo sa 1) 

o zbavenie Kosova srbskej kontroly a postupný prechod k vyhláseniu úplnej nezávislosti; 2) 

o následné splynutie albánskeho kultúrneho priestoru558 v jednom štátnom útvare559. 

                                                 
555 PRESSLER, Larry: Letter to Reverend Hafizi Azem. United States Senate, Washington, No. 20510-4101, 28. 
jún 1994, materiály Múzea Kosova 
556 AZEM, Hafizi, BAKALLI, Nihat: Letter to Bill Clinton, President of USA. 15. august 1995, materiály Múzea 
Kosova 
557 KELLY, Sue: Letter to Marjan Cubi. 12. jún 1998, materiály Múzea Kosova. 
558 Tento pojem používam pre vymedzenie regiónov v oblasti západného Balkánu, ktorý je obývaný albánskym 
etnikom v „dostatočnej“ miere. Práve pomerné zastúpenie albánskeho obyvateľstva je rozlišovacím znakom, 
podľa ktorého rôzne viac či menej radikálne nacionalistické zoskupenia identifikujú svoje ciele a determinujú tak 
ideálnu konečnú podobu Veľkého Albánska, či Veľkého Kosova. Isté konkrétne predstavy boli svetovej 
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Milošević v tomto čase mal zrejme poslednú reálnu možnosť, ako sa vyhnúť otvorenému 

konfliktu, keďže po vypuknutí de facto otvorenej vojny medzi srbskými bezpečnostnými 

silami a UÇK na začiatku r. 1999 bolo už Kosovo v katastrofálnom stave z hľadiska 

bezpečnosti obyvateľstva, fungovania štátneho aparátu a celkovej dôvery spoločnosti 

v možnosť zotrvania v akomkoľvek spoločnom štátnom zväzku. K zmiereniu svojej politiky 

voči Kosovu však nepristúpil – čiastočne k tomu prispeli i voľby v r. 1996, kde by mu 

v prípade ústretových krokov voči kosovským Albáncom hrozil úbytok hlasov v prospech 

opozičných radikálov. Údajne sa diskutovalo o projekte trojfederácie, keď by bolo Kosovo 

prehlásené za tretiu federálnu jednotku po boku Srbska a Čiernej Hory. Tento plán bol však 

z dvoch hlavných príčin nereálny – po prvé, Čierna Hora by sa nezmierila s ďalšou 

marginalizáciou svojho štatútu v rámci SRJ a zrejme by sa postavila proti; po druhé, 

Vojvodina by taktiež mala nárok na identické postavenie ako Kosovo, čo by znamenalo 

ďalšie rozdrobenie Srbska a pravdepodobne by tak došlo k posilneniu hlasov Šešelja 

a Draškovića obviňujúcich srbského prezidenta zo zrady srbských záujmov560. Po páde 

albánskeho režimu o rok nato Belehrad ešte pritvrdil svoju represívnu politiku. Toto konanie 

                                                                                                                                                         
verejnosti zrejme prvýkrát koherentne prezentované na londýnskej konferencii v r. 1913 (viď prílohu č. 22), 
odvtedy sa však balkánske demografické štatistiky zmenili. Podľa „relatívne“ umiernenej mapy (viď prílohu č. 
23) sa v rámci Veľkého Albánska nachádzajú čiernohorské okresy Ulcinj (72% Albáncov), Bar (7.6% 
Albáncov), Plav (19.7% Albáncov, 49% Bosniakov), Berane (0.1% Albáncov, 16% Bosniakov) a Rožaje (4.4% 
Albáncov, 82% Bosniakov) – viď REPUBLIKA CRNA GORA, Zavod za statistiku: Popis stanovništva, 
domaćinstava i stanova u 2003. Podgorica, september 2004, 
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis03/Popis01a.zip. Zo Srbska sú to okresy Medvedja (26% Albáncov), 
Bujanovac (54.6% Albáncov) a Preševo (89% Albáncov) – viď REPUBLIKA SRBIJA, Republički zavod za 
statistiku: Konačni rezultati popisa 2002. Belehrad, december 2002, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Zip/SN31.pdf. 
Ďalej je to päť severogréckych okresov (hoci vo všetkých predstavujú Albánci podiely obyvateľstva pod 10%) 
a západné Macedónsko ohraničené na východe okresmi Kumanovo (25.8% Albáncov), Petrovec (44.4% 
Albáncov), Zelenikovo (47.8% Albáncov), Studeničani (68% Albáncov), Makedonski Brod (0% Albáncov), 
Dolneni (28% Albáncov), Krivogaštani, Mogila a Novaci (zanedbateľný podiel) – viď REPUBLIKA 
MAKEDONIJA, Državen zavod za statistika: Popis na naselenieto, domaćinstvata i stanovite vo Republika 
Makedonija 2002. Skopje, máj 2005, http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf. 
Radikálnejšie predstavy do mapy zahŕňajú i tzv. historické etnické albánske oblasti, pričom sa táto argumentácia 
nápadne podobá na historické konštrukty Veľkého Chorvátska (teoreticky až po Zemun na severnej strane 
Belehradu) či Veľkého Srbska (po líniu Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica), kde nacionalisti rôznych strán 
tvrdia, že by im mali patriť všetky oblasti, ktoré niekedy v histórii či už boli obývané väčšinou požadujúceho 
etnika, alebo boli začlenené pod správu požadujúceho štátu. Keďže nositelia týchto úvah neváhajú argumentovať 
mapami z obdobia stredovekých feudálnych štátov, je zrejmé, že sú dané predstavy absolútne nezlučiteľné. Vo 
Veľkom Albánsku sa tak teoreticky nachádzajú i mestá ako Podgorica, Novi Pazar, Raška, viac než polovica 
Macedónska a južné Srbsko až po Niš. Viď pozn. 552 a prílohu č. 24 
559 Vzhľadom na odlišný historický vývoj Albáncov žijúcich v Albánsku a Albáncov z rôznych republík SFRJ v 
2. polovici 20. storočia, ako aj zdieľanie spoločného gegského dialektu medzi juhoslovanskými Albáncami, sa 
v procese kosovského osamostatňovania začalo stále viac hovoriť o Veľkom Kosove, namiesto Veľkého 
Albánska. Napr. jeden zo správcov fondu Vendlindja Thërret Jashar Salihu sa na tlačovej konferencii v Londýne 
v r. 1998 vyjadril: „Kosovo začína v Tivare (albánsky názov pre Bar v Čiernej Hore) a končí v Manastire 
(historický názov pre Bitolu v Macedónsku). Je nám jedno, čo si Amerika a Anglicko o tom myslia. Nestaráme 
sa, čo si myslí Clinton a iní diabli!“ In: TROEBST, Stefan: From Bar to Bitola? Central Europe Review, Vol. 3, 
No. 26, 24. september 2001, http://www.ce-review.org/01/26/troebst26.html  
560 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad, str. 37 
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zhodnotil vtedajší macedónsky minister zahraničia Mile Frčkovski v zmysle, že Milošević 

prepásol príležitosť, keď po kolapse Albánska ako fungujúceho štátu, a zároveň istej opory 

kosovských Albáncov, nenavrhol Kosovu slušnú autonómiu. V danej situácii by to bolo 

údajne pre kosovských Albáncov prijateľné a medzinárodne veľmi vítané561. Je však otázne, 

nakoľko bola táto analýza správna, keďže UÇK už disponovala v rámci Kosova relatívne 

slušnou autoritou a mohla tak bojkotovať akékoľvek snahy Rugovu a LDK o uzavretie 

dohody so Srbskom562. 

 

Význam Albánska, resp. albánskych regiónov na Balkáne, získaval v Spojených 

štátoch postupne na dôležitosti nielen v dôsledku už spomínaných aktivít lobistických skupín, 

ale obzvlášť vzhľadom na strategický kalkul vzrastajúcej americkej angažovanosti na 

Balkáne. Po odmietnutí Bushovej a Bakerovej pasívnej politiky voči SFRJ ako neefektívnej sa 

demokratická administratíva prezidenta Clintona pokúšala o aktívne presadzovanie 

amerických záujmov na teritóriu západného Balkánu, čoho dôkazom bol hlavne rok 1995 – 

ilustrovali to operácia Deliberate Force a následné rokovania v Daytone. Pentagon a CIA 

považovali Albánsko za kľúčový región počas operácií v BaH vďaka jeho strategickej polohe 

na jadranskom pobreží a výrazne proamerickej orientácii obyvateľstva (čo bolo na Balkáne 

skôr výnimkou). Letisko pri meste Lezha sa stalo hlavnou balkánskou základňou pre 

nepilotované špionážne lety nad Srbskom a zónami konfliktu v BaH563. Pracovníci CIA 

a amerického ministerstva zahraničia sa podieľali na vytváraní mediálneho obrazu UÇK 

v albánskych médiach, ako aj na koordinácii krokov UÇK a albánskej vlády564. Údajne sa už 

v r. 1997 v amerických vojenských, bezpečnostných a spravodajských kruhoch uvažovalo 

o potenciálnom zásahu NATO v kosovskej kríze v strednodobom časovom horizonte565. Pre 

strategické plánovanie USA bolo zrejmé prepojenie Albánska a Kosova – kosovská kríza bola 

riešiteľná iba v prípade vnútornej stabilizácie Albánska, a zároveň podpora Tirany pre 

americké záujmy v regióne sa dala najlepšie získať zapojením sa do kosovského konfliktu na 

                                                 
561 Tamtiež, str. 46 
562 UÇK, ktorá odmietala akceptovať iný výsledok ako úplnú nezávislosť, údajne často charakterizovala Rugovu 
ako zradcu, ktorý svojim pacifistickým prístupom viedol Kosovo do záhuby. Vedenie UÇK odmietalo 
akékoľvek rozhovory nielen s Miloševićom, ale i s opozičným srbským združením Zajedno, ktoré sa snažilo 
dialógom s kosovskými Albáncami získať politické body u liberálne a protimiloševićovsky naladených Srbov. 
In: STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 89 
563 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 74 
564 Tamtiež, str. 177 
565 Na strane druhej bola americká zahraničná politika voči Balkánu ešte stále primárne zameraná na úspešnú 
implementáciu Daytonskej dohody, čo implicitne predpokladalo i zachovanie Kosova v rámci Srbska s cieľom 
zamedziť ďalšiemu rozkladnému procesu, ktorý by mohol negatívne zasiahnuť i BaH. V apríli 1997 tak tajomník 
ministerstva zahraničia John Kornblum po stretnutí s Rugovom konštatoval, že „budúcnosť Kosova bola možná 
v rámci Srbska, čo by bolo významným príspevkom k udržaniu mieru v regióne.“ In: tamtiež, str. 104 
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strane Albáncov. Spojené štáty mali výrazný záujem na udržaní stabilných transportných ciest 

pre ropné tankery z krajín Blízkeho východu a Kaspického mora pozdĺž albánskeho pobrežia, 

využití albánskeho teritória ako strategického územia pre operácie na Balkáne a ochrane 

ropných a plynových potrubí vedúcich cez Balkán z Turecka a Čierneho mora. Albánsko bolo 

vnímané v Spojených štátoch vzhľadom na proamerické nálady tamojšej populácie ako 

prirodzený spojenec, oproti čomu naopak Srbsko pôsobilo ako nepriateľ a regionálny 

podporovateľ ruských záujmov566. 

 

Biela kniha srbského ministerstva zahraničných vecí venovaná subjektu terorizmu 

v Albánsku a v Kosove567 uvádza množstvo údajov o zapojení rôznych zahraničných štruktúr 

a zoskupení do procesu budovania UÇK, z ktorých sú niektoré zrejme pravdivé a iné 

vychádzajú z obvyklých nešvárov srbskej zahraničnej politiky, ktorá trpí viktimizáciou 

a predstavou o nadmernej dôležitosti balkánskeho regiónu pre všetky svetové veľmoci. Podľa 

tohto zdroja sa v radoch UÇK nachádzalo približne tisíc zahraničných dobrovoľníkov 

prevažne z moslimských krajín, ale i BaH a Chorvátska568. Títo dobrovoľníci absolvovali 

výcvik pod vedením britských a nemeckých inštruktorov, ktorí mali poberať mesačnú mzdu 

v hodnote cca 30.000 nemeckých mariek. Obvyklým scenárom bol príchod do Albánska 

trajektom z talianskeho pobrežia, kde boli dobrovoľníci vyzdvihnutí predstaviteľmi niektorej 

z arabských firiem v krajine (tieto firmy využívali oficiálne podnikateľské aktivity ako krycí 

manéver pre organizáciu transportu zahraničných dobrovoľníkov pre UÇK do Albánska), 

presunutí do výcvikových táborov v blízkosti kosovskej hranice a následne ilegálne prevezení 

na teritórium Kosova. V počiatočných štádiach formovania UÇK však jej jadro tvorili 

albánski dobrovoľníci zo západoeurópskych krajín, ktorí boli najímaní v tamojších kluboch 

a diskotékach, kde sa stretávala albánska komunita. Výcvik sa mal realizovať 

v nevyužívaných základniach NATO v Nemecku ako Hechingen pri Tübingene, či Kaltei pri 

Norimbergu, ako aj azylových centrách v Singene a rakúskom Traiskirchene, či tureckých 

kasárňach v Çekmese. 

 

                                                 
566 Tamtiež, str. 75 
567 Viď FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: White Book: Terrorism in Kosovo and Metohija and 
Albania. Belehrad, september 1998, dostupné na 
http://balkania.tripod.com/resources/terrorism/whitebook/index_e.html 
568 Podľa ďalšieho zdroja slúžilo v UÇK päť islamských vojenských zoskupení: Crni Labudovi z BaH (bývalá 
špeciálna jednotka ArBiH), 400 členov albánsko-americkej atlantickej brigády, 120 členov iránskej jednotky 
v Donjom Prekaze, bosniansko-albánska jednotka pod vedením Egypťana Abu Ismaila a mudžahedíni z rôznych 
islamských krajín Blízkeho východu. In: THOMAS, Nigel, MIKULAN, Krunoslav: Válka v Jugoslávii: Bosna, 
Kosovo a Makedonie 1992-2001, str. 46 
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O kontroverznej podpore rôznych západoeurópskych a amerických inštitúcií pri zrode 

UÇK a jej následnej konsolidácii sa v priebehu kosovskej krízy okrem srbských zdrojov 

objavilo množstvo ďalších informácií, z ktorých časť možno pričítať na margo podobných 

konšpiračných revizionistických teoretikov, ktorí sa venujú i popieraniu srebrenickej 

genocídy a pod.569, avšak na strane druhej sa zďaleka nejednalo iba o podobne 

zdiskreditované pramene. S dostatočným časovým odstupom od vojny v Kosove sa zdá 

nanajvýš pravdepodobné, že UÇK nemohla značne rýchlo realizovanú transformáciu 

z organizačne nejednotnej formácie na bojaschopnú koherentnú jednotku s dostatočným 

výcvikom uskutočniť bez signifikantnej zahraničnej podpory570.  

 

V súlade s obvyklou teóriou o rozširovaní nemeckého vplyvu na Balkáne ako 

prostriedku opätovného posilnenia nemeckej diplomacie v Európe a ovládnutia tradičnej zóny 

vplyvu sa v r. 1996 objavil v britskom týždenníku The European článok, ilustrujúci zapojenie 

nemeckých štruktúr do budovania UÇK. Autor Roger Faligot v ňom uvádza: „Nemecká 
                                                 
569 Viď napr. GIBBS, David: First Do no Harm. Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, 
kap. 7: Kosovo and the Reaffirmation of American Power, str. 171-204. Ako bude v ďalších častiach práce 
preukázané, zapojenie obzvlášť USA a Veľkej Británie do kosovskej krízy bolo vysoko problematické, 
v mnohých aspektoch nelegitímne a jednostranné. Dochádzalo k porušovaniu medzinárodného práva, nátlaku na 
„nezávislé“ inštitúcie ako OBSE či ICTY a otvorenému dezinformovaniu novinárov i svetovej verejnosti. Je 
zrejmé, že celá táto angažovanosť bola realizovaná z dôvodu vlastných národných záujmov, pričom utrpenie 
kosovských Albáncov bolo iba vhodnou zámienkou. Napriek tomu sa však nestotožňujem s podľa môjho názoru 
extrémnymi tvrdeniami, ako chceli hlavne USA už od začiatku 90. rokov cielene zničiť Juhosláviu, Srbsko si 
vybrali za hlavný terč a následne podnikli všetky možné i nemožné ťahy, aby tento cieľ dosiahli. Americká 
zahraničná politika prechádzala v 90. rokov mnohými rozdielnymi fázami a rozhodne sa nedá porovnávať 
politika Busha, Eagleburgera a Scowcrofta z rokov 1991-92 s agresívnou politikou Albrightovej a Clintona z r. 
1998-99.  
570 Věra Stojarová síce nikde neuvádza priamu angažovanosť zahraničných tajných služieb či podobných 
inštitúcií vo výcviku UÇK, avšak v súvislosti s transformáciou UÇK konštatuje: „UÇK prešla za veľmi krátky 
časový úsek búrlivým vývojom...frakciám chýbalo jednotné velenie a každá jednotka operovala viac-menej sama 
na určitom území bez koherentného vojenského plánu. Postupne však absorbovala jednotlivé frakčné organizácie 
a zahrnula všetky antisrbské sily...nutná organizácia a hierarchizácia sa zavádzala počas roku 1998.“ In: 
STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 90 
Zjednotenie, zorganizovanie a vyzbrojenie UÇK sa však dá vysvetliť i faktormi súvisiacimi s vnútornou 
organizáciou albánskej komunity. Úzko zomknutá spoločnosť so silným dôrazom na rodinné, klanové a 
regionálne väzby bola vždy len ťažko preniknuteľná pre nevítaných outsiderov a zároveň lojálna vlastnému 
zmyslu pre jednotu. Tento faktor je taktiež obzvlášť dôležitým pri úspechoch v ilegálnych aktivitách albánskych 
zločineckých štruktúr. Albánci boli zároveň motivovaní skutočnosťou, že Jasharioví boli iba obyčajní farmári 
a nie profesionálni vojaci a i tak dokázali založiť úspešnú odbojovú skupinu. Takto zomknutá a motivovaná 
komunita, ktorá dlhodobo trpela Miloševićovou represiou a zároveň disponovala bohatou a vplyvnou diasporou, 
mala dobré predpoklady na úspech. Viď KUSOVAĆ, Zoran: The KLA: braced to defend and control. Jane's 
Intelligence Review, apríl 1999, dostupné na: 
http://web.archive.org/web/20000301034049/http://www.janes.com/defence/features/kosovo/kla.html 
Florin Krasniqi, americký podnikateľ a donor UÇK, ktorý emigroval z Kosova v r. 1988 a vybudoval v USA 
úspešnú stavebnú firmu, hovorí v súvislosti s budovaním UÇK, že „sa jednalo iba  o pomoc albánskej diaspory 
pomáhajúcej svojim bratom.“ Zahraničná „pomoc“ fungovala podľa neho spôsobom, že sa využívala diera 
v americkom federálnom práve, povoľujúca prevoz zbraní do „poľovníckych klubov“, čo bolo albánskou 
diasporou využívané pri kúpe a transporte týchto zbraní. Viď SULLIVAN, Stacy: Be Not Afraid, for You Have 
Sons in America: How a Brooklyn Roofer Helped Lure the U.S. into the Kosovo War. New York: St. Martin’s 
Press, 2004 
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civilná a vojenská tajná služba bola zapojená do výcviku a vyzbrojovania rebelov s cieľom 

ukotvenia nemeckého vplyvu v oblasti Balkánu... Zrod UÇK v r. 1996 korešpondoval 

s vymenovaním Hansjörga Geigera za nového riaditeľa BND (Bundesnachrichtendienst, 

nemeckej tajnej služby)... Príslušníci BND boli v Albánsku zodpovední za verbovanie 

vhodných osôb do veliteľskej štruktúry UÇK.“ 571 Bývalý kanadský veľvyslanec akreditovaný 

pre Juhosláviu, Bulharsko a Albánsko James Bissett tvrdí, že „už v r. 1998 CIA spoločne 

s britskou SAS vyzbrojovali a trénovali členov UÇK v Albánsku, ktorí mali podnecovať 

rebéliu v Kosove... Plán znel, že keď bude Kosovo v plameňoch, NATO bude môcť 

zasiahnuť...“572 V článku novín Sunday Times sa taktiež objavilo tvrdenie, že „americkí 

agenti priznali, že pomáhali vo výcviku UÇK pred zahájením bombardovania Juhoslávie.“573 

Niekdajší poradca nemeckej Strany zelených Matthias Küntzel sa podobne snažil dokázať, že 

nemecká tajná diplomacia stála na strane UÇK už od jej prvotných začiatkov. Vo februári 

1995 podpísali Nemecko a Albánsko spoločnú deklaráciu, kde sa zaviazali spoločne nájsť 

„ riešenie kosovskej otázky prostredníctvom obhajoby práva na sebaurčenie kosovských 

Albáncov“.  

 

Neskôr, v r. 1998, mali členské štáty NATO zvažovať zásah proti UÇK, ktorý mal byť 

zabrániť v ďalšiemu transportu osôb a zbraní cez kosovsko-albánsku hranicu, avšak Nemecko 

tento plán vetovalo: minister zahraničia Kinkel prehlásil, že „je nutné zvažovať, či je 

z morálneho a etického hľadiska v poriadku brániť kosovským Albáncom v kúpe zbraní 

potrebných pre ich sebaobranu“ a minister obrany Rühe konštatoval, že „nemôžeme riešiť 

kosovský konflikt vyslaním vojakov, aby uzavreli albánsku hranicu a tým pádom konali 

                                                 
571 FALIGOT, Roger: How Germany backed KLA. The European, 21. september 1998, dostupné na: 
http://www.mail-archive.com/sin@antic.org/msg02400.html 
Podľa Tima Judaha sa predstavitelia UÇK stretli s pracovníkmi amerických, britských a švajčiarskych tajných 
služieb už v r. 1996 a možno dokonca niekoľko rokov predtým – toto tvrdenie však nevyznieva príliš 
pravdepodobne, resp. zrejme nie je úplne presné - skôr je možné, že sa vplyvní členovia albánskej diaspory 
zaujímali o zahraničnú podporu pre prípadný ozbrojený odpor v Kosove, pričom o nejakej organizovanej 
štruktúre UÇK, s ktorou by akíkoľvek zahraniční predstavitelia mohli jednať, sa rozhodne pred r. 1996 nedalo 
hovoriť a i v danom roku bola UÇK ešte stále v štádiu prvotného rozvoja. Viď JUDAH, Tim: Kosovo: War and 
Revenge, str. 120  
572 BISSETT, James: We Created a Monster. Globe and Mail, 1. august 2001, dostupné na: 
http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=7952 
Pre objektivitu je potrebné doplniť, že veľvyslanec Bissett bol svedkom obhajoby Slobodana Miloševića počas 
jeho procesu pred ICTY, kde tvrdil, že „cíti, že Milošević bol neférovo vykreslený ako podnecovateľ krízy, 
pričom v skutočnosti neúnavne pracoval na udržaní juhoslovanskej jednoty.“ Proces s Miloševićom prirovnal 
k stalinskému štýlu procesov. In: FARQUHAR, Michael: Milosevic Calls Ex-Canadian Ambassador. IWPR, 6. 
marec 2006, http://iwpr.net/report-news/milosevic-calls-ex-canadian-ambassador 
573 WALKER, Tom, LAVERTY, Aidan: CIA aided Kosovo guerrilla army. The Sunday Times, 12. marec 2000, 
dostupné na: 
http://www.balkanpeace.org/index.php?index=/content/balkans/kosovo_metohija/articles/kam01.incl 
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v prospech Miloševića.“ Na strane druhej bol však Rühe prvým vládnym úradníkom 

v Európe, ktorý už v júni 1998 obhajoval zásah proti SRJ bez ohľadu na názor Bezpečnostnej 

rady OSN574. 

 

Okrem týchto indícií sa v súvislosti s poradenstvom vo veciach vojenskej stratégie pre 

UÇK spomína i angažovanosť MPRI – americkej firmy špecializujúcej sa na profesionálny 

výcvik zahraničných vojenských zoskupení, ktorá sa podieľala i na príprave operácie Oluja 

v Chorvátsku v lete 1995. Kontakty medzi UÇK a MPRI mal údajne sprostredkovať niekdajší 

náčelník štábu UÇK Agim Çeku, ktorý bol počas Oluje dôstojníkom HV a mal tak možnosť 

podieľať sa na plánovaní predmetnej operácie v spolupráci s americkými inštruktormi575. 

Ďalšie zdroje taktiež uvádzajú zapojenie personálu MPRI do výcviku jednotiek UÇK 

prostredníctvom Çekuho576, ako aj účasť ďalšej podobnej spoločnosti DynCorp, ktorá bola 

zapojená i do amerického programu budovania ArBiH po ukončení konfliktu v BaH577. Pod 

vplyvom albánskej krízy, represívnej a nekompromisnej Miloševićovej politiky a rastúceho 

potenciálu UÇK sa Spojené štáty rozhodli upraviť i svoj postoj k označovaniu UÇK ako 

teroristickej organizácie. Vo februári 1998 vymazali Spojené štáty UÇK zo zoznamu 

teroristických organizácií ministerstva zahraničných vecí578. Po nátlaku USA a Veľkej 

                                                 
574 KÜNTZEL, Matthias: How Germany paved the way to the Kosovo War. Apríl 2000, 
http://www.matthiaskuentzel.de/contents/germany-and-the-kosovo 
Küntzel je pritom kontroverznou postavou, vo svojich analýzach sa venuje primárne antisemitizmu 
a negatívnemu vplyvu islamu, pričom islamský antisemitizmus prirovnáva k Hitlerovej politike (viď napr. 
KÜNTZEL, Matthias: Hitler's Legacy: Islamic Antisemitism in the Middle East. Yale University, 30. november 
2006, http://www.matthiaskuentzel.de/contents/hitlers-legacy-islamic-antisemitism-in-the-middle-east). Aj 
v jeho texte o Kosove nájdeme prirovnania UÇK k fašistickým jednotkám SS Skanderbeg a zdôrazňuje 
kolaborantské dedičstvo združenia Balli Kombëtar, pričom podotýka: „Kedykoľvek UÇK hovorí o ‘oslobodení’, 
myslí tým oslobodenie či vyčistenie v nacistickom zmysle, ako ‘oslobodené od Židov (judenfrei)‘, či ‘oslobodené 
od Srbov.’”  
575 CHOSSUDOVSKY, Michel: Washington Finances Ethnic Warfare in the Balkans. Centre for Research on 
Globalisation, 3. apríl 2001, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO209A.html. Profesor ekonómie na 
University of Ottawa Chossudovsky však nie je príliš objektívnym zdrojom. Uvádza napr., že „špecifické 
konflikty, ako napr. Bosna, Kosovo, Rwanda či Darfúr, sa posudzujú nadmieru emotívne. Masakre v Rwande 
boli spôsobené primárne poklesom cien kávy, čo znížilo životnú úroveň a viedlo k nárastu etnicky motivovaného 
násilia.“ Slovo genocída je tak podľa neho v prípade Rwandy použité nevhodne (in: CHOSSUDOVSKY, 
Michael: The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, in: GIBBS, David: First Do 
no Harm. Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, str. 220). Na margo rozpadu SFRJ 
dodáva: „Neokolonizácia Bosny bola logickým vyústením úsilia západu o rozbitie juhoslovanského experimentu 
v ‘trhovom socializme’ a samospráve pracujúcich a o vnútenie diktátu ‘voľného trhu’.” In: CHOSSUDOVSKY, 
Michael: Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing Bosnia-Herzegovina. Centre for Research on 
Globalisation, 19. február 2002, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO202G.html. Prof. Chossudovsky tak 
patrí do okruhu konšpiračných teoretikov, ktorí radi pripisujú západnému kapitalizmu a globalizácii vinu za 
väčšinu svetových konfliktov, bez ohľadu na to, nakoľko v nich sociálne a triedne hľadisko hralo signifikantnú 
rolu. 
576 MADSEN, Wayne: Mercenaries in Kosovo: The U.S. connection to the KLA. The Progressive, august 1999, 
dostupné na: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1295/is_8_6/ai_55309049/?tag=content;col1 
577 WALKER, Tom, LAVERTY, Aidan: CIA aided Kosovo guerrilla army. 
578 KUROP, Marcia: Al Qaeda's Balkan Links. Wall Street Journal Europe, 1. november 2001, dostupné na 
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Británie k tomuto kroku pristúpilo na konci roku 1998 aj Francúzsko579.  

 

6.4 VYSLANIE MISIE A JEJ PRIEBEH 

 

13. októbra 1998 bolo zo strany NATO Miloševićovi vydané ultimátum – zahájenie 

leteckých úderov proti SRJ v prípade, ak sa srbské bezpečnostné zložky do 96 hodín 

nestiahnu z Kosova. Do vyjednávacieho procesu sa opäť zapojil Richard Holbrooke580, ktorý 

v mene Kontaktnej skupiny dosiahol na základe rezolúcie Rady bezpečnosti 1199581 dohodu 

so srbským prezidentom. Milošević súhlasil so stiahnutím svojich jednotiek z Kosova 

a rozmiestnením pracovníkov Kosovskej verifikačnej misie (KVM) pod patronátom OBSE – 

tímu 2.000 civilných pozorovateľov, ktorí boli zodpovední za dodržiavanie dohody. NATO 

malo dohliadať na proces sťahovania srbských bezpečnostných síl počas monitorovacích 

letov, avšak zároveň ponechalo aktivačný rozkaz v platnosti. Generál Wesley Clark, vrchný 

veliteľ NATO pre Európu, tak mal možnosť zahájiť letecké útoky v prípade neplnenia dohody 

zo strany Belehradu582. Do konca októbra skutočne oblasť opustilo veľké množstvo srbských 

jednotiek – počet vojakov VJ sa mal znížiť na 12.500 mužov a počet príslušníkov špeciálnej 

polície mal byť limitovaný na 6.500. Holbrooke sa vyjadril: „Každý, kto je nažive, nie je, 

podľa môjho názoru, viac v nebezpečenstve, čo sa pred niekoľkými týždňami rozhodne nedalo 

povedať.“583 

 

Holbrooke, ktorý pôsobil v regióne ako zvláštny vyslanec Spojených štátov pre 

Balkán, mal už v danom období s balkánskymi konfliktami nadmieru skúseností. Srbská 

strana ho obviňovala z protisrbského zaujatia, Moslimom sa naopak nepáčilo, že ako hlavný 

architekt Daytonskej dohody súhlasil s vytvorením Republiky Srpskej ako „odmeny za 

genocídu“. Po zahájení bombardovania v marci 1999 bola srbská nechuť voči Holbrookovi 

                                                                                                                                                         
http://www.freerepublic.com/focus/fr/561291/posts 
579 REVERON, Derek, MURER, Jeffrey: Flashpoints in the war on terrorism. Londýn, New York: Routledge, 
2006, str. 82 
580 Holbrooke si u kosovských Srbov príliš nevylepšil svoj imidž, keď ho v júni 1998 počas jeho iniciačných 
rokovaní s UÇK odfotili v dedinke Junik sediaceho vedľa miestneho veliteľa Luma Haxhiuho v uniforme a so 
zbraňou. Zo strany UÇK išlo o pochopiteľný krok v súlade so stratégiou internacionalizácie konfliktu, keď mala 
fotografia dokázať priazeň vysokých predstaviteľov medzinárodného spoločenstva. Holbrooke bol údajne 
prekvapený náhlosťou celej akcie. Viď WALLER, Douglas: Mission Impossible. Time Magazine, 6. júl 1998, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,988664-1,00.html  
581 Rezolúcia požadovala, aby obe strany konfliktu v Kosove zastavili nepriateľské akcie a uzavreli prímerie. UN 
Security Council: Resolution 1199 (1998), 23. september 1998, http://www.un.org/peace/kosovo/98sc1199.htm 
582 DROZDIAK, William: NATO Approves Airstrikes on Yugoslavia. Washington Post, 13. október 1998, 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato101398.htm 
583 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 76 
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ešte zvýraznená, avšak počas roku 1998 prevládalo medzi radikálnejšími kosovskými 

Albáncami, ktorí odmietali Rugovovu politiku, presvedčenie o Holbrookovom údajnom 

pragmatickom prosrbskom uvažovaní584. Profesor James Pettifer, ktorého diela sa vyznačujú 

silným zaujatím pre obhajobu kosovských Albáncov, píše: „Moje zdroje uvádzali, že 

Holbrooke absolvoval tajnú návštevu v Londýne, kde v tajnosti s britskou stranou odsúhlasil 

plán na zničenie UÇK Miloševićom a následné uzavretie dohody o Kosove v štýle 

Daytonu.“585 Pettifer svoje zdroje nikde nepomenúva a vzhľadom na ďalší vývoj situácie, keď 

práve nové zásahy VJ voči UÇK viedli v konečnom dôsledku k zahájeniu akcie NATO, je 

tento scenár skôr nepravdepodobný. Prosrbská inklinácia britských vládnych kruhov, ktorú 

Pettifer vo svojich dielach s obľubou kritizuje, bola charakteristická skôr pre obdobie 

konzervatívnej vlády Johna Majora do r. 1997, keď sa Londýn staval proti aktívnejšej politike 

medzinárodného spoločenstva (reprezentovanej hlavne USA) voči bosnianskym Srbom586. Po 

nástupe labouristickej Blairovej vlády dochádza k citeľnému obratu v britskej zahraničnej 

politike na Balkáne; nový minister zahraničia Robin Cook patril napr. k hlavným obhajcom 

Operácie Allied Force v období, keď sa v rôznych členských krajinách NATO ozývali 

pochybnosti o jej udržateľnosti587. 

 

Problémom KVM boli, ako to bolo v takýchto prípadoch na Balkáne zvykom, 

nedostatočný mandát a vynútiteľnosť prípadných sankcií. Neozbrojení inšpektori sa ocitli 

v neznámom nepriateľskom teréne, v ktorom mali obe strany ambície okamžite využiť 

zaváhanie svojho súpera. Ak bolo hlavným cieľom Holbrooka a spol., aby sa v Kosove 

skutočne zastavili bojové operácie a vytvorilo sa menej konfliktné prostredie náchylnejšie ku 

kompromisu, bolo nevyhnutné poveriť dohľadom nad dodržiavaním dohody misiu 

s dostatočnou autoritou. Bohužiaľ, keďže sú takéto misie finančne a materiálne nákladné 

a vyžadujú si konsenzus viacerých mocností s protichodnými geopolitickými záujmami, 

obvykle k ich ustanoveniu dochádza so značným oneskorením. V tomto prípade sa teda po 

uvoľnení priestoru zo strany srbskej armády a polície UÇK chopila svojej šance 

a zintenzívnila svoje operácie proti srbským inštitúciam i civilným osobám. Podľa vyjadrenia 

Generálneho tajomníka OSN: „Nedávne útoky paramilitárnych jednotiek kosovských 

Albáncov preukázali ich pripravenosť, schopnosti a úmysly aktívne využiť výhodu získanú 

                                                 
584 PETTIFER, James: Kosova Express: A Journey in Wartime, str. 177 
585 Tamtiež 
586 Viď hlavne SIMMS, Brendan: Unfinest Hour: Britain and the Destruction of Bosnia. 
587 Veľmi podrobné spracovanie postojov jednotlivých kľúčových hráčov v mesiacoch marec-jún 1999 voči 
Operácii Allied Force podáva NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo. Westport: Praeger 
2005. Pre postoje Cooka viď napr. str. 204-205 
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čiastočným stiahnutím polície a vojenských formácií... Tento vývoj je znepokojujúci.“588 

Veľvyslanec OBSE Daan Everts konštatoval: „Sever Albánska je stále útočiskom pre UÇK... 

nedávajú veľkú šancu kompromisnému usporiadaniu Kosova, ktoré by boli ochotní 

akceptovať, a tak sa pripravujú na alternatívu.“589 Útoky UÇK pochopiteľne Srbi nenechali 

bez odpovede a výsledkom bola ďalšia eskalácia napätia v decembri590, pričom KVM mohla 

zohrávať len pasívnu monitorovaciu rolu591. Územie Kosova bolo do veľkej miery 

zdevastované v dôsledku predchádzajúcich konfliktov, utečenci vracajúci sa do svojich obydlí 

ich nachádzali neobývateľné a obecne v priestore Kosova neexistovala kohézna spoločnosť, 

ktorú by prítomnosť KVM mohla regenerovať a obnoviť jej multietnickú životaschopnosť. 

 

Za daných podmienok, keď UÇK obnovila svoje operácie v dôsledku čiastočného 

srbského stiahnutia sa z terénu a zahraniční pozorovatelia hrali v pokračujúcom čase stále 

pasívnejšiu rolu, bolo viac než zrejmé, že v Kosove hrozí humanitárna katastrofa, na ktorú 

bude medzinárodné spoločenstvo musieť reagovať. V mesiacoch október a november sa 

bezpečnostná situácia v Kosove zlepšila a existovali (hoci značne naivné) vyhliadky, že sa 

podarí vyhnúť otvorenej vojne znamenajúcej stovky tisícov utečencov, avšak nakoniec to bola 

hlavne UÇK a jej akcie, ktoré vyprovokovali srbskú odvetu. Je pravdou, že KVM nemohla 

v oblasti zotrvať večne a i v prípade akceptovania stavu prímeria oboma stranami bolo nutné 

časom dospieť k politickej dohode o štatúte Kosova, ktorú by s najväčšou pravdepodobnosťou 

po vzore mierových rokovaní v Bosne v rokoch 1992-94 minimálne jedna strana bojkotovala. 

Podobne ako museli bosnianski Srbi, Chorváti a Moslimovia prejsť peklom vojny, v ktorej si 

vyskúšali svoje reálne možnosti na dosiahnutie svojich absolútnych cieľov, zdalo sa 

pravdepodobné, že ani radikáli z UÇK, ani vláda v Belehrade, neustúpia zo svojich často 

maximalistických požiadaviek. Pettifer napr. vyčíta srbskej strane, že zamínovala prístupové 

cesty vedúce od albánskej hranice do vnútrozemia, čo bolo podľa Ottawskej konvencie 

                                                 
588 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 78 
589 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 185 
590 Najskôr bolo 36 príslušníkov UÇK zabitých srbskou armádou pri pokuse o prevoz zbraní cez kosovsko-
albánsku hranicu. Ten istý večer dvaja maskovaní muži prepadli bar v Peći/Peji a zabili šesť mladých Srbov. 
KVM sa nepokúsilo tento incident nikdy vyšetriť. Zavraždený bol i srbský zástupca starostu v mestečku pri 
Prištine Kosovo Polje/Fushë Kosova. In: INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: 
Kosovo Report, str. 78-79 
591 Na cestách severného Kosova vo väčšinovo srbských oblastiach sa nenachádzali takmer žiadni kontrolóri 
KVM, čo Miloševićovi uľahčovalo presun ťažkej výzbroje nazad do Kosova. In: PETTIFER, James, VICKERS, 
Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 184.  
Srbské úrady pritom prehlásili, že ak KVM nie je schopná jednotky rebelov kontrolovať, bude tak musieť 
opätovne urobiť srbská vláda. In: INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo 
Report, str. 79 
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nelegálne a čomu KVM nezabránila592, avšak zároveň ignoruje fakt, že samotné pôsobenie 

UÇK ako separatistickej skupiny využívajúcej akty terorizmu a zapojenej do organizovaného 

zločinu bolo v mnohých aspektoch krajne nelegálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
592 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 185 
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7. RAMBOUILLET 

 

V januári 1999 sa násilie v Kosove stále zhoršovalo. Zmenila sa ale stratégia srbskej 

armády – s pomocou zvláštnych policajných jednotiek vytvorila tri uzavreté oblasti pozdĺž 

hlavnej severojužnej cesty, pričom útoky za použitia delostrelectva donútili civilné 

obyvateľstvo opustiť svoje domovy (podľa odhadov UNHCR sa počet nových utečencov 

z obdobia január-stred marca 1999, čiže po efektívnej strate vplyvu KVM a zároveň pred 

zahájením bombardovania, pohyboval v rozmedzí 150.000 – 200.000). Na rozdiel od 

predchádzajúcej utečeneckej vlny z leta 1998 však utečencom nebolo dovolené tieto oblasti 

opustiť. Niektorí analytici považovali túto taktiku za dôkazový materiál pre vopred 

premyslený plán koordinovaných etnických čistiek. Jednotlivé oblasti sa tak mali najskôr 

zabezpečiť proti vonkajším vpádom UÇK a následne vyčistiť od civilnej albánskej populácie 

vo vhodnom čase593. Tieto údajné plány srbskej vlády sa ďalej spomínali v súvislosti s tzv. 

operáciou Podkova, ktorej sporná existencia sa stala jednou z mnohých kontroverzií 

kosovského konfliktu, a ktorá bude ešte spomínaná v ďalšej časti tejto práce.  

 

Keďže KVM sa z dôvodu slabého mandátu a celkového charakteru misie nepodarilo 

utlmiť konflikt na obdobie presahujúce dva mesiace, na začiatku r. 1999 stálo medzinárodné 

spoločenstvo efektívne na tom istom mieste, kde sa už nachádzalo po lete 1998. Je možné, že 

k radikalizácii Miloševićovho postoja prispeli i niekdajšie ambivalentné tvrdenia americkej 

administratívy o „teroristoch“ z UÇK, ktoré mohli v juhoslovanskom prezidentovi posilniť 

dojem, že zahraničie proti srbským akciám v Kosove nezasiahne. Každopádne sa však 

Miloševićova politika ukázala byť z dlhodobého hľadiska škodlivá pre Srbsko samotné, ako 

na to poukázal niekdajší Vysoký predstaviteľ v BaH Paddy Ashdown: „Akcie juhoslovanskej 

armády sa dali opísať iba ako nevyberavé, trestajúce, naplánované s cieľom vyhnať 

nevinných civilistov z ich majetku a nedajú sa vysvetliť žiadnym vojenským hľadiskom...bolo 

to nielen nelegálne podľa medzinárodného práva, poškodzujúce reprezentácii Srbska a jeho 

národa, ale taktiež vysoko kontraproduktívne.“594 

 

7.1 RAČAK 

 

                                                 
593 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 80 
594 In: PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 147 
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15. januára 1999 sa odohrala pravdepodobne najvýznamnejšia separátna udalosť 

v kosovskej kríze pred konferenciou v Rambouillet, ktorá napomohla posunu významných 

hráčov svetovej diplomacie z dovtedy menej vyhranených pozícií na antisrbskú stranu 

pomyselného názorového spektra. Podľa oficiálnej verzie do dediny Račak vstúpili srbské 

jednotky a zavraždili 45 kosovsko-albánskych civilistov vrátane žien, detí a starcov595. Malo 

sa jednať o naplánovanú akciu srbskej vlády s cieľom eliminácie mužskej časti obyvateľstva 

dediny, keďže v okolí došlo v priebehu siedmich dní pred útokom k niekoľkým prepadom zo 

strany UÇK, pri ktorých padlo niekoľko členov srbskej polície596. Šéf KVM, americký 

diplomat William Walker, navštívil miesto krátko po odznení celej akcie a jednoznačne ju 

charakterizoval ako útok srbských jednotiek proti neozbrojeným civilistom597. Celý incident 

a jeho následné vyšetrovanie a medzinárodné odsúdenie však sprevádzalo veľké množstvo 

nejasností. 

 

Členovia KVM v sprievode niekoľkých zahraničných novinárov sa do dediny dostali 

zo strany pod kontrolou UÇK 16. januára, čiže deň po udalosti. Na mieste našli mŕtve telá, 

ktoré všetky vykazovali známky úmrtia zastrelením. Walker opísal pohľad ako odstrašujúci 

a vyjadril sa, že sa jednalo o „neopísateľnú krutosť, ktorá bola veľkým zločinom proti 

ľudskosti.“ Z vykonania masakru obvinil juhoslovanské vládne bezpečnostné sily 

a požadoval, aby sa dôkladne vyšetrilo, kto vydal rozkazy a kto ich vykonal, aby mohla byť 

vykonaná spravodlivosť598. Podľa výpovedí novinárov, ktorí na miesto dorazili spoločne 

s KVM, boli telá obetí v civilnom oblečení a neozbrojené599. Mŕtvoly boli srbskou políciou 

z miesta činu odstránené a prevezené do nemocnice v Prištine, aby mohla byť vykonaná pitva, 

                                                 
595 Viď ICTY: The Prosecutor of the Tribunal against Slobodan Milosevic et al. Case No. IT-99-37-I, 
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai010629e.htm; Federal Republic of Yugoslavia 
(Kosovo): After tragedy, justice? Amnesty International, máj 1999, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/080/1999/en/67793402-e1a6-11dd-9f8a-
a19d21ac1fa4/eur700801999en.html 
596 Yugoslav Government War Crimes in Racak. Human Rights Watch, 1999, 
http://www.hrw.org/legacy/campaigns/kosovo98/racak.shtml 
UÇK bola bezpochyby v dedine prítomná, pričom ako základňu využívala stavenisko v blízkosti lokálnej 
elektrárne. Členovia bunky UÇK v Račaku sa zúčastnili na prepadoch srbskej polície v blízkych okresoch Suva 
Reka/Suhareka a Uroševac/Ferizaj, čo dávalo srbským bezpečnostným zložkám dostatočný dôvod pokladať 
dedinu za bezpečnostnú hrozbu a pôsobisko separatistickej organizácie. Pre hĺbkovú analýzu diania v oblasti viď 
hlavne Kosovo/Kosova: As Seen, As Told. An Analysis of the human rights findings of the OSCE Kosovo 
Verification Mission, October 1998 to June 1999. OSCE, 1999, 
http://www.asylumlaw.org/docs/kosovo/osce99_kosovo_asseenastold.pdf 
597 DAALDER, Ivo, O’HANLON, Michael: Winning Ugly. NATO’s War to Save Kosovo. Washington: 
Brookings Institution Press, 2000, str. 63-64 
598 Nato crisis talks on massacre. BBC, 17. január 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/256453.stm 
599 NEELY, Bill: Serbs rewrite history of Racak massacre. The Independent, 23. január 1999, 
http://www.independent.co.uk/news/serbs-rewrite-history-of-racak-massacre-1075680.html 
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ktorú pre srbské potreby vykonal spoločný juhoslovansko-bieloruský tím; po ňom bola 

vykonaná ešte druhá obhliadka fínskych patológov, pracujúcich pre EÚ600. Srbská strana 

odmietla oficiálnu interpretáciu udalostí v Račaku a v komuniké vydanom ministerstvom 

vnútra vyhlásila, že sa jednalo o protiútok srbskej polície, počas ktorého bolo zabitých 

niekoľko tuctov teroristov v uniformách patriacich príslušníkom UÇK601. Celý prípad aj 

s jeho dohrou je pomerne komplexnou záležitosťou, zásadným faktom však zostáva, že 

názorová skupina v rámci krajín NATO, ktorá favorizovala vojenský zásah proti SRJ, využila 

incident v Račaku na ovplyvnenie svojich oponentov s cieľom presadiť bombardovanie, 

a pritom neváhala ignorovať ten dôkazový materiál, ktorý spochybňoval oficiálnu verziu602. 

Z dostupných materiálov nie je možné absolútne jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť ani jednu 

verziu udalostí, avšak dá sa konštatovať, že využitie prípadu Račak, ako de facto kľúčovej 

udalosti pre zahájenie zinscenovaných rokovaní v Rambouillet a následného bombardovania, 

je prinajmenšom pochybné. Analytik amerického Inštitútu pre strategické štúdia Craig Nation 

v tejto súvislosti podotýka: „V období okamžite dosiahnuteľných informácií, keď je verejná 

mienka často rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovaná vzrušujúcimi mediálnymi reportážami 

a ilustráciami, existuje skutočné riziko, že prílišné apelovanie na emócie na základe  

podmanivého jazyka môže udalosti nesprávne interpretovať, a následne vytvoriť neodolateľnú 

potrebu ‘niečo urobiť’ ešte predtým, než sa nám vyjasnia kauzálne súvislosti.”603 

 

Základným sporným bodom v udalosti bola otázka, či boli mŕtve telá v Račaku 

skutočne civilisti zastrelení zblízka, alebo sa jednalo prevažne o členov UÇK, ktorí boli zabití 

v boji a následne prezlečení do civilného odevu. Dvaja francúzski novinári na základe 

záznamu kameramana Associated Press, ktorý mal možnosť natočiť časť akcie srbskej polície 

(o akcii bola vopred informovaná KVM, ktorá boje sledovala z neďalekého kopca), nevylúčili 

možnosť, že UÇK mohlo udalosť zinscenovať a požadovali „dôsledné medzinárodné 

vyšetrovanie, ktoré by mohlo zodpovedať tieto pochybnosti.“604 Pettifer však napr. tvrdí, že 

                                                 
600 Kosovo bodies returned. The Irish Times, 2. február 1999, 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/1999/0211/99021100087.html 
601 Serbs say terrorists killed at Racak. BBC, 16. január 1999, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/256392.stm 
602 Srbská strana pochopiteľne proti tomuto postupu namietala, objavila sa však aj kritika z radov napr. 
francúzskych diplomatov, ktorým sa nepáčil Walkerov unáhlený postup verejného obvinenia srbských jednotiek 
na tlačovej konferencii bezprostredne po udalosti bez čakania na závery oficiálneho vyšetrovania. Viď Kosovo 
on the brink, again. The Economist, 21. január 1999, http://www.economist.com/node/183227 
603 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 357 
604 Tieto dohady sa objavili následne vo francúzskych novinách Le Figaro a Le Monde, kde sa konštatovalo, že 
podľa kamerového záznamu sa srbská polícia objavila vo vyľudnenej dedine, pričom sa dostala pod paľbu zo 
zákopov UÇK v pozíciach nad Račakom. Pri postupe polície proti separatistom sa boje zintenzívnili, keďže 
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„ francúzski a iní európski predstavitelia sa pokúšali v spolupráci s Belehradom diskreditovať 

verziu šéfa OBSE William Walkera“ 605 bez akéhokoľvek pripomenutia nezrovnalostí okolo 

celého prípadu a dôveryhodnosti samotnej Walkerovej osoby. Walker bol oficiálne 

predstaviteľom KVM, ergo nezávislej misie, ktorá mala v ideálnom prípade konať objektívne 

a bez prihliadania na geopolitické záujmy zainteresovaných štátov. Jeho diplomatická kariéra 

v službách amerického ministerstva zahraničia však vykazuje známky zapletenia do množstva 

káuz obzvlášť v Latinskej Amerike, kde mali USA dlhú históriu v podpore rôznych 

proamerických diktátorských režimov a povstaleckých skupín606. Vyjadrenie Walkera na 

margo Račaku, ktoré citovali všetky kľúčové svetové média, a ktoré tak napomohlo 

manipulácii verejnej mienky v prospech radikálnejších kruhov v rámci NATO, pritom znelo: 

„Dedina, v ktorej sa nachádzal jeden (!) člen UÇK, bola obkľúčená delostrelectvom, armádou 

a políciou, bombardovaná celé hodiny; policajné jednotky potom vstúpili dnu, oddelili mužov 

a chlapcov a zdevastovali celú dedinu.”607 Menej sa však už hovorilo napr. o polhodinovom 

rozhovore s veliteľmi UÇK, ktorý mal Walker absolvovať bezprostredne po vstupe do 

Račaku608. Po spochybnení jeho bezprostredného popisu masakru Walker prehlásil, že „svet 

bude počúvať jeho verziu udalosti a tá, ktorá prezentuje vláda SRJ, je pre svet 

nezaujímavá.“609  

 

Walker, „nezávislý predstaviteľ OBSE“, je dodnes v albánskom jazykovom priestore 

uctievanou osobnosťou. V r. 2008 sa stal čestným občanom Albánska610 a v Múzeu Kosova sa 

dajú nájsť exponáty ako fľaša šampanského, podpísaná ním ako dar kosovským Albáncom 

                                                                                                                                                         
príslušníci UÇK sa snažili dostať zo srbského obkľúčenia. Civilné osoby sa v dedine nevyskytovali. Viď 
GIRARD, Renaud: The images filmed during the attack on the village of Racak contradict the Albanians' and 
the OSCE's version. Le Figaro, 20. január 1999, dostupné na http://www.srpska-
mreza.com/ddj/Racak/Articles/LeFigaro-Eng.html; CHATELOT, Christophe: Were the Račak dead really coldly 
massacred? Le Monde, 21. január 1999, dostupné na: http://www.srpska-
mreza.com/ddj/Racak/Articles/LeMonde990121-Eng.html 
605 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 191 
606 V rokoch 1985-88 slúžil Walker ako zástupca tajomníka ministerstva zahraničia v oddelení pre interamerické 
záležitosti, kde bol zodpovedný za vzťahy s krajinami Strednej Ameriky. Pôsobil na amerických 
veľvyslanectvách v Bolívií, Brazílií, Salvádore, Hondurase a Peru. Britská poslankyňa za Labour Party Alice 
Mahon ho obvinila z angažovania sa v prospech Contras v Nikarague a naznačila, že CIA mala mať kľúčový 
vplyv na konanie KVM. Walker bol podľa nej nedôveryhodnou osobou, ktorá nemala rozhodovať o osude iných 
krajín. Viď Nomination of William Graham Walker To Be United States Ambassador to El Salvador. 18. apríl 
1988, http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1988/041888f.htm; ISKENDEROV, Pyotr: Shadows of 
Kosovo Over Kyrgyzstan: Crossroads of the Eurasian Drug Trafficking Route. Centre for Research on 
Globalization, 26. august 2010, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20782 
607 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 103 
608 NIKOLIĆ, Zoran: Tragedija u Račku. Vreme, 23. január 1999, 
http://www.vreme.com/arhiva_html/431/2.html 
609 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 80 
610 William Walker supports idea of greater Albania. EMG, 12. november 2010, 
http://www.emg.rs/en/news/region/138248.html 
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k vyhláseniu nezávislosti, či jeho „slávna“ modrá vetrovka, v ktorej sa objavil v Račaku. 

V Prizrene je po ňom pomenovaná ulica v širšom centre mesta. Pred poslednými 

parlamentnými voľbami v Kosove v r. 2010 Walker na mítingu verejne podporil lídra hnutia 

Vetëvendosje Albina Kurtiho, ktorý sa zasadzuje za ukončenie medzinárodnej prítomnosti 

v Kosove a zjednotenie albánskych území na Balkáne v jednom štáte611. William Walker ako 

súkromná osoba má pochopiteľne právo poskytovať dary akýmkoľvek inštitúciam, rovnako 

tak aj podporovať kosovsko-albánskych politikov, je však otázne, či bol ako očividný 

proponent kosovskej nezávislosti vhodnou osobou pre výkon funkcie šéfa KVM, resp. aké 

veľké bolo vtedajšie prepojenie medzi ním, albánskymi lobistickými skupinami v USA 

a proalbánskymi vládnymi kruhmi vo Washingtone. 

 

Zaujímavým aspektom je i ignorancia voči zločinom páchaným na srbskom civilnom 

obyvateľstve, ktoré mali tendenciu byť marginalizované popri mediálne zaujímavejších 

akciách srbských vojenských a policajných jednotiek. Napr. v auguste 1998 bolo 22 srbských 

civilistov zavraždených v dedine Klečka, kde bola objavená i veľká pec údajne používaná na 

kremáciu mŕtvych tiel zavraždených. Klečka bola pritom jednou zo základní UÇK, kde sa 

nachádzal výcvikový tábor a sklad munície (srbská polícia tu objavila popri protitankových 

strelách i lekárničky poskytnuté USA). Vtedajší veľvyslanec USA v Macedónsku Christopher 

Hill síce útok odsúdil ako „hrozný masaker srbských civilistov spáchaných albánskymi 

teroristami“ a dodal, že „ktokoľvek tento čin spáchal, musí byť potrestaný“ 612, avšak oproti 

dopadu Račaku bola táto udalosť spoločne s  inými zločinmi spáchanými UÇK v podstate 

bezvýznamnou epizódou613.  

 

 Profesor Dobričanin, riaditeľ Inštitútu forenznej medicíny v Prištine, sa v mene 

spoločnej juhoslovansko-bieloruskej lekárskej skupiny, ktorá ako prvá vykonala obhliadku 

mŕtvol, vyjadril: „Ani jedno telo nenesie žiadne známky popravy. Telá neboli zmasakrované.“ 

Ďalej vyjadril presvedčenie, že sa s telami posmrtne manipulovalo s cieľom vytvoriť zdanie 

                                                 
611 LEWIS, Paul: Former US diplomat backs Albanian nationalist in Kosovo elections. Guardian, 12. december 
2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/12/former-diplomat-backs-albanian-nationalist 
612 Kosovo, drugs and the West. The Guardian, 14. apríl 1999, 
http://web.archive.org/web/20070911190307/http://www.cpa.org.au/garchive/949kla.htm 
613 UÇK sa vo svojich aktivitách nezameriavala iba na Srbov, ale i Albáncov ochotných so Srbmi spolupracovať 
– po implementácii dohody Holbrooke-Milošević a vyslaní KVM vydala UÇK prehlásenie, že „potrestá 
každého, kto by sa odvážil podpísať akúkoľvek dohodu, ktorá by znamenala čokoľvek iné, ako rozhodnutie 
národa Kosova z referenda v roku 1991 (čiže nezávislosť).“ In: INDEPENDENT INTERNATIONAL 
COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 151 
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masakry614. Je pravdou, že vzhľadom na evidentný záujem srbskej strany dokázať, že sa 

o žiadne úmyselné zabíjanie civilistov nejednalo615, nie je výpoveď tímu zloženého zo 

srbských a bieloruských lekárov obzvlášť dôveryhodná. Následne podnikol vlastnú obhliadku 

tím Európskej únie zložený z fínskych doktorov pod vedením Dr. Heleny Ranta. Záver 

vyšetrovania, ktorý však bol zverejnený až po vojne, sa odlišoval od verzie prof. Dobričanina: 

„Neexistovali žiadne dôkazy, že by obete neboli neozbrojenými civilistami.“616 Zároveň však 

v neskoršej správe fínski lekári skonštatovali, že pravdepodobne iba jedna obeť bola 

zastrelená zblízka617.  

 

Voči parafínovej metóde, ktorá bola použitá juhoslovansko-bieloruským tímom 

s cieľom overiť prítomnosť pušného prachu na ich rukách (čo by dokazovalo, že sa jednalo 

o bojovníkov UÇK a nie o neozbrojených civilistov; tieto stopy sa našli na rukách 37 

mŕtvol618), boli vznesené námietky s poukazom na jej zastaranosť a nedôveryhodnosť619. 

Prirodzene nie som schopný objektívne posúdiť výpovede Dobričanina a Ranty z odborného 

hľadiska, zaujímavou sa však stala neskoršia výpoveď fínskej doktorky, ktorá potvrdila 

indície o tlaku niektorých prítomných zahraničných predstaviteľov na jej osobu počas jej 

prítomnosti v Kosove620. Dr. Ranta sa podľa jej vlastných slov sústredila na odbornú stránku 

                                                 
614 Pathologist: 'No Kosovo massacre'. BBC, 19. január 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/258529.stm 
615 V januári 1999 sa objavila v novinách Washington Post informácia, že Spojené štáty sa dostali k záznamu 
telefonického hovoru medzi vysokými juhoslovanskými predstaviteľmi, ktorý potvrdzoval zainteresovanosť 
vlády v Belehrade vo vraždách v Račaku. Podpredseda vlády Šainović údajne nariadil ministrovi vnútra gen. 
Lukićovi, aby postupoval razantne a vypátral a eliminoval rebelov z UÇK. Následne obaja vyjadrili obavy 
o medzinárodnej reakcii na udalosti v Račaku a diskutovali o možnostiach prefabrikácie celej záležitosti 
spôsobom, aby sa navonok javila ako boje medzi vládnymi jednotkami a UÇK. Z tohto rozhovoru však 
nevyplýva, že by srbská vláda nariadila masaker civilistov – i neskoršie vládne prehlásenie potvrdzovalo, že 
bezpečnostné zložky dostali príkaz rozbiť jednotku UÇK pôsobiacu v danej oblasti. Zdalo sa skôr, že počas 
operácie došlo i k civilným obetiam, ktoré mohli v očiach medzinárodnej verejnosti poškodiť imidžu srbskej 
strany. Viď SMITH, Jeffrey: Serbs Tried To Cover Up Massacre; Kosovo Reprisal Plot Bared by Phone Taps. 
Washington Post, 28, január 1999, 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/38544444.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=Jan+28
,+1999&author=R.+Jeffrey+Smith&pub=The+Washington+Post&edition=&startpage=A.01&desc=Serbs+Tried
+To+Cover+Up+Massacre;+Kosovo+Reprisal+Plot+Bared+by+Phone+Taps 
616 Racak killings 'crime against humanity'. BBC, 17. marec 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/298131.stm 
617 RAINIO, Juha et al.: Independent forensic autopsies in an armed conflict: investigation of the victims from 
Racak, Kosovo. Forensic Science International, No. 116, 2001, str. 171-185, dostupné na: 
http://emperor.vwh.net/docs/fsi.pdf 
618 KRANJAC, Slaven: Račak – laži i istine. RTS, 23. marec 2009, 
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/51098/Ra%C4%8Dak+-+la%C5%BEi+i+istine 
619 Ohľadom tejto kauzy existovali medzi Rantou a Dobričaninom rozpory – fínska doktorka sa vyjadrila, že 
Interpol túto metódu vyradil z používania už v r. 1968, Dobričanin oproti tomu argumentoval, že parafín kúpili 
od americkej fimy, ktorá ho predávala i pre vlastný americký trh, čo by zrejme v prípade zastaralosti materiálu 
nerobila. Viď RADOSAVLJEVIĆ, E.: Izveštaj pisan lažima. Večernje novosti, 23. október 2008, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:225195-Izvestaj-pisan-lazima 
620 Prof. Dobričanin v tejto súvislosti uvádza: „Dobre si spomínam, že bola (Ranta) pod dohľadom nemeckého 
veľvyslanectva a fínskeho ministerstva... Bola veľmi nervózna a stále vybiehala von zo sály, kde sa vykonávala 
obdukcia. Na chodbe neustále s niekym telefonovala...“  In: tamtiež 



 182 

veci a vyhýbala sa politickým či právnym stanoviskám, avšak prof. Dobričanin jej vyčíta, že 

na tlačovej konferencii po skončení obdukcie, kde srbskému forenznému tímu zabránili 

v účasti, avšak kde bol prítomný Walker, prehlásila, že zabití boli neozbrojení civilisti a že sa 

jednalo o zločin proti ľudskosti621. Dr. Ranta vo svojej biografii vydanej v r. 2008 uviedla, že 

traja zamestnanci fínskeho ministerstva zahraničných vecí jej prostredníctvom e-mailu zaslali 

počas vyšetrovania žiadosť o „viac ďalekosiahlych záverov“ a že iniciatíva pochádzala od 

riaditeľa politickej sekcie a neskoršieho ministra zahraničia Perttiho Torstilu (Torstila tieto 

tvrdenia poprel). Walker na ňu údajne tlačil, aby vo svojej správe bola voči Srbom dostatočne 

kritická, a keď vyjadrila nesúhlas, mal v zlosti zlomiť ceruzku a hodiť ju po nej622. 

 

Dohra udalostí v Račaku bola charakterizovaná prehláseniami rôznych vplyvných 

predstaviteľov medzinárodného spoločenstva, ktorí odsúdili masaker a podporili razantnú 

akciu proti Belehradu. Generálny tajomník NATO Solana vyhlásil dva dni po útoku: „Svet 

odsudzuje masaker kosovských Albáncov, ktorý bol vykonaný v dedine Račak minulý piatok. 

Jedná sa o flagrantné porušenie medzinárodného práva.“623 Ministerka zahraničných vecí 

USA Albrightová sa v relácii televízie CBS pridala: „...ak si spomínate na Račak spred 

niekoľkých týždňov, kde sa udial masaker, desiatky ľudí s prerezanými hrdlami. Jedná sa 

o systematické čistky a zločin.“624 Prezident Clinton na tlačovej konferencii bezprostredne 

pred zahájením bombardovania dodal: „Mali by sme si spomenúť, čo sa stalo v dedine Račak 

v januári – nevinní ľudia, ženy a deti, odvedení zo svojich domov do rokle, prinútení kľačať 

v prachu, postrieľaní – nie preto, že by niečo urobili, ale iba za to, kým boli.“625  

 

V júni 2001 bol súdom v Prištine odsúdený policajný dôstojník Zoran Stojanović na 

15 rokov odňatia slobody za zločiny vraždy a pokusu o vraždu v Račaku626. Proces bol 

poznačený radou kontroverzií – rekonštrukcia udalostí bola znemožnená ozbrojenými 

Albáncami strážiacimi vstup do dediny a zástupca obžaloby prehlásil, že v prípade 

                                                 
621 Tamtiež 
622 Helena Ranta: Foreign Ministry tried to influence Kosovo reports. Helsingin Sanomat, 16. október 2008, 
http://www.hs.fi/english/article/Helena+Ranta+Foreign+Ministry+tried+to+influence+Kosovo+reports/1135240
292632 
623 Full text of Nato statement. BBC, 17. január 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/257154.stm 
624 CBS, Face the Nation: Madeleine K. Albright Interview. Washington, 28. marec 1999, dostupné na: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z-muEj_E0PY&feature=player_embedded#! 
625 Clinton Voices Anger and Compassion at Serbian Intransigence on Kosovo. New York Times, 20. marec 
1999, http://www.nytimes.com/1999/03/20/world/clinton-voices-anger-and-compassion-at-serbian-
intransigence-on-kosovo.html?fta=y&archive:article_related 
626 Kosovo: Serb Guilty In Deaths Of 45. New York Times, 19. jún 2001, 
http://www.nytimes.com/2001/06/19/world/world-briefing-europe-kosovo-serb-guilty-in-deaths-of-
45.html?scp=1&sq=%22Serb+Guilty+In+Deaths+Of+45%22&st=nyt 
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oslobodenia obvineného „bude preliata krv nevinných a národ vezme spravodlivosť do 

vlastných rúk.“ Verdikt súdu bol označený za nespravodlivý viacerými organizáciami vrátane 

Amnesty International627. Stojanović ostáva jedinou odsúdenou osobou za udalosti v Račaku, 

ktoré pritom bezprostredne viedli k zahájeniu operácie Allied Force. Do pôvodného procesu 

Milošević et al. pred ICTY so zameraním na Kosovo bol stranou obžaloby zahrnutý i prípad 

Račak, avšak neskôr bol pre nedostatok dôkazov stiahnutý samotnou obžalobou628. Veliteľ 

operácie, gen. Goran Radosavljević, ktorý o dva roky neskôr velil i srbským policajným 

akciám v Preševskom údolí, nikdy nebol za udalosti v Račaku obvinený, v r. 2001 obdržal 

medailu NATO za úspešné prevedenie antiteroristických (!) akcií Račak a Orahovica a obe 

boli ako ukážka zaradené do príručky NATO pre tréning špeciálnych jednotiek629. 

 

7.2 ROKOVANIA V RAMBOUILLET 

 

Rambouilletské rokovania sa v období tesne predchádzajúcom vypuknutiu 

bombardovania považovali za druhý Dayton, v ktorom diplomacia zvíťazí nad silovým 

riešením. Veľké množstvo bežných konzumentov svetovej politiky pokladalo udalosti 

v priestore malebného francúzskeho zámočku za kľúčové pre zahájenie akcie NATO 

a obviňovalo srbskú stranu z neúspechu rokovaní. Tento prístup sa dá zhrnúť približne takto: 

Medzinárodné spoločenstvo podniklo posledný krok k odvráteniu vojenských operácií 

namierených proti Srbsku, prednieslo obom zúčastneným stranám mierový návrh, kosovskí 

Albánci ho podpísali, Srbi ho odmietli a krajinám NATO tak nezostávalo nič iné, ako zahájiť 

bombardovanie630. V skutočnosti bolo Rambouillet diplomatickou katastrofou, keď na rozdiel 

od Daytonu rokovania v mnohých aspektoch nemali za cieľ odvrátiť vojenské riešenie, ale 

naopak predloženými návrhmi preň pripraviť vhodnú pôdu. 

Problémov, ktoré počas rokovaní vo Francúzsku (rokovania sa odohrávali v dvoch 

fázach najskôr v Rambouillet a potom v Paríži) vyvstali, bolo pochopiteľne niekoľko. V istom 

ohľade odzrkadľovali neúspešné snahy vyjednávačov počas bosnianskeho konfliktu, ktoré 

                                                 
627 WOOD, Nicholas: Amnesty and UN staff accuse Kosovo war crimes tribunal of ethnic bias. The Guardian, 
20. jún 2001, http://www.guardian.co.uk/world/2001/jun/20/warcrimes.balkans 
628 The Prosecutor of the Tribunal against Slobodan Milosevic et al. Case No. IT-99-37-PT, dostupné na 
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-2ai011029e.htm 
629 USKOKOVIĆ, Z.: Laž za NATO bombe. Večernje Novosti, 16. január 2009, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:230221-Laz-za---NATO-bombe 
630 V podstate sa s týmto stanoviskom v hrubých rysoch stotožňujú i niektorí prointervencionistickí autori: 
„Zlyhanie rokovaní v Rambouillet ponechalo Spojené štáty a NATO v situácii, keď nemali inú možnosť ako 
naplniť svoje hrozby o použití sily a zahájiť vojenské operácie proti Srbsku.“ In: DAALDER, Ivo, O’HANLON, 
Michael: Winning Ugly. NATO’s War to Save Kosovo, str. 65 
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boli čiastočne analyzované už v kapitole 5.2 – Štruktúra rokovaní v Daytone. Delegácie, ktoré 

sa zúčastnili Daytonu, boli zložené z najvyšších predstaviteľov predmetných strán konfliktu, 

bol im zverený mandát záväzne prijať akékoľvek rozhodnutie bez nutnosti jeho dodatočného 

schválenia domovskými zastupiteľskými orgánmi či referendom a zároveň boli izolované od 

vonkajšieho diania a rušivých vplyvov. V Rambouillet spolu rokovali delegácie, ktoré boli 

buď karikatúrou skutočne reprezentatívneho zoskupenia (srbský prípad), alebo vnútorne 

nesúrodé tak ohľadom záujmov, ako aj spôsobu politického boja (albánsky prípad). Opulentné 

prostredie zámku akoby odzrkadľovalo niekdajšie rokovania v Ženeve v rokoch 1993-94, kde 

sa čelní aktéri bosnianskeho konfliktu najskôr k niečomu zaviazali, aby to vzápätí úspešne 

odvolali. Organizátori Rambouillet sa z bosnianskeho scenáru nepoučili – alebo sa ani poučiť 

nechceli. Druhou stranou problému bol totiž samotný mierový plán, predostretý ultimatívnym 

spôsobom. Zatiaľ čo plán prijatý v Daytone bol síce vystavený kritike zo všetkých strán, 

avšak zároveň bol bezosporu kompromisom, ktorý požadoval od každej delegácie 

signifikantné ústupky, plán z Rambouillet sa po bližšej analýze javí skôr ako vhodná 

zámienka pre zahájenie vojny. 

 

Jednotlivé aspekty a priebeh rokovaní boli dostatočne analyzované v dostupnej 

literatúre631, ja sa na tomto mieste zameriam na hlavné problematické body mierového plánu, 

pre ktoré delegácia SRJ (oficiálne sa jednalo o delegáciu SRJ, sama sa však označovala ako 

delegácia Srbska, čo malo naznačovať, že otázka Kosova je výlučne internou záležitosťou 

Srbska632) odmietla navrhované riešenie a vyjednávací proces sa tak ocitol na mŕtvom bode. 

Je však potrebné dodať, že podľa niektorých analytikov by juhoslovanská, resp. srbská strana 

odmietla akúkoľvek ponuku, keďže rokovania údajne nebrala seriózne. Malo tomu 

nasvedčovať zloženie jej delegácie, ktorej hlavným vyjednávačom bol podpredseda vlády 

Srbska prof. Ratko Marković – akékoľvek rozhodnutie bolo pritom efektívne 

neimplementovateľné bez priameho Miloševićovho súhlasu. Milošević tak vyslaním 

druhotriednej delegácie mal iba získavať čas pre prípravu ďalšej srbskej ofenzívy 

v Kosove633.  

 

Podľa navrhovaného plánu malo Kosovo zostať síce oficiálne srbskou provinciou, 

                                                 
631 Viď napr. INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 151-
161; DAALDER, Ivo, O’HANLON, Michael: Winning Ugly. NATO’s War to Save Kosovo, str. 77-84; NORRIS, 
John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. xxi-xxv 
632 YANEV, Nikolay: Rambouillet and Paris coferences on Kosovo. ICTY, nedatované. 
633 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 152 
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avšak reálne sa stávalo treťou republikou v rámci SRJ, ktorej bola zároveň garantovaná 

autonómia v istých aspektoch prevyšujúca postavenie Srbska či Čiernej Hory voči centrálnym 

orgánom SRJ. Srbsko v podstate strácalo vplyv na dianie v Kosove, čo bolo vnímané ako de 

facto secesia, ktorá by bola formalizovaná neskôr, po úplnom prevzatí moci lokálnymi 

albánskymi orgánmi. Obyvatelia Kosova by tak napr. podľa plánu mali právo zúčastňovať sa 

na voľbách do srbského parlamentu, ktorý by však zároveň nemal nad Kosovom žiadnu 

právomoc. Ďalej by mali „Kosovčania“ garantované miesta v srbskej vláde a na Najvyššom 

súde, ktorý by však opäť rozhodoval výlučne o záležitostiach netýkajúcich sa teritória 

Kosova. To isté platilo pre zastúpenie vo federálnych inštitúciach634. V neskorších fázach 

rokovania, keď bolo potrebné presvedčiť albánsku stranu, aby súhlasila s predloženým 

návrhom, vypracoval tím americkej ministerky zahraničia Albrightovej dokument, ktorý 

garantoval po troch rokoch právo na konanie referenda o konečnom štatúte Kosova. Tento 

dokument nebol konzultovaný s európskymi účastníkmi rokovaní a de facto znamenal poukaz 

na budúcu kosovskú nezávislosť635. 

 

Možno ešte väčším problémom sa pre delegáciu SRJ stali ustanovenia v tzv. Dodatku 

B, ktoré predpokladali voľný a neobmedzený pohyb jednotiek NATO na celom teritóriu SRJ, 

čiže nielen Kosova. Naviac mali príslušníci NATO garantovanú absolútnu imunitu voči 

juhoslovanskému právnemu prostrediu. Tento stav pokladala juhoslovanská delegácia celkom 

oprávnene za cudziu okupáciu krajiny, ktorá mala byť naviac hradená z prostriedkov rozpočtu 

SRJ. Táto časť sa zakladala na štandardných mierových operáciach OSN a údajne bola 

čiastočne okopírovaná z Daytonskej mierovej dohody, problémom však bolo, že Kosovo, 

resp. SRJ, sa nedali dosť dobre prirovnávať k BaH a silám NATO tak boli poskytnuté väčšie 

oprávnenia, než boli skutočne potrebné. Dodatok B, o ktorom sa v období bezprostredne 

nasledujúcom po neúspešných rokovaniach hovorilo len málo, bol pritom vložený pod tlakom 

Albrightovej na poslednú chvíľu, keď sa už rokovania chýlili ku koncu a nebol tak 

k dispozícii dostatočný čas na prediskutovanie týchto kontroverzných požiadaviek636. Okrem 

toho plán obsahoval i pasáže venované exkluzívne otázkam ekonomického rozvoja Kosova, 

kde bolo požadované vytvorenie „ekonomiky voľného trhu“ a privatizácia štátnych podnikov. 

V danom období predstavovala SRJ slovami Neila Clarka „poslednú ekonomiku strednej 

                                                 
634 Pre detaily viď Rambouillet Agreement. Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo. 
Dostupné na: http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html 
635 YANEV, Nikolay: Rambouillet and Paris coferences on Kosovo. 
636 PILGER, John: John Pilger reminds us of Kosovo. New Statesman, 13. december 2004, 
http://www.newstatesman.com/200412130010 
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a južnej Európy, ktorá nebola kolonizovaná západným kapitálom“ – nebola členom IMF, 

Svetovej banky, WTO ani Európskej banky pre obnovu a rozvoj a prevládajúcou formou 

vlastníctva (cca 75%) bolo stále kolektívne, resp. družstevné vlastníctvo, zavedené počas 

trvania SFRJ637. Ponechajme teraz stranou vlastnú efektivitu tohto typu ekonomickej politiky 

a zamerajme sa skôr na princíp, ktorým by sa medzinárodné spoločenstvo malo riadiť pri 

konštitúcii mierového plánu pre riešenie etnického konfliktu – už začiatkom roku kritizoval 

v Davose britský premiér Tony Blair belehradský režim za „zlyhanie pri implementácii 

ekonomickej reformy“ a i vo svetle bombardovania, počas ktorého bolo zasiahnutých 372 

štátnych priemyselných podnikov, sa dá minimálne uvažovať o dodatočných motiváciach 

západu „preniknúť“ do juhoslovanského, resp. kosovského ekonomického priestoru638. 

 

Juhoslovanská delegácia tak odmietla podpísať plán, ktorý počítal de facto 

s postupnou secesiou Kosova, vojenskou okupáciou celej krajiny zo strany NATO 

a otvoreným vmiešavaním sa do interných ekonomických záležitostí. Dôsledkom bolo 

okamžité odsúdenie zo strany medzinárodného spoločenstva a vytvorenie obrazu 

nekooperatívneho nepriateľa, s ktorým je možné jednať iba prostredníctvom sily. O celom 

procese rokovaní v Rambouillet a reálnych možnostiach srbskej strany sa však objavili i iné, 

protichodné vyhlásenia. Lord Gilbert sa počas vyšetrovania operácie Allied Force britskou 

parlamentnou komisiou vyjadril, že „podmienky, ktoré boli predložené Miloševićovi, boli 

absolútne neakceptovateľné; ako by ich vôbec mohol prijať?... Toto neospravedlňuje veľké 

množstvo iných vecí, ale dostali sme sa do bodu, keď istí ľudia cítili, že sa niečo musí 

vykonať, tak ste jednoducho vyprovokovali boj.“639 Niekdajší zamestnanec amerického 

ministerstva zahraničia so špecializáciou na Juhosláviu George Kenney sa vyjadril v súvislosti 

s Rambouillet nasledovne: „Spoľahlivý zdroj, ktorý pravidelne cestuje s ministerkou 

zahraničia Madeleine Albright, sa vyjadril...že vyšší úradník ministerstva sa chválil, že 

Spojené štáty úmyselne nastavili latku vyššie, než ju Srbi mohli akceptovať. Srbi podľa tohto 

úradníka potrebovali trochu bombardovania, aby dostali rozum.“640 Jim Jatras, poradca pre 

                                                 
637 Dnešné Srbsko je jednou z posledných krajín Európy, kde je relatívne veľké množstvo rôznych 
priemyselných podnikov a iných inštitúcií stále vo verejnom vlastníctve. Dochádza tak k situáciam, ktoré do istej 
miery pripomínajú stav v množstve podnikov a tovární niekdajšieho socialistického režimu aj v ČSR – v krajine 
napr. stále existujú veľké hotely vlastnené štátom, ktoré zívajú prázdnotou a zúfalo potrebujú rekonštrukciu. 
V týchto inštitúciach existuje prezamestnanosť a ich ekonomická výkonnosť je žalostná, na strane druhej by po 
ich privatizácii prišlo o prácu veľké množstvo ľudí.  
638 CLARK, Neil: The spoils of another war. The Guardian, 21. september 2004, 
http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/21/kosovo.comment 
639 Examination of witness (Questions 1080 - 1092). 20. jún 2000, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmdfence/347/0062005.htm 
640 KENNEY, George: Rolling Thunder: the Rerun. The Nation, 27. máj 1999, 
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zahraničnú politiku Republikánskej strany, ďalej dodal: „Vysoký úradník americkej 

administratívy sa pre média v Rambouillet v tajnosti vyjadril: ‘Zámerne sme pre Srbov 

nastavili latku príliš vysoko...potrebujú bombardovanie, a to je presne to, čo dostanú’”.641  

Tieto podozrenia tak vedú k možnému záveru, že „dôvody vedúce k bombardovaniu boli 

vyfabrikované... Srbom bolo povedané – vzdajte sa a budete okupovaní, alebo sa nevzdajte 

a budete zničení.“642  

 

S výnimkou Lorda Gilberta sa zrejme dajú tieto zdroje charakterizovať ako výrazne 

prosrbské, dá sa tak spochybniť ich objektivita. Pridali sa však aj ďalšie. Henry Kissinger 

skonštatoval: „Text dohody z Rambouillet, ktorý požadoval od Srbska akceptáciu vojakov 

NATO v celej Juhoslávii, bol provokáciou, zámienkou k spusteniu bombardovania. 

Rambouillet je dokumentom, ktorý by neprijal ani anjelský Srb. Bol to hrozný diplomatický 

dokument, ktorý sa nikdy nemal vo svojej podobe objaviť.“643 Indický generál Nambiar, 

niekdajší veliteľ UNPROFORu v rokoch 1992-93, k tomu dodal: „Juhoslovanská vláda 

nakoniec prejavila svoju ochotu vyhovieť takmer všetkým požiadavkám dohody z Rambouillet 

v aspektoch ako prímerie a vyšší stupeň autonómie pre Albáncov. Ale nesúhlasili 

s rozmiestnením síl NATO na juhoslovanskej pôde. Toto je presne to, čo by urobila v tých 

istých podmienkach India.“644 A nakoniec podľa môjho názoru vyvážený a objektívny pohľad 

vtedajšieho slovenského veľvyslanca v Belehrade: „Vznikol dojem, že Američanom nejde 

o politické riešenie, ale o rozmiestnenie svojich vojsk v priestore. Príchod zahraničných vojsk 

bez dohody, ktorá vylúči budúce referendum, by nepodporila žiadna politická sila v Srbsku. 

Ak by sa tak stalo, bolo by to novodobým prejavom Brežnevovej doktríny obmedzenej 

suverenity... V tomto prípade je však manévrovací priestor nulový, nie pre Miloševića, ale pre 

štát ako suverénnu entitu.“645 

 

                                                                                                                                                         
http://www.thenation.com/article/rolling-thunder-rerun. Pre objektivitu je potrebné dodať, že Kenney dlhodobo 
vystupoval proti americkej zahraničnej politike voči Juhoslávii a v r. 1992 v dôsledku toho rezignoval zo svojho 
postu na ministerstve zahraničia. V septembri 2004 napísal prezidentovi Miloševićovi do Haagu list, v ktorom 
prezentoval nasledovný postoj: „Vtedy som veril a stále verím, že ste nevinný vo všetkých kauzách, z ktorých Vás 
Tribunál obvinil.“  In: George Kenney's letter to Slobodan Milosevic. 14. september 2004, dostupné na: 
http://www.mail-archive.com/balkannews@yahoogroups.com/msg00931.html 
641 ACKERMAN, Seth: Media Advisory: What Reporters Knew About Kosovo Talks – But Didn’t Tell. FAIR, 2. 
jún 1999, http://www.fair.org/press-releases/kosovo-talks.html.  Jatras je o.i. členom tzv. American Council for 
Kosovo, spoločnosti zameranej na prosrbský lobing v otázkach usporiadania Kosova v Spojených štátoch.  
642 PILGER, John: Revealed: the amazing Nato plan, tabled at Rambouillet, to occupy Yugoslavia. New 
Statesman, 17. máj 1999, http://www.newstatesman.com/199905170014 
643 BANCROFT, Ian: Serbia's anniversary is a timely reminder. The Guardian, 24. marec 2009, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/mar/24/serbia-kosovo 
644 PILGER, John: Revealed: the amazing Nato plan, tabled at Rambouillet, to occupy Yugoslavia. 
645 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 85 
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Prointervencionistickí autori majú tendenciu tvrdiť, že Dodatok B bol v celom 

dokumente iba relatívne bezvýznamnou položkou, ktorá nepredstavovala zlomový bod vo 

vyjednávaniach. Daalder a O’Hanlon v tejto súvislosti uvádzajú: „Pokiaľ by sa Srbi sťažovali 

na toto ustanovenie v kontexte zvažovania prijatia plánu, všetko nasvedčuje tomu, že NATO 

by sa ho vzdalo. Ako prehlásil hovorca ministerstva zahraničia James Rubin rok po vypuknutí 

vojny, ‘ak by prezident Milošević bol ochotný akceptovať prítomnosť NATO v Kosove…bez 

možnosti rozmiestnenia inde v Juhoslávii – boli by sme to akceptovali.’ Toto potvrdzuje 

vysoký britský predstaviteľ: ‘Hádam si nemyslíte, že by sme bombardovali Srbsko výlučne 

kvôli tomuto dôvodu?’”646 Domnievam sa však, že táto analýza nie je príliš korektná. Je 

pravdou, že zloženie i správanie srbskej delegácie čiastočne nasvedčovalo tomu, že Milošević 

nebol ochotný v danom čase pristúpiť na zmysluplný kompromis. V prehlásení zo dňa 23. 

februára 1999 sa uvádza, že vyjednávania „viedli ku konsenzu ohľadom signifikantnej 

autonómie pre Kosovo, vrátane mechanizmov pre slobodné a férové voľby do demokratických 

inštitúcií...pre ochranu ľudských práv a práv členov národných komunít“ 647, avšak 

juhoslovanský prezident evidentne hral o čas a s najväčšou pravdepodobnosťou by v období 

pred bombardovaním nebol súhlasil s vojenskou prítomnosťou NATO v Kosove, čo bol 

pritom prvok, ktorý bol pre západných vyjednávačov na čele s USA neodmysliteľnou 

súčasťou plánu648.  

 

Toto však samo o sebe neznamená, že Daalder a O’Hanlon majú pravdu, ak označujú 

prítomnosť Dodatku B za bezvýznamnú. Ich publikácia sa spolieha takmer výhradne na 

zdroje z anglosaského jazykového prostredia (zo 724 poznámok je ich 720 anglofónnych), 

pričom ich dôvera v obzvlášť americké zdroje sa zdá byť takmer absolútna. Napr. pri 

                                                 
646 DAALDER, Ivo, O’HANLON, Michael: Winning Ugly. NATO’s War to Save Kosovo, str. 87 
647 Contact Group Statement – Rambouillet, 23. február 1999, http://www.ohr.int/other-doc/contact-
g/default.asp?content_id=3560 
648 Milošević zrejme neveril, že bombardovanie bude naozaj uskutočnené a pokiaľ by aj k nemu došlo, očakával 
nerozhodnú a rozpačitú akciu s krátkym trvaním. Tri mesiace predtým podnikli americké a britské sily v Iraku 
operáciu Desert Fox, ktorá v praxi znamenala dva dni bombardovania s de facto nulovými výsledkami. 
Milošević priebeh operácie študoval a hovoril i s irackými predstaviteľmi, čo ho priviedlo na myšlienku, že útok 
voči SRJ bude podobný. Mali tomu nasvedčovať i utajené dokumenty NATO, ktoré Milošević obdržal od 
francúzskeho armádneho činiteľa. Milošević si tak údajne bol istý, že dokáže odvrátiť akúkoľvek vojenskú 
akciu, ktorej by vnútorne nesúrodá koalícia štátov NATO bola schopná. Viď NORRIS, John: Collision Course. 
NATO, Russia and Kosovo, str. 2 
Samotná srbská delegácia predvádzala diplomatické piruety, ktoré v mnohom pripomínali pozície (nielen) 
bosnianskych Srbov počas vyjednávacieho procesu ohľadom BaH šesť rokov dozadu. Napr. po ukončení 
rokovaní v samotnom Rambouillet (pred presunom do Paríža) sa Srbi vyjadrili, že by po konzultáciach 
s Belehradom mohli dokument prijať (v tomto štádiu ešte nebol na scéne Dodatok B), avšak po príjazde do 
Paríža predložili novú verziu politickej časti plánu, ktorá značne limitovala predpokladanú kosovskú autonómiu 
a nezávislosť tamojších orgánov. Takýto prístup pokladali všetci členovia Kontaktnej skupiny za vysoko 
nekonštruktívny. In: YANEV, Nikolay: Rambouillet and Paris coferences on Kosovo. 
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popisovaní udalostí v Račaku sa publikácia obmedzuje na analýzu veľvyslanca Walkera 

a uzatvára celú kauzu s tým, že sa jednalo bezpochyby o masaker albánskych civilistov – 

žiadne pochybnosti uvádzané vo francúzskych, nemeckých a srbských zdrojoch čitateľ 

nenájde. Pri posudzovaní významu Dodatku B sa autori taktiež opreli o zdroje z prostredia 

NATO, pričom absolútne ignorovali pozíciu Belehradu (ak bol Dodatok B taký bezvýznamný 

a pritom znamenal legitimizáciu odmietnutia celého plánu zo strany Srbov, prečo ho teda 

nestiahli jeho samotní iniciátori?649). Dokonca samotná ministerka Albright konštatovala, že 

„srbský nesúhlas čo i len sa zaoberať prítomnosťou vojenskej sily vedenej NATO...je do veľkej 

miery príčinou zlyhania.“650 

 

Zdá sa tak, že rambouilletské vyjednávania slúžili iba ako legitimizácia pripravovanej 

vojenskej akcie NATO voči SRJ a predstavený mierový plán tak nemal za cieľ hrozbu vojny 

odvrátiť, ale naopak prostredníctvom (predpokladaného) srbského nesúhlasu vytvoriť 

podmienky pre tento útok651. Dokonca proalbánsky Pettifer uznáva, že „Rambouillet 

v mnohých ohľadoch zlyhalo ešte skôr, ako ktokoľvek vstúpil do rokovacej sály.“652 To 

vonkoncom neznamená, že by bol mierový plán vypracovaný s priamym úmyslom vytvorenia 

takejto situácie, keďže medzi jednotlivými členskými štátmi NATO a zároveň členmi tzv. 

Kontaktnej skupiny existovali značné rozpory ohľadom prípadného vojenského zásahu. 

Bezosporu však obzvlášť v americkej administratíve existovali kruhy, ktoré si tento scenár 

želali. V rôznych fázach vyjednávacieho procesu sa obzvlášť ministerka zahraničia 

Albrightová s jej pravou rukou Rubinom nechali počuť, že Srbsko vytrvalo odmieta 

spolupracovať a Milošević je ochotný komunikovať iba pod bezprostrednou hrozbou použitia 

sily. Vo fáze, keď ani jedna z delegácií nebola ochotná dokument podpísať (radikálnejší 

členovia albánskej delegácie z radov UÇK na čele s Thaçim považovali plán za príliš 

nejednoznačný a priamo negarantujúci hlavný cieľ - budúcu nezávislosť), sa Albrightová 

vyjadrila, že „srbská delegácia nesie leví podiel zodpovednosti za ťažkosti, ktorými 

                                                 
649 Členovia nezávislej medzinárodnej komisie pre Kosovo dospeli k podobnému záveru: „Chris Hill sa vyjadril, 
že o implementácii bolo možné rokovať, ale Srbi neboli ochotní. Neexistujú však žiadne dôkazy, že NATO 
samotné podobnú ochotu prejavilo. Albright spoločne s ďalšími (členmi delegácie) boli natoľko nekompromisní 
ohľadom superiority NATO nad akýmkoľvek iným inštitucionálnym aktérom, a zároveň bolo toľko ďalších 
aspektov rokovaní v Rambouillet prezentovaných ako explicitne nevyjednávateľné, že Srbi nemali žiaden dôvod 
očakávať zo strany NATO flexibilitu. Ak bol kompromis možný, musel by byť iniciovaný zo strany NATO.“ In: 
INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 157  
650 Tamtiež, str. 156 
651 Scenár, ktorý v konečnom dôsledku viedol k vojne, bol pravdepodobne nezastaviteľný od momentu, keď 
Pentagon 19. januára súhlasil so zapojením amerických jednotiek do akcie. Tento vývoj bol zároveň dôsledkom 
posunu verejnej mienky i názorov predstaviteľov členských krajín NATO po udalostiach v Račaku. In: 
PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 205  
652 Tamtiež, str. 204 
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prechádzame...“ 653 Pri ďalšej príležitosti dodala: „Teraz je rad na kosovských Albáncoch, aby 

vytvorili túto čierno-bielu situáciu...aby bolo jasné, že sily NATO sú niečo, čo si želajú.“654 

Rubin ďalej skonštatoval: „Aby sme sa mohli posunúť smerom k vojenskej akcii, musí byť 

jasné, že Srbi za to nesú zodpovednosť.“655 Zároveň bolo zrejmé, že akýkoľvek zásah NATO 

by bol vylúčený, pokiaľ by albánska strana nepristúpila k dohode – americká delegácia na 

čele s veľvyslancom Hillom tak vyvinula na kosovských Albáncov značný tlak. Bolo im 

naznačené, že v prípade nespolupráce bude diaspora odrezaná od možnosti financovania 

UÇK, albánsko-kosovská hranica bude monitorovaná jednotkami NATO s cieľom zamedziť 

ďalšiemu pašovaniu zbraní a UÇK bude opätovne označená za teroristickú skupinu656. 

 

7.3 DÔSLEDKY SRBSKÉHO ODMIETNUTIA 

 

Po ukončení rokovaní vo Francúzsku a následnej neúspešnej Holbrookovej misii 

v Belehrade, kde sa pokúšal na poslednú chvíľu Miloševića presvedčiť, aby akceptoval 

podmienky Kontaktnej skupiny, bola 24. marca bez podpory Bezpečnostnej rady zahájená 

operácia Allied Force. S cieľom naklonenia si priazne verejnej mienky, ako aj zosúladenia 

názorov jednotlivých členských krajín NATO, boli okolnosti vedúce k vojenskej operácii 

v mnohých prípadoch popisované značne kontroverzným spôsobom. Podľa štúdie Fondu pre 

humanitárne právo657 bolo počas kosovského konfliktu v období od januára 1998 do 

decembra 2000 zabitých 13.472 osôb, z toho bolo 9.260 Albáncov, 2.488 Srbov a 1.254 

etnicky neidentifikovateľných658. Toto však nebránilo americkému ministrovi obrany 

                                                 
653 YANEV, Nikolay: Rambouillet and Paris coferences on Kosovo. 
654 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 153 
655 Tamtiež 
656 Tamtiež, str. 155 
657 Jedná sa síce o srbský zdroj (viď Kosovska knjiga pamćenja. Fond za humanitarno pravo, nedatované, 
http://www.hlc-rdc.org/stranice/Linkovi-modula/Kosovska-knjiga-pamcenja.sr.html), avšak daná mimovládna 
organizácia má ďaleko k akejkoľvek nacionalistickej propagande. Jej riaditeľka Nataša Kandić je naopak 
v srbskom prostredí často kritizovaná ako „zradkyňa národných záujmov“, pričom jej imidžu príliš nepridali 
niektoré kontroverzné kroky. Ako hlavných zodpovedných za exodus srbského obyvateľstva z Krajiny v lete 
1995 napr. označila politické elity RSK a nie chorvátske vojenské jednotky (KANDIĆ, Nataša: Losing ground. 
The Guardian, 9. máj 2007, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/may/09/natashakandic) a v r. 2008 
sa osobne zúčastnila na ceremónii prehlasujúcej nezávislosť Kosova (Prisustvo u kosovskoj skupštini -podrška 
nezavisnosti. Press, 21. február 2008, 
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/30464/Prisustvo+u+kosovskoj+skup%C5%A1tini+-
podr%C5%A1ka+nezavisnosti.html). Vojislav Šešelj jej aktivitám venoval priestor v jednej zo svojich 
známejších publikácií – ŠEŠELJ, Vojislav: Afera Hrtkovci i ustaška kurva Nataša Kandić. Belehrad: Srpska 
radikalna stranka, 2007, dostupné na: 
http://www.vseselj.com/files/books/Afera%20Hrtkovci%20i%20ustaska%20kurva%20Natasa%20Kandic.pdf 
658 FHP evidentirao 13.472 žrtve na Kosovu. Mondo, 16. október 2008, 
http://www.mondo.rs/v2/tekst.php?vest=112784 
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Cohenovi prehlásiť, že sa jedná o boj za spravodlivosť a proti genocíde659. Aby svoje tvrdenie 

spresnil, ďalej dodal: „Vieme o približne 100.000 nezvestných mužoch v bojaschopnom 

veku...pravdepodobne boli zavraždení.“660 Prezident Clinton prirovnával udalosti v Kosove 

ku genocíde Židov zo strany Hitlerovho Nemecka a tiež zmienil cifru najmenej 100.000 

nezvestných osôb661. Hovorca ministerstva zahraničia Rubin taktiež prispel k tejto 

propagande: „100.000 mužov je nezvestných a vzhľadom na praktiky z minulosti je desivé, kde 

sa týchto 100.000 mužov môže nachádzať.“662 Je otázne, nakoľko na tieto vyhlásenie vplývali 

albánske lobistické skupiny – napr. Dino Asanaj, oficiálny predstaviteľ provizórnej vlády 

Kosova v USA, zaslal v priebehu vojny list Kongresu, v ktorom zmienil už obvyklú cifru 

približne 100.000 mŕtvych mladých mužov663. 

 

Vojenská operácia NATO bola jej iniciátormi označovaná za humanitárne motivovanú 

akciu, ktorej cieľom bolo zabrániť eskalácii násilia a porušovaniu ľudských práv kosovských 

Albáncov zo strany Miloševićovho režimu. Tony Blair sa na začiatku kampane vyjadril: 

„Máme povinnosť konať, aby sme zachránili tisíce nevinných mužov, žien a detí od 

humanitárnej katastrofy.“ Tento prístup bol nazvaný „novým internacionalizmom, v ktorom 

brutálna represia celých etnických skupín nebude tolerovaná.“664 Deklarovaný ušľachtilý 

zámer ochrany ľudských práv bol pochopiteľne iba sekundárnym dôsledkom bombardovania, 

avšak z hľadiska dopadu na obyvateľstvo Kosova je potrebné aspoň v krátkosti sa ním 

zaoberať. Počas operácie Allied Force sa rapídne zvýšil počet utečencov – cca 863.000 

civilistov bolo z Kosova vyhnaných a ďalších 590.000 bolo vysídlených v rámci Kosova. 

Dohromady to znamená, že vyše 90% populácie kosovských Albáncov sa stalo v priebehu 

bombardovania v istom momente utečencami665. Väčšina týchto osôb bola nútená opustiť 

svoje obydlia v dôsledku postupu srbských jednotiek, bombardovanie teda nebolo primárnou 

príčinou ich úteku – avšak zároveň bola srbská brutalita vyprovokovaná práve 

bombardovaním zo strany NATO666. Na strane druhej je pravdou, že drvivá väčšina (do 

                                                 
659 Secretary Cohen's Press Conference at NATO Headquarters. 7. apríl 1999, 
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=582 
660 DOGGETT, Tom: Cohen Fears 100,000 Kosovo Men Killed by Serbs. Washington Post, 16. máj 1999, 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/cohen051699.htm 
661 SEELYE, Katharine: Clinton Blames Milosevic, Not Fate, for Bloodshed. New York Times, 14. máj 1999, 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E01E1D81E3FF937A25756C0A96F958260&pagewanted=all 
662 ERLANGER, Steven: Early Count Hints at Fewer Kosovo Deaths. New York Times, 11. november 1999, 
http://www.nytimes.com/1999/11/11/world/early-count-hints-at-fewer-kosovo-deaths.html 
663 ASANAJ, Dino: Over 100.000 Young Males Dead. List Kongresu, materiály Múzea Kosova. 
664 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 355 
665 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 90 
666 Samozrejme sa jedná o sporné tvrdenie, keďže nemôžeme presne vedieť, čo by sa v Kosove dialo, ak by 
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augusta 1999 okolo 90%) týchto utečencov sa po ukončení bombardovania veľmi rýchlo 

vrátila naspäť na územie Kosova, čo znamenalo jeden z najrýchlejších masových návratov 

utečencov na svoje domovské územie v histórii667. NATO sa pri obvineniach z prispievania 

k zvyšovaniu počtu utečencov v priebehu vojny bránilo poukazovaním na údajné plány 

srbských bezpečnostných zložiek, ktoré mali už pred vojnou predvídať masové etnické čistky 

na území Kosova. 

 

Juhoslovanská vláda počas vojny konštantne tvrdila, že podniká vojenské operácie 

výhradne proti UÇK a pripisovala všetky násilnosti voči civilným osobám tak albánskym 

separatistom, ako aj akciám NATO. V tomto prípade však existuje medzi medzinárodnými 

vládnymi i mimovládnymi inštitúciami bez ohľadu na ich postoj voči operácii Allied Force 

relatívne široká zhoda, že zo strany Belehradu sa jednalo o plánovanú kampaň vysídľovania 

kosovských Albáncov668. Sporným zostáva plánovaný rozsah tejto kampane. Ešte pred vojnou 

sa objavili indície, podľa ktorých juhoslovanská vláda vypracovala vojenský plán pod názvom 

operácia Podkova (Operation Horseshoe; Operacija Potkovica), ktorý bol zameraný na etnické 

čistenie kosovských Albáncov. Podľa Johna Norrisa, vtedajšieho spolupracovníka amerického 

štátneho tajomníka ministerstva zahraničia Talbotta, bola americká vláda už v januári 1999 

informovaná, že cieľom operácie malo byť vytvorenie vlny utečencov o počte cca 800.000. 

Americkí vládni analytici tieto indície údajne odmietli ako prehnané, avšak neskoršie akcie 

VJ, ktoré viedli práve k približne tomuto počtu utečencov, mali dať za pravdu obhajcom 

existencie danej operácie669. Milošević odmietol akékoľvek plánované etnické čistenie 

a Potkovicu označil za fabrikáciu nemeckého ministerstva obrany670. Rozhodne nie je 

dokázané, že by sa operácie VJ v Kosove priamo riadili akoukoľvek operáciou Potkovica, 

napriek tomu je však potrebné pripomenúť, že medzi akciami juhoslovanských 

                                                                                                                                                         
NATO nepristúpilo k bombardovaniu. Za samotné útoky na civilné obyvateľstvo pochopiteľne niesla 
zodpovednosť vláda v Belehrade, avšak samotné zhoršenie bezpečnostnej situácie v dôsledku bombardovania 
viedlo k situácii, keď sa podobné akcie dali predpokladať. Jednotky SRJ mohli len sťažka výraznejšie zasiahnuť 
lietadlá NATO, mohli však o to viac poškodiť kosovským Albáncom, ktorí boli dôvodom bombardovania. 
Jednalo sa tak o pomstu spojenú s pragmatickým opatrením, aby sa z Kosova učinil srbský etnický priestor. In: 
tamtiež, str. 88 
667 UN refugee agency stresses need for unhindered delivery of humanitarian aid to Kosovo. UNMIK, News 
Coverage Archives - August 1999, 3. august 1999, 
http://www.unmikonline.org/archives/news08_99full.htm#0308 
668 Napr. podľa OBSE boli násilnosti páchané voči populácii kosovských Albáncov po 20. marci pokračovaním 
akcií juhoslovanských a srbských vojenských a bezpečnostných zložiek, ktoré boli precízne naplánované – a do 
istej miery sa v Kosove diali dávno pred 20. marcom. In: Kosovo/Kosova: As Seen, As Told. An Analysis of the 
human rights findings of the OSCE Kosovo Verification Mission.  
669 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. 6 
670 Milošević (IT-02-54), http://www.ictytranscripts.org/TrialTranscripts/HTML/transe54/02-02-14-IT.html 
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bezpečnostných zložiek a následnými vlnami utečencov existovala priama korelácia671. 

Predstaviteľ OSN Sergio Vieira de Mello, ktorý v máji 1999 navštívil Kosovo, skonštatoval: 

„Aj keby sme všetky argumenty Belehradu o príčinách humanitárnej katastrofy pokladali za 

odôvodnené – bombardovanie, strach, individuálne akty násilia polície, útoky UÇK, ktorá 

sama vyháňa civilov – všetky dokopy nevysvetľujú rozsah vnútornej a zahraničnej utečeneckej 

vlny a mieru deštrukcie príbytkov a majetku v Kosove.“ 672  

 

Hoci sa v priebehu bombardovania dookola spomínalo utrpenie albánskeho 

obyvateľstva, ktorému prišlo NATO na pomoc v poslednej chvíli, postupne po ukončení 

operácie Allied Force a nastolení medzinárodného protektorátu v Kosove začali nielen 

prosrbskí analytici, ale i autori obhajujúci zásah proti Belehradu, otvorene pomenúvať 

primárne motívy pre intervenciu. John Norris tvrdí: „Príťažlivosť klubu západných 

demokracií (pre národy strednej a východnej Európy) podčiarkuje, prečo sa stala 

Miloševićova Juhoslávia tak veľkým anachronizmom. Zatiaľ čo iné národy v regióne 

reformovali svoje ekonomiky, zmierňovali etnické napätie a rozširovali občiansku spoločnosť, 

Belehrad sa pohyboval presne v opačnom smere. Nie je tak veľkým prekvapením, že NATO 

a Juhoslávia sa nachádzali v kolíznom kurze. Bol to odpor Juhoslávie voči obecným trendom 

politickej a ekonomickej reformy – nie utrpenie kosovských Albáncov – čo najlepšie vysvetľuje 

túto vojnu. Milošević bol tŕňom v oku transatlantickej komunity tak dlho, že Spojené štáty 

pokladali vojenský zásah za jediný účinný. Miloševićove opakované prešľapy boli v priamej 

opozícii voči ‘celistvej a slobodnej Európe’  a spochybňovali samotnú podstatu existencie 

NATO.”673  

 

V amerických diplomatických kruhoch existovala početná skupina, ktorá si priala 

krach rokovaní v Rambouillet, keďže tento scenár priamo umožňoval následnú vojenskú 

akciu. Táto skupina považovala za potrebné, aby sa NATO pretransformovalo na 

medzinárodnú intervenčnú silu pre zachovanie mieru v krízových oblastiach a konflikt 

v Kosove bol vynikajúcou príležitosťou pre takúto premenu – väčšina svetových demokracií 

už mala Miloševića „plné zuby“ a bola tak v konečnom dôsledku ochotná podporiť vojnu 

vedenú NATO. Zatiaľ čo pravicové kruhy napr. v Británii mohli byť proti samotnej 

intervencii, svojim samotným politickým zameraním stáli pevne pri organizácii NATO ako 

                                                 
671 Viď napr. AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE: Political Killings in 
Kosova/Kosovo, March-June 1999, Washington D.C., 2000, http://shr.aaas.org/kosovo/pk/toc.html 
672 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 106 
673 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. xxii-xxiii 
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takej – a zároveň pre centristické a ľavicové strany znamenala vojna v Kosove čiastočnú 

legitimizáciu „nového vojenského humanizmu“ pod pláštikom ochrany ľudských práv674. Pre 

túto politiku bolo potrebné vytvárať si proamericky zamerané siete spriatelených štátov, na 

ktorých je čiastočne závislá projekcia americkej moci. Intervencia na albánskej strane 

v Kosove viedla k vytvoreniu lojálnej a entuziastickej proamerickej populácie, ako aj štátu, 

ktorého budúca existencia a bezpečnosť sú a budú závislé na bezpečnostných štruktúrach 

NATO a USA675. Už v roku 1998 naznačil Richard Holbrooke, že „v našich životoch sa 

vyskytnú ďalšie Bosny – oblasti, kde skorý vonkajší zásah môže byť rozhodujúci, a americké 

vedenie bude pri tom potrebné...“ 676 – a táto príležitosť naozaj prišla. Podobne tak Norris 

spomína zmenu v politickom prístupe NATO – kolektívna obrana mala byť nahradená 

omnoho širším mandátom, ktorý zahŕňal riešenie kríz globálnej bezpečnosti ako sú terorizmus 

a šírenie zbraní hromadného ničenia. Vojna v Kosove sa mala stať prvým testom tejto novej 

vízie NATO677. Spomínala sa i potreba Clintonovej administratívy prekryť sexuálny škandál 

s Monicou Lewinski; podľa tohto názoru bola intervencia oportunistickou akciou s cieľom 

odvrátiť pozornosť amerického publika od prezidentových afér, čoho dôkazom malo byť 

nahradenie škandálu detailnými popismi bombardovania v podstate vo všetkých kľúčových 

amerických médiach678. 

 

Podľa Nezávislej medzinárodnej komisie pre Kosovo existovali pre intervenciu 

nasledovné dôvody679: 1) odhodlanie nedopustiť opakovanie násilností z r. 1998; 2) s tým 

spojené odhodlanie zabrániť „ďalšej Bosne“, v čom zohrávali kľúčovú rolu udalosti 

v Račaku; 3) post-bosnianska a post-rwandská potreba demonštrovania úprimnosti 

medzinárodného spoločenstva pod vedením USA pri prevencii a sankcionovaní hrubých 

porušení ľudských práv; 4) situácia, v ktorej sa nachádzalo NATO – pre udržanie 

dôveryhodnosti potrebovalo dodržať svoje hrozby o použití sily v prípade nesplnenia 

predložených podmienok; 5) obava európskych štátov vyhnúť sa potenciálnej masovej 

migrácii, ktorá by bola dôsledkom rozšírenia občianskej vojny v regióne; 6) obecné 

                                                 
674 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 201-202. Pre 
kritiku tohto „nového vojenského humanizmu“, ktorá predstavuje politiku NATO v negatívnom svetle ako snahu 
o zväčšovanie vlastnej politickej moci prostredníctvom odvolávania sa na nutnosť dohliadania na dodržiavanie 
ľudských práv viď CHOMSKY, Noam: The New Military Humanism. Lessons from Kosovo. Monroe: Common 
Courage Press, 1999 
675 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 210 
676 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 372 
677 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. 63 
678 FOERSTEL, Herbert: From Watergate to Monicagate: Ten Controversies in Modern Journalism and Media. 
Westport: Greenwood Press, 2001, str. 132 
679 INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO: Kosovo Report, str. 159 
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presvedčenie založené na skúsenostiach z 90. rokov, že Miloševićovi sa nedá dôverovať; 7) 

viera, že iba prítomnosť ozbrojených jednotiek v Kosove, ktoré nebudú subjektom veta 

v Bezpečnostnej rade, môže zaručiť obnovenie dostatočnej autonómie.  

 

Počas vojny sa do istej miery rozpútala propaganda podľa bosnianskeho vzoru, keď 

boli jednotlivé strany rozdelené na dobrých a zlých a (nielen) americkému publiku tak bolo 

servírované čierno-biele videnie konfliktu. Ministerka Albrightová prezentovala Miloševićove 

akcie ako potupu myšlienke civilizovanej Európy na konci 20. storočia a prirovnávala ich 

k nacistickým postupom na okupovaných územiach počas 2. svetovej vojny. Vojnu aj 

v internom kruhu svojich kolegov popisovala ako boj dobra so zlom680. Pri zvažovaní 

pozemných operácií z dôvodu zrejmej neefektivity bombardovania v máji 1999 sa dokonca 

prikláňala k na prvý pohľad neuveriteľnému plánu, ktorý predpokladal otvorené ozbrojenie 

UÇK, oficiálne zahrnutie kosovských separatistov do bojov na strane NATO, a útok 

pozemných síl smerom z Maďarska na Belehrad, ktorý mal viesť k zosadeniu Miloševića681. 

Nie je vôbec náročné si predstaviť, čo by znamenali boje v uliciach najväčšieho 

juhoslovanského mesta nielen pre Srbsko samotné, ale i pre celkovú politickú atmosféru 

v Európe, či vzťahy medzi EÚ a USA, resp. USA a Ruskom. Je vskutku na pováženie, že 

ministerka zahraničia najvplyvnejšej svetovej mocnosti takúto možnosť otvorene 

presadzovala682.  

 

Druhá časť ministerkinho plánu počítajúceho s priamou účasťou UÇK však bola 

vlastne v praxi realizovaná, hoci nie oficiálnou cestou. Keďže západ sa nakoniec vyvaroval 

pozemných akcií a spoliehal sa výlučne na letecké bombardovanie, potreboval spojenca 

v teréne, ktorý bude vykonávať tzv. špinavú robotu. Týmto nevyhnutným spojencom sa stala 

práve UÇK, čo zároveň v praxi znamenalo značné zatváranie očí nad vojnovými zločinmi 

páchanými kosovskými separatistami a budovanie nového povojnového Kosova do veľkej 

miery podľa želaní lídrov povstaleckej armády683. Za negatívny imidž vo svetových médiach 

                                                 
680 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. 13 
681 Tamtiež, str. 114. Tento plán bol radikálny aj oproti možnosti favorizovanej gen. Clarkom, ktorý pritom patril 
medzi najrozhodnejších zástancov pozemnej operácie. Jeho varianta, nazývaná plán B-, predpokladala akciu 
pozemných jednotiek v počte cca 175.000, ktoré mali prevažne z Albánska a Macedónska preniknúť na územie 
Kosova a vyhnať z neho jednotky VJ, avšak zároveň nemali pokračovať ďalej do samotného Srbska. Viď 
tamtiež, str. 96 
682 Bombardovanie i tak poškodilo množstvo civilných objektov v celom Srbsku a viedlo k silným 
protizápadným sentimentom i u srbských intelektuálov, ktorí Miloševića inak nemohli vystáť. Viac priestoru 
k dopadu akcií NATO a ich legitimite je venovaného v nasledujúcej kapitole 8 – ICTY. 
683 MARTY, Dick: Report: Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. 
Committee on Legal Affairs and Human Rights, Council of Europe, 12. december 2010, 
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si však Milošević do veľkej miery mohol i sám. Množstvo predstaviteľov krajín NATO, ktorí 

boli spočiatku proti vojenskej intervencii, uvádzali obrázky albánskych utečencov, 

pripomínajúce až príliš jasne hrôzy 2. svetovej vojny, ako hlavný dôvod, ktorý ich viedol 

k zmene názoru684. Holbrooke k tomu dodal: „Milošević si v Kosove zvolil politiku, ktorá síce 

z krátkodobého hľadiska spôsobí Albáncom maximum utrpenia, avšak z hľadiska dlhodobého 

ho zničí.“685 

 

Zmena dovtedajšieho vnímania NATO ako primárne obrannej organizácie a jej 

dôsledky pre svetovú geopolitiku po operácii v Kosove je pochopiteľne témou, ktorá by si 

zaslúžila priestor v samostatnej práci a v konečnom dôsledku tu už Kosovo, resp. regionálne 

ohraničená oblasť západného Balkánu, nepredstavujú hlavný referenčný objekt. Kosovo sa 

nestalo skúšobným kameňom pre redefiníciu mandátu NATO pre nejaký konkrétny zvláštny 

dôvod (aj keď tu samozrejme strategické dôvody zohrávali podstatnú rolu), ale bolo 

jednoducho spolu s Miloševićovou politikou v „správnom čase na správnom mieste“. Mierne 

pozmenený variant operácie Allied Force sa mohol odohrať i v iných krízových regiónoch, 

čomu nasvedčuje i neskoršie výraznejšie angažovanie sa istého okruhu štátov na čele s USA 

v Afganistane a Iraku po nástupe prezidenta Busha a zahájení tzv. vojny proti terorizmu. Pre 

účely tejto práce tak nie je podľa môjho názoru potrebné hlbšie analyzovať tieto dopady 

a obmedzím sa tak na pomerne výstižnú charakteristiku Craiga Nationa z amerického Inštitútu 

strategických štúdií: „V prípadoch urgentnej humanitárnej potreby mohli byť právne premisy 

definujúce právomoci...prekonané a zodpovedné národy či medzinárodné organizácie mohli 

samy seba zmocniť pre boj za spravodlivú vec. Ako prehlásil Blair...doktrína medzinárodného 

spoločenstva pozmenila rovnováhu medzi ľudskými právami a štátnou suverenitou. Podľa 

Habermasa vojna v Kosove posilnila odklon od klasického medzinárodného práva chápaného 

ako právo štátov ku kozmopolitnému právu spoločnosti svetových občanov. Doktrína 

humanitárnych intervencií môže byť podmanivá, avšak nestane sa presvedčivou, pokiaľ 

nevyrieši niekoľko zásadných problémov. Prvým je problém inštitucionalizácie – ad hoc 

operácie...nespočívajú na legitímnom právnom základe... Aby mohla byť doktrína 

humanitárnych intervencií vierohodnejšia, medzinárodné inštitúcie a systém kolektívnej 

bezpečnosti na čele s OSN budú musieť byť výrazne posilnené... V duchu konzistentnej 

inštitucionalizácie by bolo najlepšie ustanoviť istú formálne vytvorenú intervenčnú silu, tak 

                                                                                                                                                         
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/ajdoc462010prov.pdf 
684 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. 27 
685 Tamtiež, str. 54 
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ako to odporúčal bývalý generálny tajomník Boutrus Boutrus-Ghalli v jeho ‘Agende pre mier’ 

z r. 1992, ako inštrument OSN pre vynucovanie. Takéto procedúry by znamenali signifikantný 

krok od westfálskej premisy štátnej suverenity smerom k silnejšej svetovej vláde. Pre ten istý 

dôvod je nepravdepodobné, že sa stanú reálnymi. Druhú dilemu predstavuje problém 

štandardizácie. Kedy vytvárajú humanitárne krízy situáciu, keď je urgentná potreba 

dostatočná na legitimizáciu vojenského zásahu? Počas balkánskych konfliktov v 90. rokoch 

boli rozhodnutia pre intervenciu často sprevádzané úmyselným zveličovaním rozsahu 

násilností s cieľom ovplyvňovania názorov elít a získavania verejnej podpory... 

Rozhodovanie, kedy budú humanitárne krízy vyžadovať zásah, bude často závisieť na 

z podstaty subjektívnom úsudku založenom na nedostatočných vedomostiach...“ 686 

 

Podľa Pierra Hassnera môže byť zahraničná intervencia legitímna v troch typoch 

prípadov: 1) agresia proti medzinárodne uznanému štátu (iracká invázia v Kuvajte); 2) agresia 

štátu proti vlastným občanom, či už z ideologických, alebo etnických dôvodov 

(Kambodža); 3) kolaps zákona a poriadku vedúci k anarchii a masovému utrpeniu 

(Somálsko)687. Prípad intervencie NATO bol druhým možným scenárom, ergo sa jednalo 

o agresiu štátu (Srbska) proti vlastným občanom (kosovským Albáncom) z etnických 

dôvodov. Devolúcia násilia na subnárodnú úroveň, keď sa stierajú hranice medzi národnou 

a medzinárodnou politikou, však znamená, že „globálny hegemón (USA) za fasádou 

univerzalistickej rétoriky svojej globálnej ‘zodpovednosti’ podľa svojho uváženia porušuje 

princíp suverenity a prevádza policajné zásahy všade tam, kde vidí ohrozenie svojich 

partikulárnych záujmov i údajne univerzálnych hodnôt.“688 Samotné zhoršenie bezpečnostnej 

situácie v dôsledku nelegitímnych útokov štátnej moci na vlastných občanov pritom ešte samo 

o sebe nekonštituuje právo na zásah zvonku; podľa Baršu a Císařa je tu potrebné splnenie 

ďalších štyroch podmienok689: 1) humanitárna intervencia musí reagovať na výnimočnú 

situáciu, v ktorej je veľký počet ľudí ohrozený smrťou, zotročením alebo vyhnaním; 2) má sa 

k nej pristúpiť až potom, čo boli vyskúšané a zlyhali všetky mierové spôsoby intervencie; 3) 

vojenský zásah musí dodržiavať zásadu primeranosti, ktorá vyžaduje, aby intervencia 

nespôsobila rovnako alebo viacej škody (obzvlášť nevinným), než je škoda, ktorej sa snaží 

                                                 
686 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 355-357 
687 BARŠA, Pavel, CÍSAŔ, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. 
Praha: Portál, 2006, str. 328-329 
688 Tamtiež, str. 329 
689 Tamtiež, str. 516 
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zabrániť; 4) žiadne zabitie nevinných či nebojujúcich nesmie byť zámerným dôsledkom 

jednania, ale je prípustné iba ako nezámerný dôsledok. 

 

Každá z týchto štyroch podmienok bola podľa môjho názoru v prípade intervencie 

NATO v Kosove naplnená iba sčasti. Výnimočná situácia v Kosove bezpochyby nastala, 

keďže už pred samotným zahájením bombardovania sa v oblasti počty utečencov počítali na 

stovky tisícov. Zároveň však počet zabitých i vysídlených osôb výrazne vzrástol počas 

samotného výkonu operácie a je otázne, či by sa údajne existujúce plány na etnické vyčistenie 

Kosova skutočne realizovali v prípade nevypuknutia otvoreného vojenského konfliktu. 

Naviac predstavitelia NATO otvorene klamali o skutočných počtoch mŕtvych osôb v dôsledku 

srbských vojenských akcií. Ohľadom snahy o realizáciu iných, menej drastických riešení 

kosovskej krízy je na mieste konštatovanie, že všetky možnosti ani zďaleka vyskúšané neboli 

– KVM bola sabotovaná z oboch strán (spočiatku v dôsledku zneužívania situácie UÇK, 

neskôr v dôsledku reakcií na tieto narušenia zo strany VJ) a mierová konferencia 

v Rambouillet a Paríži bola, ako už bolo popísané vyššie, skôr fraškou, než serióznym 

diplomatickým počinom. Zásah NATO v prvej fáze sekundárne spôsobil albánskemu 

obyvateľstvu ohromné škody (keďže sa signifikantne zvýšil počet utečencov), avšak 

v konečnom dôsledku viedol k výraznému zlepšeniu postavenia kosovských Albáncov 

a definitívnej separácii diania v Kosove od vplyvu Belehradu. Na strane druhej sa citeľne 

dotkol srbského obyvateľstva Kosova, ktoré sa scvrklo zo svojho predvojnového počtu na 

približne polovicu a dnes konštituuje iba cca 4-5% celkovej populácie690. Utilitaristické 

merania „škody“ sú v podobných prípadoch značne sporné a z rôznych pohľadov sa dajú 

vnímať diametrálne odlišne. Civilné obete boli v drvivej väčšine prípadov naozaj 

nezamýšľaným dôsledkom vojenských akcií, ako však bude uvedené v nasledujúcej kapitole, 

objavilo sa niekoľko smutných výnimiek, pri ktorých NATO s najväčšou pravdepodobnosťou 

odmietlo prevziať zodpovednosť za nelegitímne útoky na civilné obyvateľstvo. Vzhľadom na 

všetky tieto skutočnosti sa legitimita zásahu NATO v Kosove dá z obecného hľadiska 

                                                 
690 Keďže v oblasti podobne ako v BaH nebolo vykonané oficiálne sčítanie obyvateľstva už dlhé roky 
z politických dôvodov, rôzne zdroje udávajú rôzne údaje o demografii Kosova. V dôsledku nepriaznivej 
bezpečnostnej situácie krátko po ukončení bombardovania údajne z Kosova utieklo približne 200.000 Srbov (viď 
Kosovo/Serbia: Protect Minorities from Ethnic Violence. Human Rights Watch, 18. marec 2004, 
http://www.hrw.org/en/news/2004/03/18/kosovoserbia-protect-minorities-ethnic-violence), avšak práve táto cifra 
sa najčastejšie objavovala pri udávaní celkového počtu srbského obyvateľstva v Kosove krátko pred vojnou, čo 
by znamenalo, že z Kosova odišla takmer kompletná srbská populácia. Pomerne vierohodný sa javí údaj CIA 
o 8% nealbánskeho obyvateľstva, do ktorého sa počítajú okrem Srbov i etnické skupiny Bosniakov, Rómov, 
Goranov atď. (CIA Factbook: Kosovo, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/kv.html#People) 
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významne spochybniť, z praktického hľadiska sa však jedná skôr o akademickú otázku, ktorej 

reálny vplyv na dianie v regióne je zanedbateľný – vojenská intervencia so svojimi 

neskoršími dôsledkami znamenala pravdepodobne najzásadnejší obrat v histórii Kosova od 

jeho pričlenenia k Srbsku v r. 1912 a jej praktické dopady tak významne prevýšili otázku 

legitimity.  
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8. ICTY 

 

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) vznikol rezolúciou 

Bezpečnostnej rady č. 827691 v r. 1993 a ako dva hlavné ciele definoval potrestanie zločinov 

spáchaných v balkánskych vojnách a prispievanie k procesu zmierenia692. O činnosti tribunálu 

v priebehu už takmer dvoch desaťročí jeho fungovania vzniklo viacero podrobných 

publikácií693, pričom ja by som sa v tejto kapitole rád venoval niekoľkým závažným 

kontroverziám, ktoré fungovanie tribunálu sprevádzali, a ktoré by mohli mať dopad tak na 

fundamentálne ciele definované samotným tribunálom, ako aj na budúcnosť výkonu 

medzinárodného práva prostredníctvom iných podobných inštitúcií, či už s regionálnou, alebo 

globálnou jurisdikciou.  

 

V počiatkoch fungovania tribunálu len málokto očakával, že sa stane najvýznamnejšou 

medzinárodnou inštitúciou v oblasti stíhania vojnových zločincov od doby pôsobenia tzv. 

Medzinárodných vojenských tribunálov v Norimberku a Tokiu – v prvých rokoch činnosti bol 

finančne a personálne silne poddimenzovaný, disponoval neadekvátnym materiálnym 

vybavením, ale hlavne mu chýbala dostatočná autorita vychádzajúca z podpory kľúčových 

aktérov, ktorá bola nevyhnutná pre to najdôležitejšie – zadržanie obvinených a ich 

predvedenie do Haagu. Istý zlom nastal v prípade Duška Tadića v roku 1997694 

a s postupujúcimi vnútropolitickými reformami v Srbsku i Chorvátsku sa zintenzívnila 

spolupráca s orgánmi tribunálu. Americká administratíva, inak skeptická voči podobným 

projektom medzinárodných tribunálov, sa rozhodla razantnejšie podporiť ICTY po 

                                                 
691 UN Security Council: Resolution 827 (1993), 25. máj 1993, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement 
692 Viď napr. PONTE, Carla Del: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity’s Worst Criminals 
and the Culture of Impunity, str. 271. Tribunál v roku 2004 ďalej vydal zoznam piatich základných naplnených 
cieľov, pre bližšie pojednanie viď The Tribunal Accomplishments in Justice and Law, ICTY, 
http://www.icty.org/x/file/Outreach/view_from_hague/jit_accomplishments_en.pdf 
693 Viď napr. KERR, Rachel: The International Tribunal for the Former Yugoslavia. An Exercise in Law, 
Politics and Diplomacy. New York: Oxford University Press, 2004 
694 Tadić, bosniansky Srb obvinený zo zločinov spáchaných v koncentračných táboroch Keraterm, Omarska 
a Trnopolje v okrese Prijedor, vo svojej obhajobe tvrdil, že ICTY bol nelegitímne vytvorený Bezpečnostnou 
radou OSN, ktorá ako výkonný orgán nemala právo pre vytváranie súdnych inštitúcií. ICTY vo svojej 
argumentácii potvrdil, že medzinárodné právo ukladá trestnú zodpovednosť za hrubé porušenia Ženevskej 
konvencie. Články 3 a 4 tejto konvencie sú aplikovateľné i na interné ozbrojené konflikty a ICTY tak 
disponovalo jurisdikciou trestať porušenia týchto pravidiel bez ohľadu na to, či boli údajné zločiny spáchané 
v kontexte medzinárodného alebo interného konfliktu. Okrem toho bolo potvrdené, že i subsidiárny orgán OSN 
(v tomto prípade orgán súdny) mal právo konfrontovať rezolúcie Bezpečnostnej rady. Jednalo sa tak o významný 
posun v oblasti medzinárodného práva, ktorý mal vplyv i na konanie ďalších tribunálov ako ICTR atď. Viď 
Prosecutor vs. Duško Tadić. Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. 2. 
október 1995, http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm 
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materiálnej i politickej stránke a dnes – po za sebou nasledujúcich zatknutiach Mladića 

i Hadžića - z celkového počtu 161 obvinených neostáva nikto, kto by bol ešte stále na úteku. 

 

Pozitíva, ktoré vytvorenie tribunálu prinieslo, sú samozrejme hodné ocenenia. Jeho 

hlavným prínosom je slovami jeho niekdajšej sudkyne Patricie Wald „rozvoj súboru právnych 

predpisov medzinárodného humanitárneho práva, zhmotnenie...relatívne nesúrodých definícií 

vojnových zločinov, po prvýkrát poskytnutie koherentného konceptu zločinov proti ľudskosti... 

Tribunál aplikoval princípy Ženevskej konvencie na etnické čistenie; na základe 

norimberských konceptov zločineckej organizácie a veliteľskej zodpovednosti mohol legitímne 

brať lídrov na zodpovednosť za akcie ich podriadených.“695 Ďalej ICTY prostredníctvom 

prevzatia jurisdikcie nad prípadmi, ktoré by za normálnych okolností patrili lokálnym súdom 

v krajinách bývalej Juhoslávie, ochránil tieto slabé tribunály pred zneužívaním ako javísk pre 

propagandu a predlžovaním vzájomne sa posilňujúceho cyklu nenávisti. Napr. v BaH zákaz 

vydávania obvinení z vojnových zločinov lokálnymi tribunálmi bez predošlého schválenia 

ICTY výrazne znížil zastrašovanie a svojvoľné zatýkanie Bosniakov a Chorvátov zo strany 

polície RS s cieľom znemožnenia návratov utečencov na teritórium RS696 (a zrejme to platilo 

i opačne pre situáciu vo Federácii). Dohromady viedli ohromné skúsenosti nadobudnuté 

pracovníkmi tribunálu počas jeho činnosti a odovzdávané súdom v krajinách západného 

Balkánu k výraznému zvýšeniu efektivity týchto súdov a zároveň k situácii, keď bolo možné 

omnoho jednoduchšie súdiť i príslušníkov vlastného etnika. V neposlednom rade údajne 

viedla činnosť ICTY k zmene verejnej mienky ohľadom páchania vojnových zločinov – 

slovami srbského prokurátora Bruna Vekarića: „Nikto viacej neodmieta, že sa tieto zločiny 

udiali. Verejnosť s nimi bola konfrontovaná a akceptovala, že takéto zločiny musia byť 

posudzované a ich vykonávatelia odsúdení.“697  

 

S posledným tvrdením sa síce zrejme nestotožnia ani zďaleka všetci členovia 

minimálne srbskej verejnosti a zostáva otázkou, či pôsobenie ICTY v postkonfliktnom 

prostredí viedlo k posilneniu či oslabeniu procesu zmierovania a vyrovnávania s minulosťou, 

každopádne sa však dá skonštatovať, že činnosť tribunálu v istých ohľadoch pozitívne 

ovplyvnila tak medzinárodno-právne prostredie, ako aj sankcionovanie konkrétnych zločinov 

                                                 
695 Viď WALD, Patricia: ICTY Judicial Proceedings: An Appraisal from Within. Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 2, Issue 2, 2004, str. 466-473, http://jicj.oxfordjournals.org/content/2/2/466.full.pdf+html 
696 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 256-257 
697 BILANDZIC, Beti: Serbian Court Convicts 14 in Massacre of POWs in '91. Washington Post, 13. december 
2005, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/12/AR2005121201342.html 
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spáchaných na území bývalej Juhoslávie. Zďaleka to však neznamená, že si tribunál pritom 

počínal bezchybne a nedopustil sa žiadnych krokov, hodných bližšej kritickej pozornosti. 

 

Práve naopak, tribunál počas svojho takmer sedemnásťročného pôsobenia čelil 

množstvu kritických názorov. Primárna kritika vychádza z jednoduchého dôvodu – každý 

prípad má svojho žalobcu i obhajcu, existujú tak minimálne dve zainteresované strany, 

z definície sa líšiace svojim pohľadom na vec. Keďže približne tri štvrtiny obvinených sú 

srbskej, resp. čiernohorskej národnosti, Srbi tribunál vinia zo zaujatosti a antisrbských 

tendencií – ich odporcovia naopak tvrdia, že sa jedná o rukolapný dôkaz toho, že Srbi boli 

najčastejšími páchateľmi vojnových zločinov. Moslimovia (ich vyhranenejšie názory 

reprezentujú združenia ako napr. Srebrenické matky) na strane druhej ICTY vytýkajú 

nedostatočnú razanciu v prípade údajných najvypuklejších srbských zločinov (neschopnosť 

odsúdiť Miloševića, dlhý čas potrebný na dolapenie Karadžića či Mladića atď.). Existuje 

pritom množstvo konkrétnych prípadov, keď sa dá hovoriť či už minimálne 

o neprofesionalite, alebo rovno o zlyhaní, a o ktorých bude ďalej pojednané. V tejto kapitole 

sa tak zameriam na dve základné oblasti – (ne)konanie tribunálu voči akciám občanov krajín, 

ktoré jeho vytvorenie podporili a financovali; a kontroverzie ohľadom činnosti tribunálu v 

prípadoch osôb z krajín bývalej Juhoslávie.  

 

8.1 ICTY A OPERÁCIA ALLIED FORCE 

 

Zlom v činnosti akejkoľvek organizácie nastáva, akonáhle má posudzovať akcie tých, 

ktorí ho založili, financovali a stále zabezpečujú jej fungovanie – v prípade ICTY sa tak jedná 

o krajiny, ktoré sa podieľali na operácii Allied Force v troch jarných mesiacoch roku 1999. 

Toto bombardovanie bolo podrobené signifikantnej kritike z hľadiska morálneho i právneho 

(avšak existovala i tretia úroveň kritiky, ktorá operáciu samotnú schvaľovala, nesúhlasila však 

s jej neefektívnym prevedením698) a tribunál sa tak ocitol pod tlakom, aby vypracoval 

obvinenie namierené voči NATO – resp. voči jeho konkrétnym predstaviteľom, ktorí boli za 

vojenské akcie zodpovedné. 14. mája 1999, pod nátlakom „početných žiadostí, aby boli 

údajné vážne porušenia noriem medzinárodného humanitárneho práva vysokými politickými 

i armádnymi činiteľmi krajín NATO vyšetrené“ 699, bola orgánmi ICTY zriadená komisia za 

                                                 
698 Pre tento pohľad viď napr. DAALDER, Ivo, O’HANLON, Michael: Winning Ugly. NATO’s War to Save 
Kosovo. 
699 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 
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účelom vyhodnotenia týchto tvrdení, ako aj materiálov, ktoré tieto tvrdenia podporovali. Ďalej 

mala táto komisia prokuratúre (Office of the Prosecutor, OTP) odporučiť, či existuje 

dostatočná podstata pre ďalší investigatívny postup v súvislosti s bombardovaním NATO700. 

Po rozsiahlom internom preskúmaní vydala komisia 13. júna oficiálne stanovisko, tzv. 

Správu, ktorá odporúčala zastavenie akéhokoľvek ďalšieho postupu voči orgánom či 

predstaviteľom NATO, resp. jeho členských štátov vo všetkých potenciálne sporných kauzách 

spojených s bombardovaním701. Toto odporúčanie bolo zo strany OTP verejne akceptované 

a jednalo sa tak zároveň o jediný precedens, keď OTP zverejnil úmysel nepokračovať 

v ďalšom vyšetrovaní702. 

 

Cieľom mojej kritiky postupu ICTY nie je dokázať, že sa NATO v priebehu 

bombardovania jednoznačne dopustilo vojnových zločinov, za ktoré malo byť stíhané. 

Tvrdím však, že členovia komisie urobili chybu, pokiaľ sa rozhodli koncipovať svoje 

odporúčanie predmetným spôsobom a následne urobil chybu i OTP, keď zastavil ďalší 

investigatívny postup voči NATO, ktorý mohol v konečnom dôsledku viesť k rôznym 

záverom. Pokiaľ by NATO, resp. jeho predstavitelia, boli postavení pred priamu možnosť 

obhajoby pred tribunálom, ocitli by sa v rovnakom postavení, ako všetci ostatní obvinení zo 

Srbska, Chorvátska či BaH, ktorí boli eventuálne odsúdení, či oslobodení. V tejto situácii však 

nastal nebezpečný precedens, ktorý nahráva na Balkáne a predovšetkým v Srbsku bežnému 

označeniu ICTY za tribunál víťazov, kde porazená strana nemá šancu na spravodlivý proces. 

ICTY vyslalo signál, že existujú rovní a rovnejší, a že akcie víťazov nebudú posudzované703 

(paradoxne podobnú optiku používali napr. predstavitelia Chorvátska obzvlášť v období 

výkonu prezidentskej funkcie Franjom Tudjmanom, či de facto všetci vysokí politici 

povojnového Kosova - títo obhajovali všetky akcie svojich vlastných jednotiek s odvolaním 

sa na ušľachtilosť konečného cieľa, údajne legitimizujúceho akékoľvek čiastkové prešľapy; 

                                                                                                                                                         
Against the Federal Republic of Yugoslavia (ďalej bude tento dokument označovaný ako Správa), dokument 
ICTY č. PR/P.I.S./510-E, 13. jún 2000, par. 1, 
http://www.icty.org/x/file/About/OTP/otp_report_nato_bombing_en.pdf 
700 Tamtiež, par. 3 
701 Tamtiež, par. 25-27, 90, 91 
702 WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A 
Legal and Rhetorical Critique. New York University Journal of International Law and Politics, No. 4, Vol. 35, 
2003, str. 1017 
703 Netvrdím však, že Správa bola koncipovaná pod priamym nátlakom NATO – minimálne pre podobné 
tvrdenie nedisponujem dostatočnými dôkazmi. Tento tlak sa síce rozhodne nedá vylúčiť, avšak i v prípade, že 
bol dokument vypracovaný úplne nezávisle a bez akéhokoľvek priameho zasahovania politických predstaviteľov 
NATO či jeho členských štátov, je podľa môjho názoru postup ICTY na pováženie. 
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pochopiteľne bola táto argumentácia zo strany ICTY vtedy odmietnutá704). Pokúsim sa tak 

poukázať na kontroverzie, ktoré obsahuje tzv. Správa – budem sa venovať obzvlášť účelovej 

a selektívnej argumentácii ICTY, nekritickému preberaniu zdrojov NATO a ich zreteľnej 

prevahe oproti iným zdrojom, absencii podporných materiálov a nátlaku na orgány NATO 

a v neposlednom rade nedostatku iniciatívy ICTY.  

 

Inak povedané, kľúčovou otázkou v tejto kapitole zaoberajúcej sa činnosťou ICTY nie 

je to, či sú predstavitelia NATO vinní alebo nevinní, ale akým spôsobom ICTY dospel ku 

svojmu záveru. V konečnom dôsledku tvrdím, že toto rozhodnutie viedlo k nebezpečnej 

legitimizácii prípadného nelegálneho budúceho konania medzinárodných vojenských 

zoskupení, ktoré tak boli de facto vyňaté spod právomoci tohto i iných tribunálov705. Okrem 

toho daný postup viedol k čiastočnej strate dôveryhodnosti tribunálu a prehĺbeniu frustrácie 

srbskej strany. Bližší pohľad na konanie ICTY v tomto prípade nám poskytuje ilustráciu, ako 

OTP vnímal svoju rolu právnej inštitúcie uprostred politického boja. Správa je tak 

dokumentom, ktorý objasňuje, ako OTP reagoval na krízu priamo ovplyvňujúcu kľúčové 

záujmy najsilnejších geopolitických síl – rozhodnutím nie odsúdiť či oslobodiť, ale alibisticky 

nekonať. Štýl, ktorým je tento dokument koncipovaný, ako aj argumenty, ktoré používa, 

v mnohom vypovedajú o procese prijímania niektorých rozhodnutí, ale i o možnej budúcnosti 

medzinárodného trestného práva. Samotná správa nie je práve najkratšia a obsahuje množstvo 

podnetného materiálu; pre účely tejto kapitoly sa tak obmedzím na využívanie tých 

najilustratívnejších pasáží. 

 

Ako i samotní autori Správy priznávajú, komisia sa pri vypracúvaní svojho odborného 

stanoviska spoliehala takmer výlučne na dokumenty, ktoré sú verejne prístupné706 - a hoci je 

finálny súpis zdrojov nesporne rozsiahly, jedná sa vo veľkej väčšine o zdroje pochádzajúce od 

vojenských a politických predstaviteľov NATO a jeho členských štátov. Čo sa týka piatich 

konkrétnych najzávažnejších incidentov707, o ktorých Správa pojednáva, citovaných je 

                                                 
704 Viď napr. PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's 
Worst Criminals and the Culture of Impunity, str. 250 
705 V tejto súvislosti je paradoxné tvrdenie Carly Del Ponte, že pokiaľ by niekdajšia hlavná prokurátorka ICTY 
Louise Arbour nevydala explicitné varovanie, že v prípade nedostatočných opatrení na ochranu civilných 
objektov budú i lídri NATO braní na zodpovednosť, došlo by k väčším ujmám na životoch i majetku. Sama Del 
Ponte v inej časti knihy priznáva, že bolo nemožné vyšetrovať NATO, pretože NATO a jeho členské štáty 
odmietali spolupracovať – chýbali jednoducho dostatočné politické prostriedky. Je tak nepravdepodobné, že by 
počas priebehu operácie čelní predstavitelia NATO vôbec počítali s možnosťou právnej zodpovednosti za svoje 
akcie. Viď tamtiež,  str. 60, 370 
706 Správa, par. 7, 90 
707 Jedná sa o útoky na RTS (Radio i Televizija Srbije) v Belehrade, veľvyslanectvo ČĽR, vlak na moste 
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najmenej 23 jednotlivých zdrojov z prostredia NATO, v porovnaní s iba šiestimi zdrojmi 

mimo NATO708. Okrem toho citácie z dvoch iných zdrojov – Human Rights Watch 

a Amnesty International - pozostávajú takmer výhradne z opätovných odvolaní sa na zdroje 

NATO709. Nejde však iba o vyčíslenie pomeru zdrojov pochádzajúcich od predstaviteľov 

NATO a mimo neho – dôležitý je i priestor, ktorý sa konkrétnym zdrojom poskytuje. Tento 

priestor je v prípade Správy citeľne nevyvážený, pričom autori sa pri objasňovaní okolností 

súvisiacich so všetkými piatimi hlavnými incidentmi spoľahli v podstate výlučne na zdroje 

NATO. Najvypuklejším príkladom je prípad vlaku na moste Grdelica, kde Správa obsahuje 

sedem odsekov priamych citácií z tlačovej konferencie generála Clarka710. Je tak mimoriadne 

pozoruhodné, prečo si autori Správy nedali viac práce s identifikovaním iných, 

objektívnejších zdrojov, a zároveň prečo týmto zdrojom neposkytli väčší priestor. Hádam ešte 

závažnejším problémom je práca s týmito zdrojmi – zatiaľ čo obvyklý postup obžaloby 

zahŕňa isté prispôsobovanie faktov spôsobom, ktorý stavia ich vlastnú pozíciu voči 

obžalovanému do najvýhodnejšieho svetla711, v prípade Správy sa OTP rozhodol brať do 

úvahy hlavne fakty pre obžalobu najmenej výhodné. Ochota akceptovať prehlásenia NATO 

ako z definície platné a vyhodnocovať ich ako rozhodujúce argumenty je tak v prudkom 

kontraste voči obvyklému postupu ICTY v prípadoch „klasických“ obžalovaných.  

 

Dalo by sa pritom očakávať, že keď zdroje NATO dostanú tak neobvyklý priestor, 

OTP ich využije na detailné preskúmanie a obráti prípadné nejasnosti, kontroverzie 

a protirečenia voči ich pôvodcovi. Tento prístup však nie je aplikovaný ani v jednom prípade, 

namiesto toho Správa vyznieva ako nekritické preberanie oficiálnych prehlásení 

posudzovaného subjektu (ergo predstaviteľov NATO), ktoré tak vydáva subjektívne názory 

jednej strany za objektívny a z rôznych strán overený dôkazový materiál. Ako príklad sa dá 

opäť uviesť grdelický most – zdroje, ktoré viedli ku konečnému záveru, že vlak nebol zničený 

                                                                                                                                                         
Grdelica, utečencov v Djakovici a dedinu Koriša. Viď WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, 
Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A Legal and Rhetorical Critique, str. 1023 
708 Viď napr. BENVENUTI, Paolo: The ICTY Prosecutor and the Review of the NATO Bombing Campaign 
against the Federal Republic of Yugoslavia. European Journal of International Law, Vol. 12, No. 3, 2001, 
http://www.ejil.org/pdfs/12/3/1530.pdf 
709 Zdroj Human Rights Watch zahŕňa komentáre troch dôstojníkov NATO (generál Clark, plukovník Boyle 
a generál Short). Štyri z piatich odvolaní sa na Amnesty International sú de facto prebraté zdroje NATO (list 
NATO adresovaný AI ohľadom RTS, časť listu hovorcu NATO Jamieho Shea taktiež ohľadom možných útokov 
na srbské vysielače, nedatované prehlásenie NATO ohľadom civilných strát na životoch a ďalšie nedatované 
prehlásenie NATO ohľadom špecifických varovaní pre pilotov). Viď Správa, par. 68, 73, 76, 77 
710 Správa, par. 59 
711 I samotní autori tento postup v princípe pripúšťajú, viď Správa, par. 64 
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zámerne, sú námestník ministra obrany USA Hamre a generál Clark712. Sedem citovaných 

odsekov Clarkovho prejavu nie je podrobených žiadnej kritickej analýze – prehlásenie je 

akceptované de facto bez námietok. Druhým vypuklým príkladom nekritickej práce so 

zdrojmi je prípad RTS – Správa tu kladie otázku, či sa jednalo o útok na orgán propagandy 

(podľa medzinárodného práva nelegitímny cieľ), alebo na tzv. prvok dvojitého určenia 

systému velenia a kontroly (tzv. „dual-use element of the command and control system“ - 

legitímny cieľ). Vzápätí prichádza odpoveď: „Zdá sa...že útok NATO na budovu RTS z dôvodu 

propagandy bol náhodným (avšak komplementárnym) prvkom primárneho cieľa 

znefunkčnenia srbského vojenského systému velenia a kontroly...ktorý udržiava Miloševića pri 

moci.“ 713 Toto finálne zdôvodnenie je pritom iba parafráza názoru posudzovaného subjektu, 

prebratého priamo z verejného vyhlásenia NATO714. Podobný prístup sa konzistentne opakuje 

v celom rozsahu dokumentu – prevažujúci výber zdrojov NATO a absencia kritickej analýzy 

znemožňuje objektívnu prácu prokuratúry a nevyhnutne vedie v konečnom dôsledku k prijatiu 

definitívneho rozhodnutia, že neexistuje signifikantný dôvod pre pokračovanie vyšetrovania 

akcií NATO počas bombardovania SRJ. Práca so zdrojmi však často implikuje pocit, že 

v tomto prípade výsledné stanovisko predchádzalo jeho zdôvodneniu – a toto bolo tak 

prispôsobované základnej, už vopred prijatej téze. 

 

Prípad RTS odhaľuje i ďalšie rétorické prvky, osvojené si komisiou pri vypracúvaní 

Správy. Na začiatku je stanovená rozumne pôsobiaca téza, že ciele musia byť posudzované 

individuálne a nie v obecných vágnych kategóriach, že útoky na priemyselnú infraštruktúru 

musia viesť k jasnej vojenskej výhode v daných okolnostiach a že média môžu byť zacielené 

iba pokiaľ sú súčasťou tzv. C3 systému („command, control and communications“ – velenie, 

kontrola a komunikácia)715. Po zhrnutí týchto kritérií komisia konštatuje, že „ je obecným 

stanoviskom komisie, že NATO podnikalo útoky na tie objekty, ktoré pokladalo za legitímne 

vojenské ciele.“ 716 Toto hodnotenie, opäť raz pozitívne voči potenciálne obvinenému subjektu 

zo strany prokuratúry, efektívne uzatvára celú diskusiu. Podobný uzáver je učinený 

i v prípade posudzovania vojenskej stratégie NATO – vysoká letová výška mala zabrániť 

stratám na životoch pilotov, avšak zároveň údajne viedla k nižšej efektivite zasahovania 

                                                 
712 Správa, par. 59 
713 Správa, par. 86 
714 Správa sa v tomto prípade spolieha na tlačovú konferenciu NATO zo dňa 9. apríla 1999 a list hovorcu Shea 
Medzinárodnej federácii novinárov zo dňa 12. apríla 1999. Viď WATERS, Timothy William: Unexploded 
Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A Legal and Rhetorical Critique, str. 1033 
715 Správa, par. 55 
716 Tamtiež 
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cieľov. Komisia prišla k záveru, že „hoci minimálna výška 15.000 stôp mohla znamenať, že 

cieľ pohľadom nemohol byť identifikovaný, použitie moderných technológií viedlo 

k efektívnemu rozlíšeniu cieľov vo veľkej väčšine prípadov...“ 717 Toto tvrdenie je síce ťažko 

spochybniteľné (počas desiatich týždňov trvania operácie a cca 38.000 jednotlivých bojových 

letových misií došlo iba k relatívne malému počtu incidentov, kde bolo možné hovoriť 

o porušení noriem medzinárodného humanitárneho práva), avšak zároveň nevyhnutne 

odvádza pozornosť práve od toho mála prípadov, keď bombardovanie z vysokej letovej výšky 

mohlo spôsobiť civilné obete. Prokuratúra by sa pritom mala zamerať práve na tieto 

konkrétne prípady – tak ako robila napr. pri posudzovaní blokády Sarajeva. Bolo by absurdné, 

ak by napr. útoky na frontu na chlieb v máji 1992, či dopady granátov na trhovisko Markale 

v rokoch 1994 i 1995, nevyužila obžaloba pre posilnenie svojej argumentačnej línie voči 

konkrétnym obžalovaným718 – v prípade posudzovania Allied Force tak však kontinuálne 

nerobí. 

 

Poslednou kontroverznou otázkou ohľadom zdrojov Správy je porovnanie prístupu 

ku zdrojom voči NATO pozitívnych a negatívnych. Od OTP sa obecne očakáva, že pri 

posudzovaní zdrojov aplikuje princíp tzv. „corroboration“ (overenie si pravdivosti 

konkrétneho tvrdenia, resp. údajov), pričom bude toto kritérium aplikované bez výnimky na 

všetky dostupné zdroje a materiály. Deje sa tak však iba v prípade zdrojov, ktoré sú voči 

NATO kritické. Najmenej v dvoch prípadoch Správa zamietla ďalšie vyšetrovanie 

konkrétneho obvinenia z dôvodu nedostatočnej vierohodnosti zdrojov. Report z prostredia VJ 

(jednalo sa o odpočutú konverzáciu pilotov NATO dokazujúcu vedomosť o prítomnosti 

civilných objektov v prípade Gjakovica) je považovaný za nedôveryhodný z dôvodu absencie 

potvrdzujúceho zdroja719. Podobne tak v prípade údajných škodlivých dopadov na životné 

prostredie SRJ komisia konštatuje, že „hodnotenie rozsahu ekologických škôd v Kosove je 

znemožnené nedostatkom alternatívnych a potvrdzujúcich zdrojov...“ 720 Zdroje NATO však 

podobnému skrutíniu konzistentne vystavené nie sú – ako už bolo spomínané vyššie, buď sú 

prijímané s absolútnou platnosťou, alebo sú pre účel ich potvrdenia použité sekundárne zdroje 

– opäť z prostredia NATO.  

                                                 
717 Správa, par. 56 
718 Viď napr. Stanislav Galić ((IT-98-29), http://www.icty.org/x/cases/galic/cis/en/cis_galic_en.pdf 
719 Správa, par. 66 
720 Toto tvrdenie je pritom absurdné, keďže rozsah ekologických škôd, resp. jeho vyšetrovanie, mohlo byť 
efektívne uskutočnené až po ukončení vojenských akcií a prevzatí kontroly jednotkami KFOR. Prístup 
prokuratúry k dôkazovým materiálom tak mohol byť bezproblémový a ľahko uskutočniteľný, pokiaľ by 
overovanie primárnych zdrojov bolo skutočným zlomovým bodom. Viď Správa, par. 17 
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Celkový prístup komisie je zhrnutý nasledovne: „Komisia má tendenciu predpokladať, 

že tlačové správy NATO a jeho členských štátov sú vo všeobecnosti dôveryhodné, a že 

vysvetlenia boli podávané s počestným úmyslom.“ 721 V nijakom inom dokumente 

vypracovanom OTP sa pritom nenachádza podobný predpoklad, že potenciálne obvinený 

subjekt podáva dôveryhodné vysvetlenia. Naopak, OTP pri posudzovaní iných prípadov 

celkom správne predpokladá, že subjekt pri objasňovaní kľúčových záležitostí bude nielen 

popierať akúkoľvek morálnu či právnu zodpovednosť, ale taktiež klamať a zavádzať pri 

popisovaní konkrétnych faktov722. Z nejasných dôvodov sa voči NATO rozhodli 

predstavitelia OTP aplikovať diametrálne odlišnú stratégiu, pripomínajúcu skôr postoj 

obhajoby. Je na mieste skonštatovať, že ak by boli obecne všetky zdroje poskytované 

obvinenými stranami akceptované bez ďalšieho kritického rozboru, počet odsúdených by sa 

zrejme obmedzil na pár nepočetných prípadov priznanej viny zo strany obžalovaných, ako 

boli napr. Biljana Plavšić, či Dražen Erdemović723.  

 

Na dôvažok k už zmieneným faktom, Správa sa najmenej v šiestich konkrétnych 

prípadoch odvoláva na nedostatok signifikantných informácií, potrebných pre ďalší postup724. 

OTP pritom disponuje formálnymi prostriedkami nátlaku voči štátom a jednotlivcom, ktorí 

odmietajú dostatočnú spoluprácu pri spolupráci s tribunálom a poskytovaní dôkazových 

materiálov – bývalá žalobkyňa Carla Del Ponte sa v tejto súvislosti po 100 dňoch strávených 

v úrade vyjadrila nasledovne: „Povinnosti štátov plniť si svoje záväzky podľa medzinárodného 

práva sú veľmi jasné a medzinárodné spoločenstvo nesmie tolerovať akékoľvek obštrukcie 

mandátu tribunálu. Všade, kde objavím takúto opozíciu voči našej práci, budem pokračovať 

v informovaní o situácii Prezidenta tribunálu s cieľom získať pozornosť Bezpečnostnej 

rady...“  725 Chorvátsku a Srbsku bolo opakovane pohrozené, že bude zastavený ich integračný 

                                                 
721 Správa, par. 90 
722 Viď napr. Prosecutor v. Radislav Krstic, IT-98-33-PT, zápis z jednania na 8620-8708, 19. marec 2001, 
http://www.icty.org/x/cases/krstic/trans/en/010319ed.htm – jednalo sa o otázku identity hlasu na hlasových 
záznamoch v prípade vydávania rozkazov v Srebrenici, pričom Krstić popieral, že išlo o jeho hlas. 
723 Objavilo sa pritom niekoľko celkom konkrétnych prípadov, keď boli predstavitelia NATO obvinení zo 
zavádzania a cielenej manipulácie s informáciami. Po útoku na vlak na grdelickom moste NATO zverejnilo 
video z kokpitu, prezentujúce zásah a výbuch vlaku. Toto video malo dokázať, že pilot v okamihu odpálenia 
rakiet nemal zámerne v úmysle zničiť prechádzajúci vlak, ale iba most. Následne však bola zverejnená nezávislá 
analýza dokazujúca, že toto video bolo zámerne zrýchlené. NATO neskôr (ešte pred vydaním Správy) priznalo, 
že video zrýchlené naozaj bolo, prezentovalo však tento fakt ako neúmyselnú chybu. Každopádne však už 
samotný fakt priamej manipulácie s jedným z hlavných dôkazových materiálov (dokonca bez ohľadu na to, či sa 
jednalo alebo nejednalo o úmysel) vrhá zlé svetlo na nekritický postup komisie ICTY. Viď napr. Drugi 
bombarder namerno gañao voz. Glas Javnosti, 19. január 2000, http://arhiva.glas-
javnosti.rs/arhiva/2000/01/20/srpski/P00011902.shtm 
724 Správa, par. 7, 8, 13, 17, 23, 24 
725 Carla Del Ponte's First Press Conference After 100 Days In Office. Institute for War and Peace Reporting, 
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proces a hospodárska pomoc – Del Ponte pritom nebola ochotná brať do úvahy 

vnútropolitickú situáciu v daných krajinách, kde sa k moci dostali umiernené vlády 

a v prípade prehnaného politického tlaku zo zahraničia v citlivých otázkach im hrozil pád 

a nahradenie radikálnejšími politickými silami726. Chorvátsky premiér Račan ohľadom otázky 

vydania generála Bobetka (považovaného v Chorvátsku za vojnového hrdinu) hlavnej 

žalobkyni explicitne povedal, že „ak bude spolupracovať, jeho vláda padne.“ Del Ponte mu 

podľa vlastných slov najmenej desaťkrát odpovedala: „Ak začnem brať do úvahy vašu 

politickú situáciu, nikdy svoju prácu neskončím.“727 Srbskí centristickí politici sa podobne 

sťažovali, že jednostranné a často zaslepené zameranie haagskej žalobkyne na výkon 

spravodlivosti viedlo k ignorancii politickej reality a podkopávaniu pozícií srbských 

demokratov728. Bývalý veľvyslanec v Belehrade Mojžita konštatuje: „...všetky ďalšie 

ústretové kroky medzinárodného spoločenstva voči Juhoslávii sa jednoznačne podmieňovali 

vydaním Miloševića. Objavila sa istá netrpezlivosť, ba dokonca nevraživosť voči donedávna 

oslavovanému Koštunicovi, že má problémy s vydaním svojho predchodcu. Ale aj diplomati 

EÚ uznávali, že je to trochu nefér. Tak USA, ako aj EÚ želali Koštunicovi volebný úspech, 

napriek tomu, že v predvolebnej kampani opakovane a veľmi zreteľne hovoril, že jeho 

politický program vydanie Miloševića do Haagu neobsahuje.“ 729 Následne označila Carla Del 

Ponte Koštunicu za „nacionalistu Karadžićovho typu, ktorý sa halí do rúcha 

postkomunistického reformátora“730 – pričom porovnávanie Karadžića s Koštunicom bolo tak 

z faktického, ako i politického hľadiska jasným prešľapom.  

                                                                                                                                                         
24. december 1999, http://www.iwpr.net/report-news/carla-del-pontes-first-press-conference-after-100-days-
office 
726 Postoje niekdajšej švajčiarskej žalobkyne mohli byť formované na základe viacerých faktorov. Vo svojej 
vlastnej publikácii načrtáva analógiu so svojim niekdajším pôsobením v domácom prostredí, kde tvrdo išla za 
svojim cieľom napriek hrozbám talianskej mafie. Sama Carla Del Ponte priznáva, že pri nástupe do funkcie na 
ICTY mala len mizivé vedomosti o regióne bývalej Juhoslávie – „Musím sa priznať, že som ani nevedela, že 
Republika Srpska existovala ako právna entita“ (in: PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame 
Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals and the Culture of Impunity, str. 50) a že „jej 
hovorkyňa, Florence Hartmann, sa stala jej osobnou encyklopédiou pre všetky juhoslovanské záležitosti“ (in: 
tamtiež, str. 132). Toto možno nebolo najšťastnejšou voľbou, keďže Florence Hartmann bola zameraná radikálne 
antisrbsky, rozpad SFRJ videla jednostranne iba ako Miloševićovo dielo a dokonca po ukončení pracovného 
pomeru na ICTY vo svojom diele Paix et châtiment obvinila tribunál z údajnej anglo-saskej prosrbskej 
konšpirácie s cieľom zbaviť srbských predstaviteľov obvinení z vojnových zločinov (viď napr. HOARE, Marko: 
Florence Hartmann’s ‘Peace and Punishment’, 10. január 2008, 
http://greatersurbiton.wordpress.com/2008/01/10/florence-hartmanns-peace-and-punishment/).  Každopádne 
nedostatok afiliácie hlavnej žalobkyne s regiónom môže mať dvojaké následky – na jednej strane môže viesť 
k prijímaniu politicky neuvážených rozhodnutí, na strane druhej však môže zabrániť prílišnej zaujatosti pre 
jednu zo strán konfliktu. 
727 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 251 
728 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 258 
729 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 191 
730 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 94 
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Podobný prístup však nikdy nebol voči členským štátom NATO aplikovaný – hoci si 

členovia komisie písomne vyžiadali predmetné informácie a následne sami pripustili, že 

odpovede boli neuspokojivé731, zrejme boli zároveň postačujúce pre uzavretie ďalšieho 

vyšetrovania732. Nedostatok iniciatívy OTP je v prudkom kontraste voči odhodlaniu získať 

maximum dôkazov od krajín bývalej Juhoslávie priamo zainteresovaných v jednotlivých 

konfliktoch, ako aj voči ochote vyvodzovať priame dôsledky v prípade nedostatočnej 

kooperácie733. Nielen to, v Správe takmer obecne absentuje poľutovanie nad tým, že sa (podľa 

pohľadu komisie) vo vyšetrovaní nebude pokračovať – v iných prípadoch bol tento postoj 

diametrálne odlišný734. 

 

Ďalej je vhodné posunúť sa pri skúmaní Správy od zdrojov k štýlu argumentácie, ktorý 

bol komisiou ICTY pri zostavovaní dokumentu využívaný. Argumenty tu často slúžia 

k priamemu znižovaniu miery zodpovednosti predstaviteľov NATO. Obecne je obzvlášť 

povážlivé, že dokument, vypracovaný OTP, často preberá argumentáciu, obvykle využívanú 

obvinenou stranou. Jednou z klasických foriem argumentov marginalizujúcich 

spoluzodpovednosť obžalovaných je tzv. tvrdenie „tu quoque“. Jedná sa o poľahčujúcu 

okolnosť, pretože i iné strany sa mali údajne dopustiť analogického konania. Hoci bola táto 

stratégia súdmi (vrátane ICTY) opakovane odmietnutá ako nelegitímna, obžalovaní sa k nej 

stále majú tendenciu uchyľovať735. V tomto prípade však OTP sama danú taktiku využíva – 

Správa explicitne zmieňuje otázku angažovanosti srbských jednotiek v dvoch prípadoch, keď 

                                                 
731 Správa, par. 12, 90 
732 Samotná Carla Del Ponte pripúšťa, že kooperácia zo strany NATO bola neuspokojivá, avšak zároveň 
obhajuje postoj ICTY argumentáciou, že ďalšia iniciatíva bola z objektívnych dôvodov nemožná: „...bolo mi 
jasné, že NATO buď úmyselne pred tribunálom skrývalo kľúčové informácie ohľadom rozhodovacích procesov, 
alebo že tieto informácie boli v rukách vlád členských krajín NATO, ktoré ich neboli ochotné vydať... Rýchlo som 
pochopila, že bolo nemožné vyšetrovať NATO, pretože by s nami nespolupracovalo... Chápala som, že som 
narazila na politické hranice, v ktorých tribunál mohol fungovať. Ak by som trvala na pokračovaní vyšetrovania, 
nielenže by som zlyhala, ale zároveň by som ohrozila vyšetrovanie iných zločinov... Exhumácie masových 
hrobov, či zadržanie obvinených, všetko záviselo od podpory NATO.“ In: PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: 
Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals and the Culture of Impunity, str. 60 
733 Tento postoj je dobre ilustrovaný v tamtiež, a to v kapitolách venujúcich sa tak Srbsku, ako i Chorvátsku. 
V oboch prípadoch sa hlavná žalobkyňa sťažuje na žalostnú úroveň spolupráce a presadzuje tvrdý postoj na 
medzinárodnej úrovni voči predmetným krajinám. Del Ponte napr. spomína list od niekdajšieho gen. tajomníka 
OSN Annana, v ktorom ju žiadal o zmiernenie verejných vyhlásení v súvislosti s prevozom Slobodana 
Miloševića do Haagu a obecnými politickými kauzami súvisiacimi s prípadným zastavením ekonomickej 
pomoci SRJ. Annan píše, že „s ohľadom na veľmi pálčivú situáciu vo SRJ a delikátne postavenie pána 
Koštunicu...by ste mali zvážiť, či podobné vyhlásenia môžu byť produktívne, resp. či povedú k dosiahnutiu nášho 
cieľa.“ Del Ponte ďalej konštatuje, že tento list založila do svojho archívu a efektívne ho ignorovala, pretože sa 
jednalo o politické zasahovanie – a radšej by rezignovala, než by pripustila podobný typ zasahovania do jej 
práce. In: tamtiež, str. 105-106. 
734 Viď napr. Tudjman Would Have Been Charged by War Crimes Tribunal. Radio Free Europe/Radio Liberty, 
10. november 2000, http://www.rferl.org/content/Article/1142280.html 
735 KLARIN, Mirko: Analysis: Milosevic Wants it Both Ways. Institute for War and Peace Reporting, 22. február 
2005, http://iwpr.net/report-news/analysis-milosevic-wants-it-both-ways 
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došlo k civilným stratám na životoch. Tieto zmienky následne vedú k odvedeniu pozornosti 

od miery zodpovednosti predstaviteľov NATO a koncentrujú sa na vyvodzovanie 

zodpovednosti u srbského veliteľstva.  

 

Prvým prípadom je RTS, resp. otázka, či NATO vydalo dostatočné varovanie pred 

zahájením útoku. Správa tu konštatuje, že efektívne varovanie skutočne nastalo, pretože 

západní novinári (!) pohybujúci sa v danom priestore varovaní boli736. Z tohto konštatovania 

je vyvodený uzáver, že niektorí juhoslovanskí funkcionári mohli očakávať, že budova sa stane 

terčom útoku, a tak sú čiastočne zodpovední za úmrtia737. Správa tak nielen pripúšťa, že 

varovanie západných žurnalistov bolo dostatočné, ale zároveň kladie hlavné bremeno 

zodpovednosti na predstaviteľov SRJ. Je paradoxné, že prokuratúra, posudzujúca v danom 

prípade akcie NATO, považuje za zaujímavejší cieľ prípadného obvinenia tých, ktorí sa 

terčom útoku sami stali, než pôvodcu danej akcie. Druhým podobným prípadom je útok 

NATO na dedinu Koriša. Komisia tu prezentuje stanovisko, že kosovskí utečenci (náležiaci 

k albánskemu etniku) boli násilne zhromaždení v tábore v Koriši a následne použití ako živé 

štíty, čo indikuje, že juhoslovanské jednotky sú prinajmenšom spoluzodpovedné za straty na 

životoch spôsobené následným leteckým útokom NATO738. Nie je potrebné dôkladne poznať 

zásady medzinárodného práva, úplne postačuje zdravý rozum, aby sme dospeli k záveru, že 

akcie NATO a akcie VJ je potrebné hodnotiť separátne, pričom nie je možné ospravedlňovať 

údajne ilegálne kroky jednej armády ilegálnymi krokmi armády druhej. Správa však kladie 

primárny dôraz na konanie VJ, čo pochopiteľne nepriamo vedie k znižovaniu miery 

zodpovednosti predstaviteľov NATO, ergo príslušníkov potenciálne obvineného subjektu. 

 

Dá sa tak zhrnúť, že pri posudzovaní tzv. „mens rea“, čiže miery zavinenia, komisia 

podľahla prílišnému spoliehaniu sa na zdroje NATO, ktoré naviac nepodrobila dostatočne 

kritickej analýze. Prehlásenia sú pokladané za obecne dôveryhodné a aplikuje sa na ne 

štandard tzv. rozumného velenia („reasonable commander standard“). Toto tvorí základ pre 

tvrdenie, že NATO sa v dobrej viere zameriavalo iba na legitímne ciele739. Akonáhle NATO 

zameria potenciálne nelegitímny cieľ, obhajuje sa tento akt poukazovaním na neúmyselnú 

chybu, naviac spôsobenú predchádzajúcimi akciami srbských jednotiek. Okrem toho sa 

                                                 
736 Správa, par. 77 
737 Tamtiež 
738 Správa, par. 88 
739 Správa, par. 55 
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v istých prípadoch aplikuje zreteľný dvojitý štandard posudzovania tzv. rozumného velenia740 

– pozrime sa napr. na útok na konvoj v Djakovici/Gjakove. Rozkaz na útok vyplýval 

z predpokladu, že jednotky VJ údajne postupovali južným smerom od dediny k dedine, 

vypaľujúc obydlia a vyháňajúc kosovských Albáncov z ich domovov741. V skutočnosti pilot 

spôsobil smrť 75 civilistov v utečeneckom konvoji, jeho akcia je však obhajovaná 

s poukazom na neschopnosť efektívneho rozpoznania podmienok na bojisku, resp. v oblasti, 

ktorá sa stala terčom útoku. Správa tak na jednej strane odvodzuje legitimitu akcie z jedného 

(údajne precízneho) zdroja NATO, na strane druhej zbavuje NATO zodpovednosti 

s odvolaním sa na následnú absenciu možnosti precízneho odhadu priamo na mieste. 

Zaujímavý je i jazyk, ktorý sa v tomto prípade používa – „Posádka mohla profitovať z nižšej 

letovej výšky a posúdenia cieľa v skoršej fáze“ 742. Dôraz sa tak kladie na posádku, čo 

navodzuje dojem nešťastnej a neúmyselnej chyby; pozícia mŕtvych civilistov, ktorí zomreli 

bez ohľadu na to, či bola raketa vypálená rozumne, neuvážene, alebo s chladnou 

vypočítavosťou, je do veľkej miery ignorovaná743.  

 

Netvrdím pritom, že táto alebo iné akcie NATO boli nutne skutočne nelegitímne, a že 

pozícia, ktorú NATO (pochopiteľne) zastáva, je neobhájiteľná. Za nešťastný však považujem 

fakt, že OTP sa namiesto zodpovedného posúdenia týchto činov a následného vynesenia 

verdiktu alibisticky zbavil zodpovednosti, a aby tak mohol učiniť, prevzal na seba pri 

vypracúvaní Správy rolu obhajcu NATO. Postoj voči civilným obetiam je obecne v Správe 

pozoruhodný. Konštatuje sa, že „pokiaľ sa akceptujú údaje...o približne 495 mŕtvych a 820 

ranených civilistoch...jednoducho neexistuje žiaden dôkaz pre opodstatnené obvinenie 

z genocídy či zločinov proti ľudskosti.“744 Tento pohľad, ktorý spája dokopy právne 

argumenty a čísla, je absolútne nekonzistentný s prístupom prokuratúry v iných prípadoch745. 

                                                 
740 Jedná sa o prístup, podľa ktorého sa isté vojenské akcie nedajú vnímať z čisto civilnej perspektívy. Vhodné je 
tak aplikovať štandard „rozumného vojenského veliteľa“. V sporných prípadoch by sa tak mohlo stanoviť, že 
hoci došlo k civilným stratám na životoch, či škode na majetku, tieto boli v jasnom nepomere oproti vojenským 
výhodám, získaných vďaka útoku rozumného veliteľa. Viď Správa, str. 50. Tento prístup pritom zreteľne 
nahráva NATO a ním presadzovanej doktríne, hoci v iných prípadoch zaoberajúcich sa napr. srbskými 
vojenskými akciami nebol tento štandard zo strany OTP nikdy aplikovaný. 
741 Správa, par. 56 
742 Správa, par. 70 
743 WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A 
Legal and Rhetorical Critique, str. 1089 
744 Správa, par. 90 
745 Judikatúra ICTY nám poskytuje dôkazy, že i jeden akt násilia voči jednej obeti môže konštituovať zločin 
proti ľudskosti – viď Furundžija (IT-95-17/1) ''Lašva Valley'', 
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/cis/en/cis_furundzija.pdf; OTP bol taktiež schopný vypracovať obvinenie 
z genocídy i za omnoho nižší počet zavraždených – viď Jelisić (IT-95-10) "Brčko", 
http://www.icty.org/x/cases/jelisic/cis/en/cis_jelisic.pdf 
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Obecne sa tak zdá, že hoci komisia explicitne odmieta tzv. prístup jus ad bellum, Správa 

vníma NATO ako stranu vedúcu spravodlivú vojnu proti agresorovi, voči ktorému sa tak 

implicitne uplatňuje zhovievavejší prístup a aplikujú sa odlišné kritéria pri posudzovaní 

konkrétnych akcií746. Civilné obete sú pritom odsunuté na vedľajšiu koľaj, keďže boli akýmsi 

nevyhnutným postranným dôsledkom pri dosahovaní konečného cieľa – tento cieľ je pritom 

pravdepodobne totožný tak pre NATO, ako aj pre členov komisie. V tejto chvíli však nie je 

podstatné, nakoľko ušľachtilé ciele NATO a celkový prístup medzinárodného spoločenstva 

voči Kosovu vlastne boli – hoci je nesporné, že proalbánsky postoj NATO bol vystavený 

mohutnej vlne kritiky. Podstatné je, že NATO v priebehu relatívne samozvanej humanitárnej 

intervencie bombardovaním zabilo stovky civilistov. Ak boli tieto konkrétne akty podľa 

noriem medzinárodného humanitárneho práva ilegálne, nestávajú sa menej závažnými len 

preto, že mohli byť spáchané s dobrým úmyslom a naviac z veľkej vzdialenosti747.  

 

Na mieste je teraz pochopiteľná otázka – čo vlastne prístup komisie, ktorá vypracovala 

Správu, vypovedá ohľadom schopnosti tohto (ale de facto i akéhokoľvek iného) 

medzinárodného tribunálu postaviť sa k podobne kontroverznému prípadu seriózne 

a zodpovedne? Je dôležité spytovať sa, či je tento tribunál schopný zodpovedať relevantné 

otázky ohľadom spôsobov vedenia vojny, použitia sily a vývoja v medzinárodnom práve vo 

svete, kde sa na vytváranie medzinárodných právnych inštitúcií kladie čoraz väčší dôraz, 

zároveň však klesá ich skutočná nezávislosť. Craig Nation konštatuje, že „tribunál je v praxi 

finančne závislý na malom počte západných mocností vedených Spojenými štátmi.“748 

Obhajcovia Správy pritom môžu argumentovať, že samotné zaoberanie sa operáciou Allied 

Force zo strany ICTY dokazuje potvrdenie princípu, že i kľúčové geopolitické sily sú pod 

drobnohľadom súdnej moci749. Voči NATO neboli vznesené žiadne obvinenia – ale 

potenciálne mohli byť. Práve tento potenciál je však podľa môjho názoru tým zlomovým 

bodom, ktorý síce slúži autorom Správy ako hlavný argument dokazujúci legitimitu ich 

                                                 
746 Voči prístupu jus ad bellum (právo na vojnu) v rámci jus in bello (právo vo vojne) neexistuje jednoznačné 
a obecne prijímané stanovisko. Existujú situácie, keď sa jus ad bellum využíva – napr. útok na rozhlasovú 
stanicu, ktorá podnecuje obyvateľstvo ku genocíde, môže byť oprávnený, hoci sa technicky nejedná o vojenskú 
aktivitu. Jus ad bellum však zvyčajne vedie iba k benevolentnejším kritériam ohľadom stanovenia legitímnych 
cieľov, nezbavuje však jednotlivé strany zodpovednosti za svoje akcie. In: LAURSEN, Andreas: Critical Essay: 
Nato, the War over Kosovo, and the ICTY Investigation. American University International Law Review, Vol. 
17, No. 4, 2002, str. 787-788 
747 WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A 
Legal and Rhetorical Critique, str. 1107 
748 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 361 
749 WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A 
Legal and Rhetorical Critique, str. 1109 
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prístupu, táto legitimita je však konštruovaná vo výhradne teoretickej rovine. V skutočnosti sa 

predstavitelia ICTY priklonili k váhavému prístupu vo veci pokračovania vo vyšetrovaní, a to 

z dôvodu identity potenciálne obvineného subjektu. Medzinárodné tribunály boli už v čase 

pôsobenia tribunálov v Norimberku kritizované ako nevyzreté inštitúcie presadzujúce takmer 

výhradne politiku víťazných strán750, vhodné obzvlášť pre stíhanie porazených 

a znemožnených diktátorov, neschopné však zaujať nezaujaté stanovisko aj voči 

predstaviteľom tých štátov, ktoré chod tribunálov zabezpečujú a podporujú. Bohužiaľ, Správa 

samotná nedokázala túto kritiku vyvrátiť, naopak – štýlom, akým je koncipovaná, prispieva 

k potvrdeniu týchto názorov. 

 

Zároveň by však nebolo správne ignorovať pozíciu, v akej sa tribunál vo vzťahu 

k NATO nachádzal. Čo by sa vlastne pravdepodobne stalo, pokiaľ by komisia odporučila 

pokračovať vo vyšetrovaní a eventuálne by došlo k obvineniu konkrétnych osôb? Takýto 

postup by nepochybne zvýšil obecnú prestíž tribunálu, otázny by však bol praktický dopad 

tohto rozhodnutia. Vyšetrovanie, ktoré by neviedlo ku žiadnym výsledkom, by mohlo 

poškodiť celkový koncept uplatňovania medzinárodného práva z dôvodu elementárnej 

absencie podpory a vážnosti tribunálu, od ktorých efektivita výkonu spravodlivosti 

nepochybne závisí. Je pravdepodobné, že NATO by pokladalo obvinenia za bezpredmetné, 

akákoľvek spolupráca by bola odmietnutá a činnosť tribunálu by bola systematicky 

podkopávaná751. Reálna pozícia tribunálu by tak teoreticky mohla byť horšia než je 

v dôsledku vydanej Správy, a komisia tieto argumenty pravdepodobne taktiež brala do úvahy.  

 

Je však otázne, či by podobné uvažovanie malo byť pokladané pri konštituovaní 

rozhodnutí súdnych orgánov za legitímne – dochádza totiž k preneseniu hlavného zorného 

poľa z činnosti istého subjektu na samotný charakter subjektu. Politika tribunálu, snažiaca sa 

                                                 
750 Hlavný americký prokurátor Jackson v októbri 1945 poslal prezidentovi Trumanovi list, v ktorom sa zaoberal 
slabinami tribunálu. Podľa jeho vyjadrení „Spojenci sa sami dopustili niektorých činov, za ktoré sú Nemci 
stíhaní. Francúzi porušujú Ženevské konvencie ohľadom zaobchádzania s vojnovými zajatcami v takom rozsahu, 
že naše velenie im odoberá zajatcov, ktorí k nim boli poslaní. Postihujeme drancovanie a pritom naši Spojenci 
ho bežne praktizujú. Hovoríme, že agresívna vojna je zločin a pritom jeden z našich spojencov vyhlási suverenitu 
nad pobaltskými štátmi založenú výlučne na mocenskom dobytí územia.“ Viď LUBAN, David: Legal 
Modernism. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994, str. 360-361. Na strane druhej boli tribunály 
ustanovené po 2. svetovej vojne kompromisným riešením; Winston Churchill spoločne s Franklinom 
Rooseveltom pôvodne presadzovali myšlienku súhrnnej popravy stoviek či dokonca tisícov vedúcich nemeckých 
predstaviteľov bez súdneho procesu, proti čomu by zrejme verejnosť v spojeneckých krajinách neprotestovala. 
In: HOARE, Marko: Victors’ justice is the only kind. 28. december 2008, 
http://greatersurbiton.wordpress.com/2008/12/28/victors-justice-is-the-only-kind/ 
751 Viď napr. Statement by the Secretary General of NATO, Lord Robertson, in Response to the Report given by 
the Chief Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Carla Del Ponte, to the 
UN Security Council, 2. jún 2000, http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-057e.htm  
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o opatrnosť a nepodrývanie vlastnej pozície prípadnými kontroverznými rozhodnutiami, môže 

mať naviac z dlhodobého hľadiska konkrétne negatívne dôsledky. Tribunály získavajú 

autoritu do veľkej miery odvahou vystupovať rozhodne v zásadných kauzách – ako tomu bolo 

napr. v prípade iniciatívy obviniť hlavných politických predstaviteľov Srbska a do istej miery 

i Chorvátska. Hoci sú jednotlivé štáty a ich predstavitelia niekedy viac a niekedy menej 

ochotní spolupracovať s tribunálom ako je ICTY, nikdy neprichádzajú s vlastnou iniciatívou, 

pokiaľ je tribunál samotný váhavý a spätkujúci. Poddajnosť a trpezlivosť nie sú odmeňované 

nezávislosťou, ale naopak – poddajnosť vedie k ďalším príležitostiam poddať sa, a trpezlivosť 

k ďalšiemu času pre čakanie752. Ak by boli predmetné činy tribunálom v štandardnom konaní 

aplikovanom na iné prípady posúdené, rozhodne by to prispelo k zvýšeniu prestíže ICTY 

nielen v Srbsku samotnom, ale i v rámci obecného kontextu vnímania vynútiteľnosti 

medzinárodného humanitárneho práva. V opačnom prípade je otázne pôsobenie napr. ICC – 

otázka možného dvojitého metra voči občanom krajín NATO a obyvateľom iných krajín (či 

iného, v konkrétnom prípade aplikovaného rozlíšenia), je totiž stále aktuálna. 

 

Členovia komisie spoločne s hlavnou žalobkyňou sa zrejme nachádzali 

v ambivalentnej pozícii a s najväčšou pravdepodobnosťou si boli vedomí negatív svojho 

rozhodnutia i kritiky, ktorá sa v jeho dôsledku nevyhnutne objaví. Túto situáciu podľa môjho 

názoru vo svojej publikácii Carla Del Ponte celkom výstižne objasnila, a tak ju na tomto 

mieste považujem za vhodné v dostatočnej miere odcitovať: „Napriek môjmu vyhláseniu pre 

Bezpečnostnú radu som nikdy úplne neuzavrela prípad bombardovania NATO. Bolo pre nás 

nemožné vykonávať efektívne vyšetrovanie na začiatku môjho funkčného obdobia, ale bola 

som viac než ochotná znovu prípad otvoriť, ak by sme obdržali potrebné dôkazy, či prístup 

k záznamom, ktoré by nám umožnili viesť kompletné vyšetrovanie... Ako však čas plynul, 

tribunál sa nedostal k žiadnym presvedčivým dôkazom...neskôr som sa dozvedela, že 

v Pentagone som bola deklarovaná ako persona non grata... Niekoľko rokov nato svedčil 

v prípade Miloševića bývalý vrchný veliteľ síl NATO v Európe, generál Wesley Clark. Počas 

krížového výsluchu sa Milošević začal generála Clarka pýtať na bombardovanie. Pozorne 

som počúvala, dúfajúc, že Clarkove slová by mohli odhaliť niečo, čo by mi umožnilo znovu 

otvoriť vyšetrovanie leteckej kampane. Predsedajúci sudca, nebohý Sir Richard May, sa 

poponáhľal, aby zastavil Miloševića v pokračovaní kladenia tohto typu otázok (avšak 

z autorkinho diela nevyplýva, aká bola motivácia sudcu Maya pristúpiť k tomuto kroku). Bola 

                                                 
752 WATERS, Timothy William: Unexploded Bomb: Voice, Silence and Consequence at the Hague Tribunals - A 
Legal and Rhetorical Critique, str. 1114 
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som sklamaná. Bol to jediný moment z celého procesu, keď som fandila Miloševićovi...“ 753 

 

8.2 ICTY A EFEKTIVITA VÝKONU SPRAVODLIVOSTI 

 

Už z princípu je pochopiteľné, že každý jeden prípad, ktorým sa tribunál vo svojej 

doterajšej činnosti zaoberal, je z istého pohľadu kontroverzný – všetky rozhodnutia súdnych 

orgánov bývajú podrobené istej kritike, keďže sa vždy minimálne jedna strana cíti konečným 

výrokom súdu poškodená. V tejto kapitole bude priestor poskytnutý tým najvypuklejším 

prípadom, keď postup tribunálu vyvolal širšiu vlnu kritiky a zároveň opätovne pripomenul, že 

výkon spravodlivosti podobnými inštitúciami má stále svoje úskalia, ktoré je potrebné pre 

budúce inštancie odstrániť. Ponechám však stranou konšpiračné teórie typu otrávenie 

Miloševića počas jeho väzby v Scheveningene, keďže pre ne neexistuje žiaden relevantný 

dôkazový materiál a argumentácia sa pohybuje skôr v rovine nepodložených tvrdení 

naviazaných na údajné veľmocenské záujmy v pozadí tribunálu. 

 

8.2.1 PRIMERANÁ DĹŽKA PROCESU - ŠEŠELJ 

 

Prvým závažným zlyhaním na strane ICTY je dĺžka trvania niektorých procesov, 

pričom sa často objavujú tvrdenia, že tribunál úmyselne procesy naťahuje z dôvodu absencie 

relevantných dôkazov a neschopnosti prokuratúry prezentovať zmysluplný „case“, pričom 

oslobodenie niektorých obvinených si z politických dôvodov „nemôže dovoliť“. Z celkového 

počtu 161 obvinených sa momentálne 17 nachádza vo fáze prebiehajúceho procesu (niektoré 

osoby sú posudzované spoločne v rámci jedného súhrnného prípadu; jedná sa tak o 8 

separátnych prípadov), 19 vo fáze odvolania (dokopy 5 prípadov) a 2 v tzv. „pre-trial“ fáze754. 

Na prvý pohľad sa to možno nezdá byť veľký počet, avšak niektorí z týchto obvinených sa 

v celách v Scheveningene (jedná sa o mestskú štvrť Haagu v severnej časti na morskom 

pobreží) nachádzajú už pomerne dlhý čas. Obvyklým postupom tribunálu je v takýchto 

prípadoch tzv. dočasné prepustenie obvineného, ktorý sa do Haagu vráti pred zahájením 

samotného súdneho procesu (od vydania zatykača a úvodného prehlásenia obvineného o vine 

či nevine do začiatku procesu môže uplynúť i niekoľko rokov). Napr. v prípade Operation 

Storm (IT-06-90) - Gotovina et al. je Ante Gotovina v Haagu nepretržite od r. 2005, pričom 

                                                 
753 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 62-63 
754 ICTY, The Cases, http://www.icty.org/action/cases/4 
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jeho dvaja spoluobvinení Čermak a Markač boli od r. 2004 do r. 2008 dočasne na slobode755. 

Momčilo Perišić bol dočasne prepustený od r. 2005 do r. 2008756 a všetci obvinení v prípade 

Prlić et al. (IT-04-74) od r. 2004 do r. 2006757. Vojislav Šešelj sa tribunálu dobrovoľne vzdal 

v r. 2003 a odvtedy sa stále nachádza v Haagu758. 

 

Práve na osobe Vojislava Šešelja sa často ilustruje slabá efektivita tribunálu, ktorý nie 

je schopný za takmer osem rokov vyniesť v tomto prípade rozsudok. Šešelj je samozrejme 

jednou z najkontroverznejších osobností juhoslovanských konfliktov, ku ktorému už 

z princípu nie je možné zaujať neutrálny postoj – Chorváti, Bosniaci a liberálna časť srbskej 

verejnosti v Srbsku i BaH ho v drvivej väčšine považujú za ukážkový príklad radikálneho 

nacionalistu, ktorý svojim povahovým založením i činmi v prvej polovici 90. rokov zosobňuje 

ten najhorší príklad srbského radikalizmu a etnickej neznášanlivosti. Pre túto charakteristiku 

uvádzajú množstvo ilustratívnych príkladov. V septembri 1991 sa v srbskom parlamente 

vyjadril: „Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica sa musí stať našim cieľom a zároveň 

hranicou, na ktorú musí armáda rozmiestniť svoje jednotky. Ak ich nie je možné vyviesť zo 

Záhreba bez boja, treba na to využiť bombardovanie. Ak sú jednotky ohrozené, má právo 

použiť napalm a všetko ostatné, čo jej je k dispozícii. Chceli vojnu, tak majú vojnu.“759 

V zábavnej relácii Minimaksovizija na srbskej TV Politika v tom istom roku sa kvázi 

humorným tónom bavil na účet Chorvátov a opisoval situáciu vo vojnou postihnutých 

oblastiach, kde spomenul, že „naši četnici vravia, nech im dám nejaké tabletky, po ktorých 5 

dní a 5 nocí nepotrebujú ani spať, ani jesť – iba vraždia... A čo sa toho týka...prišli sme 

s novými metódami. Teraz bodáme hrdzavou lyžicou...a tak pitva nemôže určiť, čomu obeť 

podľahla – či následkom bodnutia, alebo otrave krvi.“ 760 V r. 1992 pred srbským 

parlamentom vytiahol na skupinu študentských demonštrantov pištoľ a vyhrážal sa, že 

                                                 
755 Gotovina et al. (IT-06-90) "Operation Storm", 
http://www.icty.org/x/cases/gotovina/cis/en/cis_gotovina_al_en.pdf. Dňa 15. apríla 2011 bol v tomto prípade 
finálne vynesený rozsudok – Čermak bol oslobodený, Gotovina odsúdený na 24 a Markač na 18 rokov.  
756 Momčilo Perišić (IT-04-81), http://www.icty.org/x/cases/perisic/cis/en/cis_perisic_en.pdf 
757 Prlić et al. (IT-04-74), http://www.icty.org/x/cases/prlic/cis/en/cis_prlic_al_en.pdf 
758 Vojislav Šešelj (IT-03-67), http://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf 
759 Vojislav Seselj: Kavlobag - Kavlovac – Vivovitica, http://www.youtube.com/watch?v=PEc-YazxvmE. 
Spomínaná hraničná línia prechádza Chorvátskom tesne nad cípom severnej Bosny a pripája tak k Srbsku 
západnú i východnú Slavóniu, Baniju, Liku, Kordun a v podstate celú Dalmáciu. Vo vzniknutom Veľkom 
Srbsku by tak žilo cca 98% srbského obyvateľstva na Balkáne. 
760 Šešelj - Zardjale kašike (minimaksovizija '91), 
http://www.youtube.com/watch?v=Y5g8YifGqiA&feature=related. Počas svojej obhajoby pred ICTY Šešelj 
tvrdil, že sa očividne jednalo o žart a nepochopenie zo strany neznalých západných analytikov – bez ohľadu na 
to však podobné vyjadrenia rozhodne atmosfére na Balkáne počiatkom 90. rokov príliš nenapomohli. Viď 
Záznam z procesu s Dr. Vojislavom Šešeljom, ICTY, 23. apríl 2008, 
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/080423IT.htm, str. 6411. 
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nabudúce „bude odpovedať plnou mierou a nebude brať ohľad na následky v prípade obetí 

a krviprelievania.“761 V r. 1997 v televíznej besede po ostrej výmene názorov so známym 

advokátom a aktivistom Nikolom Barovićom (Šešelj urážal Barovićovho mŕtveho otca, 

následkom čoho ho Barović oblial pohárom vody) bol Barović údajne napadnutý členom 

Šešeljovej ochranky, ktorý mu spôsobil závažné poranenia hlavy – Šešelj na margo toho 

cynicky prehlásil, že sa Barović pošmykol na banánovej šupke762. V atmosfére, keď bol 

v Belehrade brutálne zavraždený novinár Slavko Ćuruvija, sa na tlačovej konferencii Srbskej 

radikálnej strany (Srpska radikalna stranka, SRS), ktorej bol predsedom, Šešelj prítomným 

novinárom vyhrážal, že „ponesú najhoršie možné následky za svoju zradcovskú činnosť.“763 

V máji 1992 v sremskej dedine Hrtkovci bol na mítingu SRS prečítaný zoznam chorvátskych 

obyvateľov dediny, ktorí boli následne donútení opustiť svoje obydlia764.  

 

ICTY Šešelja viní z vytvorenia a organizovania paramilitárnych jednotiek pod názvom 

Šešeljevci, príp. Četnici (nezamieňať s četnikmi bojujúcimi v 2. svetovej vojne najskôr proti 

fašistickým okupantom a neskôr proti Titovým partizánom – hoci tieto jednotky boli pre 

paramilitárne srbské formácie 90. rokov nepochybnou inšpiráciou a Šešelj sám bol prehlásený 

četnickým vojvodom), ktoré sa mali dopustiť množstva vojnových zločinov na území 

Chorvátska a BaH765. Toto je však iba jedna strana mince – pre istú časť srbskej verejnosti je 

                                                 
761 Šešelj: Karijera pretnji i uvreda. Vreme, 19. február 2000, http://www.vreme.com/arhiva_html/476/05.html 
762 Kora od banane, http://www.youtube.com/watch?v=NNiNh0JPass. Celá udalosť je v Srbsku dosť známa, 
dokonca nacionalistický srbský spevák Baja Mali Knindža o nej zložil skladbu „Banana“, kde vtipkuje: „Myslel 
si Barović Nikola, keď zobral pohár zo stola, že Voju Šešelja znervózni a pred národom degraduje...Ale v tme, 
keď ostali sami, zrazu prišla zo strany, banánová šupka...“ 
763 Vojislav Seselj vojvoda bez dvora - emisija Raspakivanje 3. deo, RTS, dostupné na 
http://www.youtube.com/watch?v=G-5IdPS2V2w 
764 Godišnjica progona Hrvata iz Vojvodine. B92, 6. máj 2003, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2003&mm=05&dd=06&nav_category=11&nav_id=107677 
765 Vojislav Šešelj (IT-03-67), http://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf. Činnosť rôznorodých 
paramilitárnych (nielen) srbských jednotiek počas rokov 1991-95 je veľmi náročným predmetom skúmania 
a i renomovaní analytici sa pri ich popise často dopúšťajú chýb a nepresností. Vyplýva to tak z ich pomerne 
veľkého počtu, ako aj chabej organizovanosti a nejasností vo veliacich štruktúrach. Z materiálov, ktoré má ICTY 
k dispozícii, je pomerne zrejmé, že Šešelj bol v kontakte s istými paramilitárnymi jednotkami, omnoho ťažšie je 
však už jednoznačne dokázať, že ich priamo nabádal na páchanie vojnových zločinov. Počas vojen v Chorvátsku 
a BaH na danom území pôsobili napr. Srpska dobrovoljačka garda (tzv. Arkanovi tigrovi), Srpska garda 
(organizovaná zo strany Srbského hnutia obnovy Vuka Draškovića a vedená Djordjom Božovićom – Giškom), 
Beli orlovi (založení Srbskou národnou obnovou a pod kontrolou Mirka Jovića a Dragoslava Bokana, pod 
názvom Osvetnici asociovaní i s Milanom a Sredojem Lukićovcami vo Višegrade), Škorpioni (pod vedením 
Slobodana Medića), či Žute ose (zďaleka sa nejedná o kompletný výpočet). Armáda (spočiatku JNA, neskôr VJ) 
ich využívala na „špinavú robotu“ – klasická operácia prevzatia kontroly nad mestom prebiehala nasledovne: 
delostrelectvo narušilo obranu mesta, paramilitárne jednotky ho „etnicky vyčistili“ a nakoniec armáda oficiálne 
prevzala kontrolu. Tieto skupiny boli často zložené z chuligánov (obzvlášť aktívne bolo tvrdé jadro 
belehradských futbalových klubov Partizan a Crvena Zvezda) a iných asociálov, ktorých primárnou motiváciou 
bolo materiálne obohatenie sa (niektoré jednotky posmešne nazývali Sony-brigády, pretože ich hlavnou 
činnosťou boli krádeže elektroniky z vyprázdnených civilných objektov) a ukojenie sadistických chúťok. Zatiaľ 
čo napr. Arkanove jednotky sa vyznačovali pomerne slušnou mierou organizovanosti a rešpektom k veliteľskej 
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Šešelj jedným z posledných bojovníkov za ideály srbského národa. 

 

Počas procesu so Šešeljom až nezvykle často dochádzalo k významnému 

spochybňovaniu svedeckých výpovedí svedkov obžaloby, ktorí pred tribunálom následne 

pôsobili buď nepripravene, alebo ako nedôveryhodné osoby, ktorých tvrdenia sa po 

Šešeljovom krížovom výsluchu rozsypali ako domček z kariet. Šešelj, podobne ako 

Milošević, sa rozhodol nevyužiť služby advokáta a s poukazom na to, že ešte nikdy nestretol 

právnika lepšieho od seba, reprezentuje sám seba na strane obhajoby766. Od svojich „kolegov“ 

obvinených sa však líši v podstatnom aspekte – zatiaľ čo väčšina ostatných obžalovaných sú 

bývalí príslušníci armády, či vagabundi bez vzdelania cez vojnu pôsobiaci v paramilitárnych 

jednotkách, Šešelj je najmladším držiteľom titulu PhD v bývalej Juhoslávii767, profesor práva 

na Belehradskej univerzite768 a autor naozaj úctyhodného množstva publikácií venovaných 

tak ideologickým otázkam, ako aj prebiehajúcemu procesu pred ICTY769. Jeho verejné 

vystupovanie síce pôsobí v mnohých prípadoch pomerne agresívne770, ale nedá sa mu uprieť 

výrazná charizma a rétorické nadanie. Zjavný kontrast medzi Šešeljovou inteligenciou 

a reálnym politickým pôsobením dobre zhrnul srbský spisovateľ Gojko Đogo: „Škoda, že sa 

                                                                                                                                                         
hierarchii, iné boli de facto iba bandami opilcov, ktoré v prostredí absolútnej anarchie a chaosu rabovali 
a vraždili civilné obyvateľstvo. S postupujúcim časom klesala i reálna možnosť akokoľvek ovplyvniť konanie 
rozdrobených jednotiek, ktoré zdanlivo nepodliehali žiadnej autorite, hoci na strane druhej sa tie paramilitárne 
jednotky, ktoré stále vykazovali istú mieru organizovanosti, dostávali i pod priamy vplyv oficiálnych armád. Viď 
napr. BASSIOUNI, Cherif, MANIKAS, Peter: The policy of ethnic cleansing. Final report of the United Nations 
Commission of Experts established pursuant to security council resolution 780 (1992). 28. december 1994, 
http://www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/ANX/IV.htm; RON, James: Territoriality and Plausible Deniability: 
Serbian Paramilitaries in the Bosnian War. In: CAMPBELL, Bruce, BRENNER, Arthur (eds.): Death Squads in 
Global Perspective: Murder with Deniability. New York: Palgrave MacMillan, 2002, str. 287-312 
766 Po zlých skúsenostiach z procesu s Miloševićom, keď obžalovaný teatrálnymi výstupmi často neúmerne 
predlžoval pojednávania, sa prokuratúra pokúsila zabrániť podobnému scenáru v prípade Šešelja, avšak 
neúspešne – Šešelj po zamietnutí možnosti vlastnej reprezentácie zahájil hladovku a odvolacia komora pôvodné 
rozhodnutie revidovala (viď PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with 
Humanity's Worst Criminals and the Culture of Impunity, str. 141). Šešelj túto možnosť využíval k vlastnému 
prospechu a prezentácii svojich názorov ešte výraznejšie ako Milošević, keď dával sudcom okázalé lekcie 
srbskej histórie a srbskej nacionalistickej, či antiglobalistickej ideológie, čo prokuratúru nutne znervózňovalo. Je 
však potrebné podotknúť, že takýmto neblahým dôsledkom sa mal tribunál pokúsiť zabrániť zmenou vo vedení 
pojednávaní, a nie pokusom o odobratie práva obvinenému na vlastnú reprezentáciu. 
767 Profile: Vojislav Seselj. BBC, 7. november 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2317765.stm 
768 Šešelj vraćen na Pravni fakultet. Vesti, 26. október 2001, http://www.vesti.rs/Drustvo/Seselj-vracen-na-
Pravni-fakultet.html 
769 Časť týchto publikácií je voľne stiahnuteľná na webových stránkach venovaných podpore Šešeljovej kauze. 
Pri ich písaní mu pomáha veľký počet spolupracovníkov, ktorí sledujú priebeh procesu a kompilujú Šešeljove 
vyjadrenia a stanoviská. Inak sa rozhodne nejedná o ľahkú literatúru – knihy sú často tisícstránkové publikácie 
písané drobným písmom v cyrilike. Viď Knjige: Najnovije. Vojislav Šešelj, 
http://www.vseselj.com/index.php?c=10 
770 V tejto súvislosti sú známe nielen názvy niektorých jeho kníh, kde Natašu Kandić nazýva kurvou a niektorých 
pracovníkov tribunálu hnidami a hovnami, ale i jeho prejav, kde v súdnej sieni nadáva príslušníkom sekretariátu 
tribunálu a expresívne im vraví, že na ňom môžu vykonať orálny sex a že on znásilní ich matky. Viď Vojislav 
Šešelj psuje u Hagu (cijela verzija), http://www.youtube.com/watch?v=10YEMkVXzv8 
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venuje tomu, čomu sa venuje - ak by sa venoval právu a ostal na právnickej fakulte, mali by 

sme druhého Slobodana Jovanovića (slávny srbský právnik, historik, novinár a politik 

pôsobiaci v prvej polovici minulého storočia).“771  

 

Prenosy zo súdnej siene počas Šešeljových pojednávaní, ktoré vysielala srbská 

verejnoprávna televízia, sa stali v Srbsku veľkým hitom a pre mnohých priamym dôkazom, 

ako Šešelj intelektuálne prevyšuje nedôveryhodných svedkov. Vo februári 2011 podal Šešelj 

návrh na zahájenie procesu proti svedkom, ktorí údajne poskytli krivé výpovede – na stovke 

husto popísaných strán podrobne zmieňuje 40 očitých svedkov, ktorých svedectvá boli 

spochybnené772. Okrem toho v jednej zo svojich publikácií naznačuje, že prokuratúra rôznymi 

spôsobmi vydierala a manipulovala so svojimi svedkami773. Pre ilustráciu tri príklady: svedok 

Vojislav Dabić, niekdajší člen bosnianskej TO, najskôr vystupoval ako svedok prokuratúry 

a tvrdil, že za masaker bosniackych civilistov v pohorí Velež neďaleko Mostaru boli 

zodpovední príslušníci špeciálnych jednotiek srbskej štátnej bezpečnosti (tzv. Crvene beretke) 

spoločne so Šešeljovými dobrovoľníkmi. Neskôr sa rozhodol vystupovať ako svedok 

obhajoby a vyhlásil, že hoci k zločinu skutočne došlo, Šešelj a jeho muži s ním nemali nič 

spoločné774. Svedok ďalej prehlásil, že vyšetrovatelia, ktorí s ním hovorili v r. 2004, trvali na 

zaradení Šešeljevcov do výpovede a za odmenu mu ponúkli možnosť presťahovania do 

niektorej tretej krajiny a preplatenie všetkých potrebných výloh – a akonáhle Dabić pochopil, 

že sa jednalo o lož, rozhodol sa vypovedať v Šešeljov prospech775. Svedok Alija Gušalić 

z bosnianskej Bijeljiny, ktorý bol väznený v táboroch v Batkovići a Doboji, vyznieval počas 

svojej výpovede ako značne nedôveryhodná osoba – najskôr klamal ohľadom svojho 

údajného stredoškolského vzdelania a následne vyšli najavo ďalšie fakty z jeho minulosti. 

Ešte pred vypuknutím konfliktu v Bijeljine sa pokúšal hodiť do kaviarne Srbija, kde sa mali 

nachádzať príslušníci rôznych srbských paramilitárnych jednotiek, ručný granát – avšak 

postrelili ho do nohy a tak svoj úmysel nemohol zrealizovať. Počas svojho neskoršieho 

pobytu v USA dostal súdny zákaz styku so svojou manželkou z dôvodu domáceho násilia, 

                                                 
771 Vojislav Seselj vojvoda bez dvora - emisija Raspakivanje 4. deo. RTS, 
http://www.youtube.com/watch?v=aCJsQ7faKqE 
772 Svedoci protiv Šešelja dali lažne iskaze. Vesti, 27. február 2011, http://www.vesti-
online.com/Vesti/Hronika/120171/Svedoci-protiv-Seselja-dali-lazne-iskaze 
773 ŠEŠELJ, Vojislav: Ili Karlin svedok ili smrt. Belehrad: Srpska radikalna stranka, 2007, dostupné na: 
http://www.vseselj.com/files/books/Ili%20Karlin%20svedok%20ili%20smrt.pdf 
774 SABLJAKOVIĆ, Dževad: Nosio šajkaču i kokardu, a nije bio "šešeljevac". Deutsche Welle, 27. január 2010, 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5174822,00.html 
775 Záznam z procesu s Dr. Vojislavom Šešeljom, ICTY, 27. január 2010, 
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/100127ED.htm, str. 15233 
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ktorý porušil a bol zatknutý, neskôr bol zadržaný i pre jazdu v opitosti. V priebehu procesu so 

Šešeljom reagoval Gušalić značne impulzívne, Šešeljovi tykal a pod.776 Svedok Franjo 

Baričević z dediny Hrtkovci počas svojej výpovede nebol schopný reálne preukázať, ako bol 

Šešelj priamo zodpovedný za vyháňanie a prenasledovanie chorvátskeho obyvateľstva vo 

Vojvodine – ako dôkazy spomínal spievanie srbských vlasteneckých piesní a pokriky „Ovo je 

Srbija“ (toto je Srbsko). Na Šešeljovu otázku, ako mohlo vyvolať nepokoje pravdivé 

prehlásenie, že Hrtkovci skutočne ležia v Srbsku, svedok koktal a jeho výpoveď vyznievala 

ako odpoveď nepripraveného školáka pred tabuľou. Ďalej Baričević uviedol, že v r. 1990 

otvorila SRS svoju pobočku v Hrtkovcoch a že Aleksa Ejić bol jej lokálnym predsedom, 

avšak SRS vznikla až o rok neskôr a zmieňovaný Ejić nikdy nebol jej členom777. Tieto fakty 

sa síce môžu javiť ako nepodstatné – Baričević si údajne splietol mená a dátumy a kriminálna 

minulosť Gušalića nijako nespochybňuje Šešeljove údajné zločiny, avšak takýchto prípadov 

sa v procese so Šešeljom vyskytuje veľký počet a celková snaha prokuratúry tak vyznieva 

prinajmenšom rozpačito – zdá sa, akoby na začiatku podcenili celý súbor Šešeljových praktík 

(od argumentačných schopností podporených intelektuálnym rozmerom až po možné 

zastrašovanie svedkov) a neskôr sa snažili narýchlo zaplátať svoju pošramotenú reputáciu. 

 

11. februára 2009, keď bolo vypočutých dohromady 71 svedkov a prokuratúre 

zostávalo už len 7 hodín stanoveného času, bol na podnet obžaloby prijatý návrh na odročenie 

procesu na neurčito z dôvodu údajného zastrašovania svedkov obžaloby. Trojčlenný panel 

sudcov o prijatí návrhu rozhodol pomerom hlasov 2:1, keď proti hlasoval predsedajúci sudca 

Jean-Claude Antonetti – vzhľadom na pomerne korektné vzťahy medzi ním a Šešeljom (na 

rozdiel od väčšiny ostatných sudcov a iných pracovníkov ICTY) po tribunáli kolujú vtipy, že 

sú so Šešeljom kamaráti a keď dôjde k oslobodzujúcemu rozsudku, otvoria si spoločne 

advokátsku kanceláriu778. Antonetti svoj postoj relatívne zmysluplne zdôvodnil tým, že bolo 

„neférové prerušovať proces niekomu, kto už strávil skoro šesť rokov vo väzbe“ 779 – aj keď 

jeho kritici namietali, že svojim benevolentným prístupom voči Šešeljovým neúmerne dlhým 

verejným vystúpeniam sám umožnil preťahovanie želanej dĺžky procesu. Proces bol 

medzičasom opätovne obnovený a niekoľkokrát znovu prerušený, a to tak z dôvodu potreby 

                                                 
776 Záznam z procesu s Dr. Vojislavom Šešeljom, ICTY, 4. marec 2009, 
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/090304ED.htm 
777 Záznam z procesu s Dr. Vojislavom Šešeljom, ICTY, 14. október 2008, 
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/081014ED.htm 
778 Osobná skúsenosť autora počas stážového pobytu na ICTY. 
779 Decision on Prosecution Motion for Adjournment with Dissenting Opinion of Judge Antonetti in Annex. 
ICTY, 11. február 2009, http://www.icty.org/x/cases/seselj/tdec/en/090211.pdf 
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vykonania zdravotných prehliadok zostávajúcich svedkov, ako aj paralelného procesu, 

v ktorom bol Šešelj obvinený z pohŕdania súdom v dôsledku údajného zverejnenia identít 

chránených svedkov – v tomto procese bol odsúdený na pätnásť mesiacov odňatia slobody780. 

 

V článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

(EHCR) je každému garantované právo na spravodlivý a verejný súdny proces pred 

nezávislým a nestranným tribunálom, ktorý má trvať primeraný čas781. Problém je však 

s jasnou definíciou toho, čo znamená primeraný čas – v takýchto prípadoch si je tribunál sám 

arbitrom a je tak v jeho právomoci rozhodnúť, či už rozumný čas potrebný pre ukončenie 

procesu uplynul a je pochopiteľne nepravdepodobné, že by vyniesol rozhodnutie sám proti 

sebe. Medzinárodné právo zatiaľ nevytvorilo uzatvorený právny systém, ktorý by bol schopný 

efektívne brániť podobným prípadom a v súčasnosti existujúca ad hoc spleť noriem pre 

konkrétnu jurisdikciu efektívne umožňuje, aby rozhodovacie orgány daného tribunálu 

rozhodovali o prípadných vlastných pochybeniach. Už v r. 2005 vzniesol Šešelj požiadavku, 

aby bol proces do troch mesiacov obnovený, resp. aby bol v opačnom prípade obžalovaný 

zbavený obvinení a prepustený na slobodu. Argumentuje pritom rôznymi medzinárodnými 

dohovormi o ľudských právach – okrem už spomínaného EHCR i Všeobecnou deklaráciou 

ľudských práv (čl. 9 – zákaz svojvoľného zatknutia a zadržania; čl. 10 – právo na spravodlivý 

proces; čl. 11 – prezumpcia neviny) či štatútom ICTY (napr. čl. 21, par. 4 – právo na proces 

bez zbytočného predlžovania)782. Požiadavke vyhovené nebolo, pričom rozhodnutie bolo o.i. 

zdôvodnené nasledovne: Tzv. fáza „pre-trial“ (fáza, v ktorej sa pripravujú podklady 

a dokumentácia pre samotný proces) ešte nebola ukončená, 24. február nemôže byť 

garantovaný ako dátum zahájenia procesu a obvinený nepreukázal, že v prípade prepustenia 

nebude predstavovať hrozbu pre obete, svedkov, či iné osoby783.  

 

Takto zdôvodnené rozhodnutie nevyznieva príliš presvedčivo – nie je predsa chybou 

obvineného, že „pre-trial“ fáza stále nebola ukončená a zároveň sa v dokumente nikde priamo 

                                                 
780 Public Redacted Version: Judgement in the Case against Vojislav Šešelj, ICTY, 19. máj 2010, 
http://www.icty.org/x/cases/contempt_seselj/acjug/en/100519_ajudg.pdf 
781 COUNCIL OF EUROPE: The European Convention on Human Rights. Rím, 4. november 1950, 
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#C.Art6 
782 Request of the accused for Trial Chamber II to issue an order for the trial to commence by 24 February 2006 
or an order to abolish detention, dismiss the indictment and release Dr Vojislav Seselj. ICTY, Submission no. 
116, 16. november 2005, http://icr.icty.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Request/NotIndexable/IT-
03-67/MOT5517R0000136314.TIF  
783 Decision on request of the accused for trial chamber II to issue an order for the trial to commence by 24 
February 2006 or an order to abolish detention, dismiss the indictment and release Dr Vojislav Seselj. ICTY, 
Submission Number 116, 12. december 2005, http://www.icty.org/x/cases/seselj/tdec/en/051212.htm 
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nekonštatuje, že nebolo porušené právo obvineného na proces v primeranom čase. 

V judikatúre ICTY sa napr. v prípade Perišić konštatuje, že rozmedzie troch rokov pre 

prezentovanie prípadu zo strany prokuratúry je neprimerané, pričom primeraný čas je 14 

mesiacov784. Evidentne to však v Šešeljovom prípade nebolo brané do úvahy. Na jar 2011 

tribunál opätovne rozhoduje o možnom prepustení obvineného na slobodu785, každopádne 

však celá kauza Šešelj predstavuje veľké zlyhanie, a to z každého pohľadu. Pre Šešeljových 

priaznivcov je neúmerné naťahovanie dĺžky procesu potvrdením spolitizovania celého 

prípadu v súlade s prianím bývalého premiéra Zorana Ðinñića, ktoré prezentoval Carle Del 

Ponte: „Vezmite si ho a nikdy ho nevráťte späť.“786 Pohľad jeho odporcov vyjadrila Nataša 

Kandić: „Šešelj, líder radikálov, nedostane nízky trest, ale on je už osem rokov vo väzení 

v Scheveningene a akýkoľvek ten trest bude, bude čoskoro prepustený na slobodu... Šešelj 

bude v Belehrade, za mesiac-dva ho pustia z väzenia. A pred voľbami pribudne na srbskú 

politickú scénu starý známy.“ Kandić kritizovala tribunál pre jeho neefektívne konanie – 

proces podľa nej trvá pridlho, v jeho priebehu sa zmenilo príliš veľa ľudí, ktorí sa podieľali na 

príprave obžaloby a ako plynie čas, stále menej svedkov prináša relevantné dôkazy a údaje, 

keďže sú zastrašovaní787. Nepochybuje tak o Šešeljovej vine, ale tribunál je podľa nej 

neschopný túto vinu dokázať. Nech už proces so Šešeljom dopadne akokoľvek (posledné 

rozhodnutie o Šešeljovej žiadosti o zbavenie všetkých obvinení a prepustenie padlo 4. mája 

2011 – žiadosť bola pomerom hlasov 2:1 zamietnutá788), pre ICTY bude znamenať jeden 

z hlavných čiernych bodov, ktoré sa v jeho činnosti objavili. 

 

8.2.2 OBJEKTIVITA TRIBUNÁLU – HARADINAJ A SPOL. 

 

Každá zo zúčastnených strán balkánskych konfliktov v rokoch 1991-95 a 1999 mala 

po vynesení istých rozsudkov tribunálu pocit ukrivdenosti a nespravodlivosti. Emócie 

vyvolávali preťahovaný a nikdy neukončený proces s Miloševićom, nízky trest a neskoršie 

oslobodenie pre Nasera Orića, „oneskorené“ konanie v prípadoch chorvátskych vysokých 

                                                 
784 Prosecutor v Perisic. Decision on Application of Rule 73 bis and Amendment of Indictment. ICTY, No. IT-
04-81-PT, 15. máj 2007, http://www.icty.org/x/cases/perisic/tdec/en/070515.pdf 
785 Weekly Press Briefing. ICTY, 9. marec 2011, http://www.icty.org/sid/10613 
786 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 174. Je nanajvýš pravdepodobné, že Šešelj po svojom prípadnom 
návrate do srbskej politiky bude predstavovať signifikantnú politickú silu a je tak v záujme jeho oponentov 
združených primárne okolo súčasného prezidenta Tadića (iné liberálne anti-Šešeljovské sily ako napr. 
Jovanovićova LDP nepredstavujú natoľko silnú konkurenciu), aby sa Šešelj do Belehradu nevrátil.  
787 DJAKOVIĆ, Tanja: Šešelj stiže iz Haga. Blic, 9. marec 2011, 
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/240243/Seselj-stize-iz-Haga 
788 Weekly Press Briefing. ICTY, 5. máj 2011, http://www.icty.org/sid/10641 
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predstaviteľov na čele s Tudjmanom, ktorí zomreli skôr, než mohli byť obvinení, prepustenie 

Biljany Plavšić po odsedení si dvoch tretín trestu atď. Objektivita tribunálu bývala tak 

spochybňovaná svorne Bosniakmi, Chorvátmi, Srbmi i kosovskými Albáncami, pričom im 

v tom sekundovali rôznorodí predstavitelia medzinárodného spoločenstva počnúc 

prointervencionostickými analytikmi think-tankov typu ICG (ktorí obvykle tribunálu vytýkali 

neschopnosť v prípade najznámejších srbských obvinených) a končiac rôznymi 

antiglobalistickými intelektuálmi typu Chomského (ktorí ho naopak obviňovali z antisrbskej 

zaujatosti a podliehania americkým záujmom). Tak, ako prípad Šešelj vhodne ilustroval diery 

v systéme fungovania medzinárodno-právnych inštitúcií ohľadom dĺžky procesu, možné 

politické vplyvy dopadajúce na objektivite rozsudkov sa dajú opísať na prípade Haradinaj. 

 

Ramush Haradinaj bol bezosporu jedným z najvplyvnejších politikov v Kosove 

a počas vojny v r. 1999 si spolu s Thaçim vydobyl istú gloriolu nedotknuteľného bojovníka za 

slobodu. Objavujú sa však rôzne indície, ktoré spájajú niekdajších popredných veliteľov UÇK 

s prostredím organizovaného zločinu a kriminálnymi aktivitami – Haradinaj tak má, resp. mal 

byť hlavou tzv. Metohijskej fis operujúcej na západe Kosova789; po skončení vojny založil 

stranu Aliancia za budúcnosť Kosova (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK), ktorej 

verejná podpora sa pohybuje tesne pod hranicou 10%. V 90. rokoch žil v emigrácii vo 

Švajčiarsku, kde sa živil ako člen bezpečnostnej služby na diskotéke790; neskôr sa vrátil 

domov s cieľom zapojiť sa do národnooslobodzovacieho boja. Svedectvá o jeho povahových 

vlastnostiach sa líšia s ohľadom na politickú orientáciu popisujúceho – ako bude ešte 

poznamenané neskôr, rôzni predstavitelia medzinárodného spoločenstva v Kosove 

vyzdvihovali jeho údajný prínos k stabilite Kosova počas jeho premiérskej funkcie v rokoch 

2004-05, avšak napr. člen britskej vojenskej misie, ktorý sa zúčastňoval jednaní 

s Haradinajom počas bombardovania NATO, podal značne odlišný obraz. Haradinaja doslova 

charakterizoval ako psychopata a obvinil ho z terorizovania jeho vlastných mužov a lokálneho 

(albánskeho) obyvateľstva, ktorého lojalita mohla byť v jeho očiach spochybniteľná: „Keď sa 

k nemu dostali informácie istého charakteru, zmizol na dve hodiny a výsledkom bolo niekoľko 

mŕtvol v priekope.“791 Jeho politická kariéra mala závisieť do veľkej miery od americkej 

                                                 
789 BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA: Albanian Terrorism and Organised Crime in Kosovo 
and Metohija, Belehrad, 2003, dostupné na: https://sites.google.com/site/jillstarrsite/albanian-terrorism-and-
organized-crime-in-kosovo-and-metohija-bia-security-information-agency 
790 HAWTON, Nick: Profile: Ramush Haradinaj. BBC, 9. marec 2005, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4329091.stm 
791 WOOD, Nick: US 'covered up' for Kosovo ally. Observer, 10. september 2000, dostupné na: 
http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=13383 
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podpory – jednalo sa napr. o zatajovanie jeho účasti v masakre znepriateleného klanu 

Musajovcov, ktorej cieľom bolo o.i. získanie veľkého množstva kokaínu ukrývaného v ich 

dome. Agenti CIA spolu s americkými vojakmi zo základne Camp Bondsteel ho vtedy ťažko 

zraneného odvážali z miesta prestrelky, ktoré bolo mimo ich poľa pôsobnosti, na základňu 

Rammstein v Nemecku, kde ho liečili 792. O údajných vojnových zločinoch Haradinaja a jeho 

ľudí možno obzvlášť na prosrbských serveroch nájsť veľké množstvo informácií 

sprevádzaných naturalistickými fotografickými materiálmi793, cieľom tejto kapitoly však nie 

je ukázať, či je alebo nie je Haradinaj vojnovým zločincom, ale zamyslieť sa nad postupom 

ICTY v jeho prípade. 

 

Už v počiatočných fázach, v ktorých sa po r. 1999 tribunál zaoberal potenciálnymi 

obvineniami čelných predstaviteľov UÇK, sa stalo zrejmým, že získať svedectvá Albáncov 

dobrovoľne svedčiacich proti týmto „národným ikonám“ bude mimoriadne náročnou úlohou. 

Podľa vyjadrenia Nataše Kandić odmietali albánski svedkovia o udalostiach hovoriť dokonca 

i so samotnými albánskymi vyšetrovateľmi a ľudskoprávnymi aktivistami794. Ich obavy boli 

v mnohom opodstatnené a vychádzali nielen z tradičnej lojality vlastnej albánskej klanovej 

spoločnosti, ale i z absencie bezpečnostných záruk pre tieto osoby. V r. 2002 svedčilo 

niekoľko Albáncov v druhom lokálnom procese pred súdom UNMIKu v Kosove s piatimi 

bývalými členmi UÇK vrátane Ramushovho brata Dauta Haradinaja – títo boli obvinení zo 

zabitia štyroch kosovských Albáncov v r. 1999795. Ochrana svedkov zrejme nepredstavovala 

pre UNMIK zásadnejší problém, podľa čoho sa adekvátne zariadili i v prípade zainteresované 

osoby – niekdajší člen UÇK a zároveň svedok obžaloby Tahir Zemaj bol spoločne so svojim 

synom a synovcom zastrelený na ulici v meste Peć/Peja, pričom incident sa odohral 

v prítomnosti cca 40 osôb796. Ďalší dvaja svedkovia (Sadik Musaj a Ilir Selimaj) boli taktiež 

zabití. Niekoľko dní po tom, ako lokálna polícia vyzvala svedkov Zemajovej vraždy, aby sa 

prihlásili, bola do budovy polície v Peći/Peji vypálená strela z tarasnice a dvaja príslušníci 

polície vyšetrujúci vraždu boli tiež zabití. Z pôvodného zoznamu kľúčových svedkov zostali 

nažive iba dvaja, ktorí sa zároveň vyjadrili, že sa jedná o jasný prípad pomsty zo strany 

                                                 
792 HOCKO, Štefan: Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska, str. 36 
793 Viď napr. Crimes of the KLA: Command responsibility of Ramush Haradinaj, 
http://www.kosovo.net/ramush.html 
794 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 281 
795 Tamtiež, str. 287 
796 Existovali pritom indície, že Zemajova vražda súvisela i s materiálmi, ktoré mal zavraždený údajne 
zhromaždiť v očakávaní svojho budúceho svedectva v prípade Haradinaj et al. pred ICTY. In: tamtiež, str. 300 
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zadržaných mužov okolo Dauta Haradinaja797. Zemaj pred svojou vraždou údajne informoval 

členov UNMIKu, že ak by ho zabili, medzi pravdepodobnými podozrivými by sa nachádzal 

i Ramush Haradinaj, ktorý tieto obvinenia pochopiteľne odmietol798. Dalo by sa očakávať, že 

ICTY ako medzinárodná inštitúcia s relatívne slušnou mierou kredibility, situovaná 

v neutrálnej krajine a tešiaca sa štedrým materiálnym podmienkam, bude schopná 

vysporiadať sa s ťažkosťami, ktoré sužovali lokálne súdy v Kosove a dokáže zabezpečiť 

kľúčovým svedkom ochranu pred pomstou obvinených veliteľov UÇK. Nestalo sa tak. 

 

Jedným z hlavných problémov pri postupe ICTY voči kosovsko-albánskemu 

prostrediu boli politické ohľady, ktoré boli v prípade Kosova diametrálne odlišné od situácie 

v Srbsku či Chorvátsku. V oboch krajinách boli na začiatku nového tisícročia pri moci 

relatívne umiernené politické sily, ktoré túžili zbaviť sa negatívneho odkazu Miloševića, resp. 

Tudjmana – táto konštelácia umožňovala medzinárodnému spoločenstvu vyvíjať na obe 

krajiny signifikantný politický tlak ohľadom spolupráce s ICTY a rozvíjania demokratických 

reforiem. Bezpečnostná situácia tak v Srbsku, ako aj v Chorvátsku bola stabilná. Oproti tomu 

Kosovo bolo stále vnútorne značne nestabilným útvarom, ktorý trpel všetkými typickými 

znakmi postkonfliktných spoločností, naviac politickí vodcovia v Kosove boli priamo spätí 

s násilnosťami a organizovaným zločinom. Udržanie stability v oblasti bolo neoddeliteľne 

previazané s nutnosťou spolupráce s lokálnymi politickými elitami, čo v praxi znamenalo istú 

rezignáciu ohľadom vymáhania spravodlivosti a trestania zločinov, ktorých sa kosovskí 

Albánci dopustili v r. 1999. Novinárka a analytička Elizabeth Pond v tejto súvislosti 

konštatuje, že zatiaľ čo v 90. rokoch vyplývali nezhody ohľadom balkánskej zahraničnej 

politiky medzi veľmocami primárne z rozdielov v prístupe USA a „starých“ európskych 

mocností, v Kosove boli hlavnými aktérmi konfliktu ohľadom výkonu praktickej politiky 

diplomati a pracovníci v teréne a ich šéfovia v domovských hlavných mestách. Jeden 

európsky diplomat sa vyjadril, že „zatiaľ čo tí, čo boli s kosovským prostredím priamo 

v kontakte, očakávali od UNMIKu väčšiu iniciatívu, naše hlavné mestá sa chceli pasívne 

vyhnúť akejkoľvek aktivite, ktorá by naznačovala okupačné úmysly. Boli sme tak hrdí, že na 

KFOR nikto nehádzal kamene!“ 799 Obecne sa však zdá, že počas relatívne dlhého obdobia, 

ktoré sa v istých ohľadoch (napr. prístup voči kauze údajného pašovania orgánov, o ktorom 

                                                 
797 Investigation: Kosovo’s Wild West. IWPR, BCR Issue 542, 2. august 2005, http://iwpr.net/report-
news/investigation-kosovo%E2%80%99s-wild-west 
798 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 287 
 
799 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 114 
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bude v tejto práci pojednané ďalej) končí až po vyhlásení nezávislého Kosova v r. 2008 či 

dokonca neskôr, prejavovali rôzne zložky a inštitúcie medzinárodného spoločenstva len 

minimum politickej vôle pri riešení káuz spojených s niekdajšou činnosťou kosovských 

politických elít, a ICTY tu nebolo výnimkou. Carla Del Ponte, ktorá je pritom u množstva 

srbských politikov dodnes persona non grata, bola značne kritická pri pomenúvaní politickej 

situácie v Kosove v období, keď bol na Ramusha Haradinaja vydaný zatykač: „Sөren Jessen-

Petersen (vtedajší šéf UNMIKu) a iní zahraniční pracovníci, pokúšajúci sa vyriešiť problém 

Kosova, mali jasný záujem na upevnení väzieb s lokálnymi albánskymi lídrami, na ktorých sa 

mohli spoľahnúť pri zvyšovaní bezpečnosti...posilňovaní vládnych inštitúcií a príprave 

Kosova pre konečné rozhodnutie o jeho budúcom štatúte.“800  

 

Keď bol na Haradinaja v marci 2005 vydaný zatykač
801, kosovský politik rezignoval 

zo svojho postu premiéra, predniesol patrioticky ladenú reč, v ktorej odmietol všetky 

obvinenia, a dobrovoľne odcestoval do Haagu. Tento krok bol v súlade s jeho imidžom, ktorý 

si počas krátkeho premiérskeho pôsobenia vybudoval – naučil sa angličtinu, zúčastňoval sa 

seminárov organizovaných EÚ, pokúsil sa budovať svoju politickú stranu v súlade so 

štandardnými európskymi princípmi a slovami nemenovaného európskeho diplomata „bol 

tým, ktorý sa pokúsil konflikty riešiť sprostredkovaním a diskusiou, snažil sa nebyť príliš 

radikálnym.“802 Za svoju prácu v Kosove po vojne a pokojný odchod do Haagu si vyslúžil 

pochvalu od viacerých medzinárodných organizácií a think-tankov, vrátane International 

Crisis Group803. Jessen-Petersen sa na margo Haradinajovho obvinenia vyjadril nasledovne: 

„Nemôžem skryť fakt, že jeho odchod tu zanechá veľké prázdno. Vďaka Haradinajovmu 

dynamickému vedeniu, silnému odhodlaniu a vízii, je dnes Kosovo bližšie ako kedykoľvek 

predtým k naplneniu jeho ašpirácií pri vyriešení jeho budúceho štatútu. Osobne som 

zarmútený, že nebudem môcť ďalej pracovať s blízkym partnerom a priateľom... Rozhodnutie 

pána Haradinaja ohľadom spolupráce s tribunálom napriek jeho pevnému presvedčeniu 

o svojej nevine, hoci bolestné pre neho, jeho rodinu, Kosovo a množstvo jeho priateľov 

                                                 
800 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 291 
801 Haradinaj je obvinený z vytvorenia zločineckej organizácie, ktorej účelom bola konsolidácia kontroly UÇK 
nad tzv. operačnou zónou Dukagjini prostredníctvom nelegálneho vysídlenia a zlého zaobchádzania so srbskými 
civilistami, ako aj tými osobami, ktoré boli považované za kolaborantov so srbskými silami, resp. nepodporovali 
UÇK. Obvinenie ďalej detailne upresňuje konkrétne zločiny, ktorých sa mali jednotky UÇK pod Haradinajovým 
velením dopustiť – viď Haradinaj et al. (IT-04-84), 
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/cis/en/cis_haradinaj_al_en.pdf 
802 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 117 
803 International Crisis Group: Kosovo After Haradinaj. Europe Report No. 163, 26. máj 2005, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/163_kosovo_after_haradinaj.ashx 
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a partnerov vrátane UNMIKu, je dôkazom rastúcej politickej vyspelosti Kosova...Verím, že 

pán Haradinaj bude raz opäť schopný pomáhať Kosovu, pre ktorého lepšiu budúcnosť tak 

veľa obetoval.“ 804 Tieto vyjadrenia boli v kontexte obvyklého prístupu predstaviteľov 

medzinárodného spoločenstva voči osobám obvinených z vojnových zločinov mimoriadne 

pozoruhodné – aj keď teoreticky pripustíme pozitívny vklad Ramusha Haradinaja do 

postvojnovej kosovskej politiky, je ťažko predstaviteľné, že by sa napr. Radovan Karadžić po 

vojne v BaH zrazu „zmenil“, začal pôsobiť konštruktívne a zmierlivo a vysoký predstaviteľ 

v BaH by sa s ním po jeho prípadnom skoršom obvinení a prevezení do Haagu lúčil podobne 

vrelými slovami. Hlava UNMIKu – špeciálny predstaviteľ Generálneho tajomníka OSN sa 

verejne postavil na stranu Haradinaja v procese pred tribunálom, ktorý bol taktiež zriadený zo 

strany tej istej inštitúcie – OSN. Opäť sa tak aplikoval dvojitý meter pri posudzovaní akcií 

rôznych osôb zapojených do postjuhoslovanských konfliktov – podobne ako v r. 1995 boli 

nacionalistickí chorvátski politici typu Šušaka západom akceptovaní ako vítaní partneri, o cca 

10 rokov neskôr boli de facto všetci predstavitelia naprieč kosovským politickým spektrom 

považovaní za garantov stability bez ohľadu na prípadné zapojenie do páchania vojnových 

zločinov. Oproti tomu bolo v podstate celé vedenie Srbska z r. 1999 zo strany ICTY obvinené 

a až na srbského prezidenta Milutinovića (a medzičasom zosnulého Miloševića) i uznané 

vinným a odsúdené805.  

 

Je potrebné uvedomiť si, že ICTY vydal obvinenia súhrnne len na 6 osôb albánskej 

národnosti za vojnové zločiny spáchané v Kosove, pričom iba dvaja (Haradinaj a Fatmir 

Limaj) sú väčšími politickými figúrami806 - a keďže v súlade so svojou tzv. „completion 

strategy“ tribunál v roku 2004 ukončil pre OTP možnosť vypracúvania nových obvinení807, 

viac ich už ani nebude. Kontroverzne vnímané postavy ako Hashim Thaçi, Agim Çeku808, 

Xhavit Haliti a množstvo iných nikdy neboli pre ICTY dostatočne zaujímavými, aby sa nimi 

                                                 
804 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 295 
805 Šainović et al. (IT-05-87), http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/cis/en/cis_sainovic_al_en.pdf (po 
oslobodení Milana Milutinovića je proces v odvolacej fáze a jeho názov bol zmenený z pôvodného Milutinović 
et al.) 
806 The Cases, ICTY, http://www.icty.org/action/cases/4 
807 Completion Strategy, ICTY, http://www.icty.org/sid/10016 
808 Prípad veliteľa UÇK a neskoršieho kosovského premiéra Çeka bol taktiež ilustratívnym v tom, ako politické 
ohľady zavážili pri posudzovaní individuálnej viny jednotlivých kosovských politikov - gen. Reinhardt, veliteľ 
KFORu v r. 1999-2000, zmienil obavy v súvislosti so stíhaním členov UÇK za vojnové zločiny a varoval, že 
obvinenie Çeka by spôsobilo problémy tak pre KFOR, ako aj pre UNMIK (in: PONTE, Carla Del, SUDETIC, 
Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals and the Culture of Impunity, str. 
45). Na inom mieste Carla Del Ponte konštatuje, že vyšetrovanie údajných zločinov, ktorých sa UÇK mala 
dopustiť proti Srbom, Rómom a iným osobám, ju samotnú vystavilo kritike z nadržiavania Srbom 
a komplikovania úsilia UNMIKu a KFORu pri výkone ich misií (in: tamtiež, str. 88). 
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OTP serióznejšie zaoberal. Tieto osoby samozrejme majú, rovnako ako všetci ostatní, nárok, 

aby sa na ne až do prípadného vynesenia rozsudku hľadelo ako na nevinných a cieľom tejto 

práce nie je dokazovať, že sa zločinov skutočne dopustili. Je však pomerne povážlivé, že 

kosovské politické vedenie sa v podstate ako jediné z politických reprezentácií krajín bývalej 

Juhoslávie zapojených do vojen takmer en bloc vyhlo záujmu ICTY. Obvinení boli čelní 

predstavitelia chorvátskych Srbov (Babić, Martić, Hadžić), bosnianskych Srbov (Karadžić, 

Plavšić, Krajišnik), Srbov zo Srbska (Milošević, Milutinović, Stanišić)809, či bosnianskych 

Chorvátov (Prlić, Kordić; Bobana „zachránila“ smrť pred vynesením obvinenia). V prípade 

množstva vysokých predstaviteľov Chorvátska (Bobetko, Tudjman, Šušak) sa otvorene 

hovorilo o ich úmrtí, ktoré jediné zabránilo procesu s nimi a do istej miery sa v tejto súvislosti 

spomínal i Alija Izetbegović810. Čelní kosovskí politici albánskej etnicity, ako aj hlavní 

velitelia UÇK (Kosovo je špecifickým prípadom aj tým, že na rozdiel od všetkých ostatných 

krajín zapojených do postjuhoslovanských konfliktov sa u množstva osôb prekrýva ich 

vojenská a politická činnosť), sú v drvivej väčšine dodnes nažive a tribunál sa rozhodol, že 

ich zapojenie do vojenských akcií v r. 1999 nie je dostatočným dôvodom pre prípadné 

obvinenie.  

 

Politická vôľa tu evidentne absentovala – nestor juhoslovanskej politiky Raif 

Dizdarević, niekdajší člen predsedníctva SFRJ a prezident SR BaH, sa na margo svojich 

rozhovorov s predstaviteľmi ICTY vyjadril: „Položil som im otázku k výberu obžalovaných, 

pretože som ho považoval za nelogický a podľa môjho názoru musel byť nelogický aj pre 

predstaviteľov tribunálu, ak by robili výber z odborného trestnoprávneho hľadiska. Udivila 

ma však lakonická odpoveď vysokého predstaviteľa tribunálu...keď mi ten človek povedal: 

                                                 
809 V prípade postupu ICTY voči srbským predstaviteľom sa však taktiež objavila signifikantná zahraničná 
kritika – týkala sa však konfliktov v Chorvátsku a BaH, nie v Kosove. V počiatočných štádiach fungovania 
tribunálu boli obvinení hlavní aktéri vojny v BaH z radov bosnianskych Srbov, avšak nie zo samotného Srbska – 
Milošević bol po Daytone vnímaný ako garant mieru a stability, s ktorým je nutné spoloupracovať. Neskôr sa 
tento prístup zmenil, avšak iba do istej miery – nikdy neboli obvinení napr. Borisav Jović (člen kolektívneho 
predsedníctva SFRJ a hlavný podporovateľ Miloševićovej politiky), Veljko Kadijević, Blagoje Adžić, 
čiernohorský prezident Momir Bulatović či šéf vojenskej kontrarozviedky Aleksandar Vasiljević. Jović, 
Kadijević a Adžić boli pôvodne menovaní v rámci tzv. spoločného zločineckého plánu v Miloševićovom 
obvinení, avšak napriek tomu sa obvineniu vyhli. Rovnako tak neboli obvinené niektoré osoby majúce podiel na 
organizácii paramilitárnych jednotiek, ako napr. Mirko Jović či Vuk Drašković. Podľa Marka Hoareho sa 
jednalo o dôsledok stratégie ICTY, ktorá bola zameraná primárne na osoby, ktoré vykonávali zločiny v rámci 
jedného štátu – Chorváti tak boli stíhaní prevažne za zločiny proti chorvátskym Srbom, za zločiny na teritóriu 
BaH boli stíhaní bosnianski Moslimovia, Chorváti a Srbi, zatiaľ čo Srbi zo Srbska samotného boli stíhaní 
prevažne za zločiny v Kosove, ktoré náležalo Srbsku. Viď HOARE, Marko: Victors’ justice is the only kind. 
810 Bosnia leader was war crimes suspect. BBC, 22. október 2003, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3203323.stm 
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‘výber sme nerobili my...’“ 811 Tzv. Leadership Research Team (odbor ICTY, ktorý sa 

zameriava na vypracúvanie odborných historických a politických analýz pre OTP, ktoré ďalej 

využívajú právne tímy) v súčasnosti nedisponuje ani jedným pracovníkom, ktorý by mal 

v náplni práce štúdium prípadných zločinov kosovských Albáncov – oproti tomu je v tíme 

množstvo pracovníkov, ktorí sa zaoberajú konfliktami v Bosne a Chorvátsku812. Je síce 

pravdou, že svojim rozsahom a dopadom na civilné obyvateľstvo nie je na mieste porovnávať 

konflikt v BaH a v Kosove, avšak absencia záujmu OTP aspoň o tých málo obvinených 

kosovských Albáncov je tiež istým spôsobom výpovedná. Ako konštatuje Elizabeth Pond, 

„Kosovské mafie...vraždili a vydierali nielen príslušníkov iných národov, ale i svojich 

vlastných...likvidovali podozrivých informátorov a rivalov z iných frakcií...priamo pred očami 

mierotvorcov z KFORu. Mnoho mesiacov boli jediní podozriví, ktorých sa medzinárodné 

spoločenstvo odvážilo vydať do Haagu, či súdiť pred medzinárodnými sudcovskými panelmi 

v Kosove, tí Albánci, ktorí zabíjali iných Albáncov, nie Albánci, ktorí zabíjali Srbov.“813 

 

Krátko po Haradinajovom transfere do Haagu a úvodnom prehlásení o vine či nevine 

požiadal obvinený o možnosť dočasného prepustenia. V písomnom prehlásení Haradinaj 

vyhlásil, že nebude žiadnym spôsobom prichádzať do kontaktu s obeťami či svedkami, v čom 

ho podporilo niekoľko známych predstaviteľov medzinárodného spoločenstva v Kosove814. 

UNMIK prehlásil, že disponuje dostatočnými prostriedkami, aby garantoval Haradinajovu 

súčinnosť so všetkými podmienkami, ktoré by ICTY ohľadom možného dočasného 

prepustenia obvineného mohol určiť. Tento postoj bol pritom v prudkom protiklade so 

stanoviskom UNMIKu v r. 2003 (jednalo sa o prípad iného obvineného kosovského Albánca, 

Fatmira Limaja), keď podľa vlastného vyjadrenia UNMIK mal len limitované zdroje 

a vzhľadom na geografickú lokalizáciu Kosova by pre obvineného bolo pomerne jednoduché 

utiecť cez hory do nestabilného severného Albánska815. OTP zmysluplne argumentoval, že 

okrem rizika úteku obvineného, ktorý vzhľadom na charakter obvinení v prípade uznania viny 

mohol očakávať vysoký trest, predstavoval Haradinaj signifikantnú hrozbu pre svedkov 

                                                 
811 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 164 
812 Osobná skúsenosť autora počas stážového pobytu na ICTY. 
813 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 106 
814 Napr. gen. Reinhardt videl Haradinaja nasledovne: „Je to muž, ktorému absolútne dôverujem a ktorého rady 
aktívne vyhľadávam. Je to politik s vynikajúcimi vlastnosťami, ktorý bude kľúčovým faktorom pre zmierenie 
rôznych etnických skupín v Kosove.“ Jessen-Petersen tribunálu napísal, že Haradinaj je „mužom s dynamickým 
vedením, silným odhodlaním a víziou, ktorý preukázal dôstojnosť a vyspelosť svojim rozhodnutím dobrovoľne sa 
vzdať.“ Druhý najvyšší predstaviteľ UNMIKu sa zúčastnil na svadbe Haradinajovho príbuzného. In: PONTE, 
Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals and the 
Culture of Impunity, str. 296, 298 
815 Tamtiež 
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i obete a že jeho samotná prítomnosť v Kosove by mohla množstvo svedkov odstrašiť od 

vypovedania. Prokuratúra pritom logicky vychádzala z predošlých skúseností s procesmi 

s bývalými členmi UÇK v Kosove vrátane spomínaného procesu s Haradinajovým bratom 

Dautom. Tribunál nakoniec rozhodol, že neexistoval žiaden dôkaz, že by Haradinaj 

predstavoval po svojom prepustení akékoľvek nebezpečenstvo pre obete, svedkov, či iné 

osoby. Na obdobie 90 dní mu zakázal zúčastňovať sa verejných vystúpení a iných verejných 

politických aktivít, avšak tento zákaz za nevzťahoval na Haradinajovu účasť v organizačných 

aktivitách svojej politickej strany. Po uplynutí 90 dní bol zákaz efektívne zrušený, pričom sa 

tribunál odvolal na správu UNMIKu o očakávaných pozitívnych efektoch Haradinajovho 

angažovania sa v politických aktivitách a nastávajúcich rokovaniach o finálnom štatúte 

Kosova816.  

 

Jednalo sa o bezprecedentný krok zo strany ICTY – hoci dočasné prepustenie bolo 

štandardnou procedúrou u množstva iných obvinených, žiaden z nich nemal vo svojej 

domovskej krajine povolené politické pôsobenie. Už len tento samotný fakt je vo svojej 

podstate kontroverzný – je v podstate nemožné predstaviť si, že by napr. Šešelja či Karadžića 

tribunál dočasne prepustil, umožnil im vrátiť sa do Srbska či BaH a okrem toho im povolil 

politickú činnosť vrátane verejných vystúpení a účasti na rôznych rokovaniach 

i s predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva. Neurobil by to z tých istých dôvodov, ktoré 

mali zavážiť i v prípade Haradinaja – obete by sa cítili ponížené, svedkovia zastrašení (ak nie 

rovno mŕtvi) a naviac je podobné rozhodnutie povoliť potenciálnemu vojnovému zločincovi 

opätovnú možnosť politickej participácie principiálne spochybniteľné; Šešelj a Karadžić však 

majú takmer unisono naprieč celým spektrom medzinárodného spoločenstva imidž 

vyvrheľov, čo sa o Haradinajovi povedať nedá a zrejme práve to zavážilo najviac.  

 

Naviac, ako správne konštatuje Carla Del Ponte, dopad tohto rozhodnutia bol skutočne 

pre postavenie svedkov krajne neradostný, čo sa ukázalo počas samotného procesu 

zahájeného v r. 2007: „Predstavte si osobu v Kosove, ktorá sa rozhoduje, či bude riskovať 

svedectvo pred tribunálom proti obvinenému z radov UÇK. Kosovo trpelo rozšíreným 

a systematickým zastrašovaním svedkov, ktoré malo signifikantný dopad na súdne 

pojednávania tak na lokálnej úrovni, ako aj na ICTY. Vravela som Bezpečnostnej rade, že 

manipulácia so svedkami zrejme ovplyvnila rozsudok v prípade Limaja (Limaj a jeden zo 

                                                 
816 Haradinaj et al. (IT-04-84), http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/cis/en/cis_haradinaj_al_en.pdf 
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spoluobvinených Isak Musliu boli oslobodení; druhý spoluobvinený Haradin Bala dostal 13 

rokov817). Vedela som, že každé Haradinajovo verejné vystúpenie bolo vlastne správou pre 

každého, kto zvažoval svedectvo proti nemu... Ako môže byť presadzovaná vláda zákona, keď 

najvyššie postavení úradníci UNMIKu otvorene podporujú niekoho, kto je obvinený 

z najzávažnejších zločinov v medzinárodnom práve?“ 818 UNMIK k ochrane svedkov 

pristupoval rozpačito až podozrivo – došlo napr. k prípadu, keď sa UNMIKu údajne „stratili“ 

citlivé materiály obsahujúce informácie o chránených svedkoch a ich rodinách. Keď 

pracovníci ICTY požadovali o prípade písomné prehlásenie, UNMIK zrazu dokumenty 

odovzdal, avšak polovica z nich chýbala a našla sa po osobnej prehliadke u jedného 

z pracovníkov UNMIKu819. Vo svetle skutočností, keď v centre Prištiny viseli plagáty 

zobrazujúce Haradinaja s citátmi Jessena-Petersena o jeho „vodcovských schopnostiach“, či 

keď manželka policajného dôstojníka UNMIKu (zodpovedného i za ochranu svedkov) bola 

najatá ako vyšetrovateľka pre Haradinajových obhajcov820, je patričnou otázkou, aké boli 

zámery UNMIKu s predmetnými dokumentmi. Pre pracovníkov OTP na čele s Carlou Del 

Ponte bolo Kosovo zrejme najťažším orieškom, keďže „im nikto nepomáhal, ani 

administratíva OSN, ani NATO.“821 

 

V apríli 2008 bol Haradinaj spoločne s Idrizom Balajom oslobodený; tretí obvinený 

Lahi Brahimaj bol odsúdený na šesť rokov. Strana obhajoby nepovažovala za potrebné 

predvolať ani jedného svedka. Obžaloba pociťovala zásadné problémy pri predvolávaní 

svedkov, ktorí mali podľa pôvodného zámeru svedčiť proti obvineným – jednalo sa napr. 

o Nasera Liku a Shefqeta Kabashiho; dôvodom bolo údajné nedodržanie podmienok zo strany 

ICTY822. Ďalší potenciálni svedkovia sa svojich prípadných výpovedí nedožili – zo strany 

srbských médií sa objavovali náznaky, že až desať svedkov za rôznych okolností zomrelo, čo 

bolo následne tribunálom dementované ako nezodpovedné vyhlásenia823. Člen tzv. Výboru 

pre obranu Ramusha Haradinaja Astrit Haraqija a redaktor prištinského denníku Bota 

                                                 
817 Limaj et al. (IT-03-66), http://www.icty.org/x/cases/limaj/cis/en/cis_limaj_al_en.pdf 
818 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 297, 300 
819 Tamtiež, str. 299 
820 Tamtiež 
821 Milosevic hat mich fasziniert. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. júl 2006, 
http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E5F799F035A554334BE1ADCA8FA
0B9B26~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
822 Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj (IT-04-84-T). Judgement, 3. apríl 2008, 
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/080403.pdf  
823 Belgrade reaction to Haradinaj acquittal "concerning". B92, 10. apríl 2008, 
http://www.b92.net/eng/news/crimes-article.php?yyyy=2008&mm=04&dd=10&nav_id=49272 
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Sot Bajrush Morina boli ICTY obvinení z tzv. pohŕdania súdom, keďže sa mali údajne 

dopustiť zastrašovania chráneného svedka; Haraqija bol neskôr oslobodený a Morina dostal 

trest v trvaní troch mesiacov824. Sudcovia v zdôvodnení rozsudku poskytli nasledovné 

vyjadrenie: „Súd sa stretával s výraznými ťažkosťami pri získavaní výpovedí od veľkého počtu 

svedkov. Veľa z nich uvádzalo strach ako hlavný dôvod pre odmietnutie svedectva 

a poskytnutia dôkazov. V tomto ohľade súd nadobudol silný dojem, že proces prebiehal 

v atmosfére, kde sa svedkovia cítili ohrození...Vzhľadom na tieto okolnosti súd využil všetky 

svoje možnosti, aby zaistil spravodlivý a promptný priebeh procesu, ako aj ochranu a dobrý 

stav svedkov... Súd sa však uzniesol, že prokuratúra prezentovala málo priamych dôkazov, 

ktoré by svedčili v prospech uvádzaného spoločného zločineckého zámeru...“825 Prokuratúra 

sa proti vynesenému rozsudku odvolala a odvolacia komora posunula proces nazad do tzv. 

pre-trial fázy. Prezident tribunálu Patrick Robinson v tejto súvislosti uviedol, že pôvodný 

proces bol „marený zastrašovaním svedkov a tribunál nebol schopný naplno vziať do úvahy 

rozsah zastrašovania.“826 

 

Vybrané príklady (ne)konania ICTY v prípadoch predstaviteľov NATO, Šešelja 

a Haradinaja sú iba nepatrným zlomkom kontroverzií, ktoré fungovanie tribunálu sprevádzali. 

Signifikantný priestor by sa dal venovať napr. politike tribunálu pri zostavovaní jednotlivých 

obvinení, keď sa sústredil obzvlášť na vybraných jednotlivcov a tým pádom boli obvinenia 

primárne zamerané na zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Jednalo sa tak o výrazne 

odlišný prístup napr. v porovnaní s norimberskými procesmi, kde bol hlavný dôraz kladený na 

zločiny proti mieru a vedenie agresívnej vojny. Hoci svetová verejnosť má vojnových 

zločincov nacistického Nemecka primárne asociovaných s genocídou a holokaustom, 

žalobcovia v Norimberku sa rozhodli venovať sa predovšetkým aktom agresie, ktoré 

predstavitelia Nemecka učinili proti spojeneckým krajinám. Jednalo sa samozrejme 

o tribunály pôsobiace v komplexne odlišnom prostredí – Nemecko bolo jednoznačne 

prehlásené za agresora a naviac jeho porážka bola úplná; nič tak nestálo v ceste ani vynášaniu 

obvinení, ani zhromažďovaniu dôkazov. Oproti tomu ICTY je tribunál, ktorý sa zaoberá iným 

typom konfliktu, resp. konfliktov a zvolil tak odlišnú politiku – vina nebola jednoznačne 

pripísaná jednej strane a medzi obvinenými sa tak ocitli vojnoví zločinci zo všetkých 

                                                 
824 Haraqija & Morina (IT-04-84-R77.4), 
http://www.icty.org/x/cases/contempt_haraqija_morina/cis/en/cis_haraqija_morina_en.pdf 
825 Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj (IT-04-84-T). 
826 New war crimes trial for former Kosovo PM Haradinaj. BBC, 21. júl 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10709093 
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zúčastnených strán. Kritici tohto prístupu argumentujú, že tribunál mal už na začiatku 

vychádzať z prístupu, kde je Srbsko označené ako hlavný vinník a potrestaní sú tak primárne 

čelní predstavitelia srbského politického a vojenského establishmentu. Uvádzajú, že 

univerzálna snaha ICTY o zmierenie, keď sa tribunál pokúšal vyhnúť jednoznačným 

a priamočiarym krokom, viedla iba k rastúcej kritike, keď sa každá strana cítila poškodená 

a k zmiereniu v skutočnosti príliš nedochádzalo827. Paradoxne boli norimberské procesy, ktoré 

akékoľvek zmierenie vôbec nemali vo svojej agende, v tomto aspekte úspešnejšie; Nemecko 

sa nevyhlo všeobecnému odsúdeniu ako hlavný vinník a jeho obete mali pocit, že 

spravodlivosti bolo učinené zadosť – proces zmierenia tak po vojne neobyčajne rýchlo 

napredoval (aj keď sa na tom rozhodne podpísal aj faktor ustanovenia nového bipolárneho 

systému, ktorý spojil západné Nemecko do jedného bloku s jeho bývalými nepriateľmi USA 

a Veľkou Britániou). Samozrejme je táto kritika mierne krátkozraká – hoci by možno 

radikálny antisrbský postoj tribunálu od jeho počiatku viedol k potlačeniu stále prebiehajúcich 

diskusií o údajnej zaujatosti proti jednej či druhej strane, nebola by podobná politika 

principiálne spravodlivá. Akcie Belehradu počiatkom 90. rokov sa dajú porovnávať 

s politikou nacistického Nemecka iba v prípade absolútnej zaslepenosti a hoci, ako už bolo 

konštatované v predošlých pasážach tejto práce, niesla srbská strana vo vojnách hlavný podiel 

zodpovednosti, rozpad SFRJ bol omnoho komplexnejším javom, ktorý nie je rozhodne možné 

priamočiaro pripísať iba jednej zo zúčastnených strán. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
827 Viď napr. HOARE, Marko: Victors’ justice is the only kind. 
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9. DNEŠNÁ PODOBA POST-DAYTONSKEJ BOSNY 

 

Od prijatia Daytonskej dohody už uplynulo viac než desať rokov a BaH sa ešte stále 

nachádza v čiastočne patovej situácii. V mnohých aspektoch boli mierová dohoda a následný 

angažmán medzinárodného spoločenstva v podobe civilnej administratívy i vojenského 

dohľadu relatívne úspešné – podarilo sa zastaviť krvavý a vleklý vojenský konflikt, došlo 

k znateľnej ekonomickej obnove, vzťahy medzi jednotlivými etnikami síce nie sú ideálne, ale 

isté zmierenie nastalo a v štáte sa nastolil systém konsociačnej demokracie, ktorý sa pokúša 

vychádzať v ústrety prianiam troch hlavných etnických skupín. Na strane druhej je 

konsociačný politický model v bosnianskej praxi mimoriadne neefektívny, reformy sú 

pravidelne blokované, pozícia Vysokého predstaviteľa je stále bizarnejšia a nevďačnejšia 

a hlavne stále neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či je vlastne projekt celistvej Bosny 

a Hercegoviny z dlhodobého hľadiska realizovateľný.  

 

Posledná otázka je pritom obzvlášť komplexná – v prípade tak kladnej, ako i zápornej 

odpovede je vzápätí potrebné definovať ďalší postup, ktorý by bol pre dosiahnutie vytýčeného 

cieľa (či už posun k unitárnemu, alebo naopak dezintegračnému modelu) najvhodnejší. 

Samozrejme vyhodnotenie Daytonu v mnohom závisí od toho, z akých kritérií vychádzame – 

oproti vojnovému stavu ešte z r. 1995 je dnešná Bosna veľkým úspechom, avšak v porovnaní 

s ideálnym modelom funkčného multikultúrneho usporiadania je súčasná situácia skôr 

zlyhaním. Táto kapitola tak bude venovaná stratégiam medzinárodného spoločenstva, ktoré 

boli v BaH postupne s rôznymi výsledkami aplikované, ako aj možným východiskám, ktoré 

pred krajinou v časovom horizonte najbližších cca 10 rokov stoja. 

 

9.1 15 ROKOV MULTIKULTÚRNEHO PROJEKTU 

 

Spojené štáty spoločne so svojimi európskymi spojencami sledovali pri vytváraní 

povojnovej BaH cieľ, ktorý vo svojej podstate obsahoval niekoľko vnútorných kontradikcií. 

Týmto cieľom bolo ustanovenie nezávislého a suverénneho štátu, ktorý by bol multietnický, 

ktorého obyvatelia by si postupne vytvorili istý zmysel pre vnímanie vlastnej, bosnianskej 

identity, a ktorého politický systém by zamedzoval vytvoreniu prevahy príslušníkov jedného 

etnika. V istom zmysle sa tak jednalo o pokračovanie Bosny ako „Juhoslávie v malom“. Pri 

napĺňaní tohto cieľa pochopiteľne vyvstalo veľké množstvo problémov, ktoré boli čiastočne 
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chápané ako inherentne späté so samotným projektom Bosny ako nezávislého štátu 

a upozorňovalo sa na ne hneď po podpísaní Daytonskej dohody, a čiastočne sa objavili počas 

uplynulých 15 rokov do veľkej miery ako dôsledok nevysporiadaných prvkov konfliktu, ktoré 

boli v Daytone zmrazené, avšak nie vyriešené.  

 

Po prvé je na mieste otázka, prečo už od r. 1991 západ trval na neudržateľnosti 

celistvej Juhoslávie, avšak v prípade BaH zaujal diametrálne odlišný postoj. V úvodných 

kapitolách venovaných mierovým plánom pre BaH v priebehu vojny som sa snažil 

zodpovedať otázku, aké boli priority medzinárodného spoločenstva voči Juhoslávii, a akú 

stratégiu bolo na počiatku konfliktu najvhodnejšie zaujať. Odpoveďou bolo stanovisko, že 

akonáhle sa celou juhoslovanskou nástupníckou problematikou začal západ serióznejšie 

zaoberať, bolo už pre záchranu Juhoslávie neskoro – problémom bolo podcenenie vážnosti 

situácie a ignorovanie vnútorných tenzií v období, keď sa teoreticky ešte rozpadu dalo 

zabrániť. Je však pozoruhodné, že do zachovania juhoslovanského projektu, ktorý ako 

celistvá jednotka slúžil ako referenčný rámec pre jej jednotlivé národy828, a ktorého rozpad 

viedol k rozpútaniu niekoľkých vĺn konfliktov, neboli západné štáty ochotné príliš investovať, 

zatiaľ čo do nového projektu samostatnej BaH boli od r. 1995 investované obrovské 

prostriedky. Túto postojovú nekonzistentnosť vyjadril napr. Henry Kissinger, keď prehlásil, 

že „Bosna nikdy neexistovala ako nezávislý štát a tak by sme sa ho nemali pokúšať teraz 

vytvoriť“ 829 a že „pokiaľ neboli schopní udržať Juhosláviu, neudržia ani BaH.“830 Problém 

niekdajšej vzájomnej závislosti medzi Juhosláviou a BaH, ktorá bola najskôr pochovaná vo 

vojenskom konflikte a ktorej platnosť sa snažili znegovať architekti Daytonu, pripomína 

i Sumantra Bose: „Bez Bosny nemôže existovať Juhoslávia a bez Juhoslávie nemôže byť 

Bosna.“831 

 

Po druhé, debata o udržateľnosti samostatnej BaH je obvykle rukojemníkom rôzneho 

výkladu historických podôb Bosny, keď proti sebe stoja zástancovia tézy o prirodzenej 

kontinuite proti proponentom výkladu o umelom štátnom útvare. Okrem toho v Daytone bola 

síce definitívne potvrdená územná celistvosť BaH v pôvodných hraniciach, avšak na strane 

                                                 
828 Hoci bola identita Bosniakov či Srbov primárne naviazaná na svoju vlastnú etnickú skupinu, v rámci 
Juhoslávie toto nepredstavovalo problém – bosnianski Srbi sa cítili byť tak „Bosancami“ (Bosňanmi), ako aj 
Srbmi v obecnom celojuhoslovanskom kontexte a pri zachovaní jednotnej federácie nepociťovali žiadnu 
motiváciu k vytváraniu monoetnických štátov. 
829 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 365 
830 Leadership Research Team: International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, str. 136 
831 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 162 
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druhej bola zachovaná existencia Republiky Srpskej ako jednej z dvoch federálnych entít. 

Krajina je tak síce de iure integrálnou jednotkou, de facto však výkon praktickej politiky 

v mnohých aspektoch prebieha na úrovni Federácie, resp. RS. Toto kompromisné riešenie je 

kritizované z oboch strán a zástancovia historickej kontinuity Bosny zároveň presadzujú 

vyššiu úroveň republikových kompetencií. Autori ako Malcolm, Hoare, Donia spoločne so 

Silajdžićom, Halilovićom a inými osobnosťami bosniackej politickej scény argumentujú, že 

BaH tvorí geograficky i ekonomicky integrálnu jednotku a v minulosti ju i v rámci 

jednotlivých multietnických impérií či federácií skutočne vytvárala. Problém tohto výkladu 

bosnianskej štátnosti spočíva v istom nepochopení, resp. ignorovaní kontextu – nielen 

v Titovej Juhoslávii, ale i vo všetkých ostatných historických štátnych útvaroch v priestore 

západného Balkánu (1. Juhoslávia, BaH v rámci Rakúsko-Uhorska, Osmanská ríša) neboli 

národy Bosny a Hercegoviny fyzicky oddelené od ostatných balkánskych národov (istý 

problém nastal po oficiálnom ustanovení Srbska ako nezávislého štátu v r. 1878 a pričlenení 

BaH do Rakúsko-Uhorska, keď došlo k rozdeleniu srbského národa medzi dva štátne útvary – 

bosnianski Srbi sa s týmto rozhodnutím nikdy nezmierili 832) a hlavné politické rozhodnutia 

boli prijímané na inom mieste – či už v Istanbule, Viedni alebo Belehrade. Postavenie BaH 

ako jednotky v rámci väčšieho mnohonárodného a federatívneho štátneho útvaru je tak 

diametrálne odlišné od postavenia Bosny ako samostatného štátu833.  

 

Oproti „integralistom“ stoja autori ako Hayden, Woodward, Mearsheimer 

a bosniansko-srbskí politici na čele s Dodikom, ktorí koncept samostatnej multietnickej 

Bosny považujú za umelý a v kontexte západnej politiky voči Juhoslávii i za pokrytecký. 

Podľa tohto názoru BaH nikdy ako samostatný štát nejestvovala, väčšina jej obyvateľov (Srbi 

a Chorváti dohromady) sa s ňou nikdy nebude chcieť stotožniť a medzinárodné spoločenstvo 

tak investuje obrovské materiálne prostriedky do projektu, ktorý je dlhodobo neudržateľný. 

Ideálne by tak bolo krajinu rozdeliť, čo nová alokácia obyvateľstva v dôsledku etnických 

čistiek značne uľahčila. Tento postoj je taktiež do veľkej miery krátkozraký a ignoruje práve 

tie elementy bosnianskej štátnosti a integrity, na ktoré poukazuje prvá skupina „integralistov“. 

Dôležité je však uvedomiť si, že táto debata, resp. odvolávanie sa na históriu, sú do veľkej 

miery bezpredmetné – na mape sveta existuje množstvo štátov, ktoré nemajú žiadnu 

                                                 
832 Viď napr. HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 94 
833 Podobný názor zastáva aj Ladislav Hladký: „Bosna v minulosti potrebovala k zaisteniu svojej politicko-
správnej, resp. štátnej individuality nutne nejaké vonkajšie krytie, čiže začlenenie do širšieho štátneho celku – 
Osmanskej ríše, Habsburskej monarchie, spoločného juhoslovanského štátu. Po rozpade juhoslovanskej 
federácie Bosna toto vonkajšie krytie akoby definitívne stratila.“ In: tamtiež, str. 347 
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historickú kontinuitu a ich hranice sú často iba pozostatkom koloniálneho rozdelenia sfér 

vplyvu; ich životaschopnosť vyplýva primárne z procesov prebiehajúcich v rámci daného 

štátu a podstatné tak je, ako sa bosnianska spoločnosť samotná stavia k tomuto nepochybne 

ambicióznemu projektu. 

 

Po tretie, medzinárodné spoločenstvo síce Daytonskou dohodou vytvorilo dočasnú 

podobu BaH, nedokázalo však zároveň ustanoviť rámec, ktorý by zabezpečil jej dlhodobé 

fungovanie bez zahraničnej prítomnosti. Súčasná BaH je samostatná, multietnická a v jej 

pôvodných hraniciach len vďaka intervencii západných spojencov na čele s USA v r. 1995 

a následnému dlhotrvajúcemu angažmánu v podobe tzv. Úradu Vysokého predstaviteľa pre 

BaH (Office of the High Representative in BaH, OHR) a vojenských kontingentov IFOR, 

SFOR a Althea. Táto intervencia a následné vytvorenie de facto protektorátu však naplnila 

niektoré ciele iba na papieri, a v prvom rade sa jedná o tzv. multietnickosť. V krajine síce 

i naďalej žijú Bosniaci, Srbi a Chorváti, ktorých percentuálny podiel sa oproti vojne 

pravdepodobne až tak výrazne nezmenil834 - Bosniakov je stále najviac, nedisponujú však 

absolútnou väčšinou – avšak etniká už nežijú „pospolu“. Populačný ráz krajiny sa následkom 

vojny a etnických čistiek výrazne zhomogenizoval835 a návraty utečencov stále výrazne 

zaostávajú za očakávaniami – RS je tak v podstate homogénnym srbským územím 

a Federácia je taktiež rozdelená na bosniacke a chorvátske kantóny; jedinou podstatnou 

výnimkou „potvrdzujúcou“ multietnickosť krajiny sú zmiešané moslimsko-chorvátske 

kantóny centrálna Bosna a Hercegovina-Neretva, ktorých komplikovaný vnútropolitický 

systém je v praxi skôr na obtiaž. BaH je tak multietnická iba svojim celkovým zložením 

obyvateľstva, v praxi došlo v porovnaní s predvojnovým stavom k obrovským premenám 

a väčšina regiónov je obývaná prevažnou väčšinou príslušníkov jednej etnickej skupiny.  

 

Okrem toho je medzinárodné spoločenstvo postavené pred dilemu, ako ďalej naložiť 

so svojou prítomnosťou. Vojenská časť mierovej dohody bola naplnená bezproblémovo, 

krajina je momentálne dostatočne stabilná a z niekdajších cca 60.000 vojakov ich počet klesol 

                                                 
834 Jedná sa iba o odhad, keďže oficiálne sčítanie obyvateľstva sa konalo naposledy v r. 1991 a nové je stále 
blokované vzhľadom na námietky prevažne bosnianskych Srbov. 
835 Viď prílohu č. 7. Údaje sú opäť len približné, ale dá sa odhadovať, že oproti predvojnovému etnickému 
zloženiu Federácie BaH (52% Bosniakov, 19% Chorvátov a 20% Srbov) je jej dnešné zloženie 72% Bosniakov, 
22% Chorvátov a necelých 5% Srbov. V Republike Srpskej bolo predvojnové zloženie 54% Srbov, 29% 
Bosniakov a 9% Chorvátov, zatiaľ čo dnes žije v RS viac než 90% Srbov. In: TOAL, Gerard, DAHLMAN, Carl: 
Has Ethnic Cleansing Succeeded? Geographies of Minority Return and its Meaning in Bosnia-Herzegovina. In: 
Dayton - Ten Years After: Conflict Resolution, Co-operation Perspectives. Sarajevo, 2005, 
http://www.nvc.vt.edu/toalg/Website/Publish/Papers/ToalDahlmanEthnicCleansingSucceeded.pdf 
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na približne dve tisícky. Problémom je však civilná časť – Vysoký predstaviteľ stále 

disponuje veľkými politickými právomocami, avšak i tak nie je schopný zlepšiť chronicky 

neefektívnu činnosť bosnianskych politických inštitúcií; naopak sa zdá, že jeho autorita 

kontinuálne klesá. Štáty tzv. Rady pre implementáciu mieru (Peace Implementation Council, 

PIC) sú si vedomé, že sa jeho prítomnosť v krajine nedá predlžovať donekonečna a raz bude 

musieť byť ukončená (čo by zároveň znamenalo revíziu pôvodnej ústavy), keďže i tak funkcia 

obzvlášť v posledných rokoch stratila na význame, zároveň sú však postavené pred hrozbu 

secesionistických ťahov RS v prípade absencie priameho medzinárodného dohľadu. 

Pochopiteľne sú vojenská a civilná časť implementácie Daytonu vzájomne previazané – ak by 

sa významne zvýšila vnútorná nestabilita v dôsledku hrozby rozpadu krajiny, vytvorilo by to 

tlak na medzinárodnú vojenskú prítomnosť, ktorá by sa tak mohla stať jediným garantom 

zachovania celistvosti BaH. 

 

Predstavitelia medzinárodného spoločenstva učinili počas uplynulých 15 rokov 

v krajine množstvo dobrých i zlých krokov, ktorých podrobná analýza by si vyžiadala priestor 

zodpovedajúci rozsahu celej tejto práce. Zameriam sa tak skôr na vypichnutie najdôležitejších 

zlomových bodov, ktoré sa podieľali na formovaní dnešnej podoby BaH. V r. 1997, vidiac 

reálnu bezzubosť Vysokého predstaviteľa, schválili štáty PIC tzv. Bonnské právomoci, ktoré 

mu umožňujú napr. odvolať z úradu akéhokoľvek predstaviteľa bosnianskej štátnej správy, 

vrátane členov vlád a kolektívneho predsedníctva, v prípade preukázaného marenia 

mierového procesu. Pokiaľ zvolené orgány nie sú schopné v stanovených časových úsekoch 

riadne prerokovať a schváliť potrebné zákony, môže o nich priamo rozhodnúť OHR. Tento 

má taktiež právo na uplatnenie finančných či administratívnych sankcií (vrátane zákazu 

činnosti) voči ktorejkoľvek politickej strane836. Uplatňovanie týchto právomocí bolo 

niekoľkokrát využité a vyvolalo pochopiteľnú negatívnu odozvu zo strany politických 

predstaviteľov toho etnika, ktorého sa zásah týkal – napr. v októbri 1999 bola pozastavená 

politická činnosť predsedovi Srbskej radikálnej strany v BaH Nikolovi Poplašenovi837 a v r. 

2001 bol odvolaný líder HDZ-BiH Ante Jelavić, minister vnútra kantónu Hercegovina-

                                                 
836 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 301 
837 Viď BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 72. 
O Poplašenovych názoroch celkom ilustratívne vypovedá interview z r. 2000, kde napr. hovorí o udeľovaní 
štátnych vyznamenaní Karadžićovi, Mladićovi, Martićovi, či Šešeljovi a ďalej dodáva štandardné prehlásenia 
o tom, ako medzinárodné spoločenstvo intencionálne smeruje k zničeniu „srbstva“. Viď Nikola Poplašen – 
Interviewed by Radmilo Sipovac. Nezavisne novine, 2. február 2000, dostupné na http://www.ex-
yupress.com/neznov/neznov16.html 
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Neretva Dragan Mandić a jeho ďalší traja kolegovia838. V r. 2004 odvolal vtedajší Vysoký 

predstaviteľ Paddy Ashdown 59 vládnych a 9 policajných úradníkov v RS839.  

 

Obzvlášť v počiatočných rokoch po Daytone boli niektoré „zhora“ nanútené 

rozhodnutia prospešné pre ekonomický rozvoj krajiny a zlepšenie kvality života – úspešne sa 

podarilo vytvoriť centrálnu banku a uviesť do obehu konvertibilnú marku ako jediné oficiálne 

platidlo. Hoci boli spočiatku bosnianski Chorváti a Srbi naklonení používaniu „svojich“ 

platidiel kuny a dinára, ekonomické faktory (hlavne inflácia dinára) veľmi rýchlo vylepšili 

imidž konvertibilnej marky a akceptácia novej meny tak prebehla pomerne rýchlo 

a bezproblémovo840. Známym a v danej dobe veľmi dôležitým krokom bolo ustanovenie 

nových ŠPZ, podľa ktorých sa nedá identifikovať mesto či okres, kde bolo auto 

registrované841; naviac sa používajú iba tie písmená, ktorých podoba je rovnaká v latinke 

i cyrilike. Nové ŠPZ neuveriteľne uľahčili ľuďom cestovanie po BaH – dovtedy sa auto so 

„srbskými“ značkami de facto nemohlo odvážiť do moslimských oblastí a pod. Ďalšie 

reformy zahŕňali jednotný systém hraničných kontrol a colnej správy, zjednotenie armády 

a vytvorenie spoločnej veliacej štruktúry, či ustanovenie jednotnej tajnej služby. V r. 2005 

dokonca bosnianski Srbi súhlasili so zjednotením policajných zložiek842. Dá sa povedať, že 

znásobovanie kompetencií centrálnych štátnych orgánov, voči ktorému protestovali primárne 

politici z RS, bolo dosiahnuté pomocou hrozieb o „odovzdaní jednosmerného lístku do 

Haagu“, keďže nezanedbateľná časť z nich mohla byť asociovaná s vojnovými zločinmi843. 

 

Problémom však je postupná strata autority celého medzinárodného spoločenstva, 

ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi stále viac trápi s chýbajúcou stratégiou pre prípadné ukončenie 

                                                 
838 Viď BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 129. 
Mandić následne prehlásil, že je preňho česť pripojiť sa k ďalším odvolaným chorvátskym predstaviteľom (ako 
napr. Jelavić). 
839 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 142 
840 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 304 
841 Hoci sa na prvý pohľad jedná o v podstate banálnu záležitosť, je otázne, či by lídri bosnianskych politických 
strán sami s týmto riešením súhlasili, pokiaľ by nebol v hre priamy zásah OHR. Pri hlboko vžitých 
antagonizmoch medzi jednotlivými politickými predstaviteľmi bolo občas (a čiastočne táto situácia pretrváva 
dodnes) nemožné dohodnúť sa na marginálnych záležitostiach, ktoré naviac nemali žiaden citlivý politický 
podtext – išlo iba o princíp, aby reprezentanti jednej etnickej skupiny príliš okato nepodporovali druhých, a tak 
sa radšej stavali do principiálnej opozície. Naviac sú takéto ŠPZ v regióne neobvyklé – za čias SFRJ existoval 
formát ŠPZ, ktorý jasne identifikoval okres, kde bolo auto registrované. Ostatné krajiny po rozdelení Juhoslávie 
síce pochopiteľne prijali vlastné ŠPZ, všetky sa však riadili princípom identifikácie podľa okresov. Jedinou 
výnimkou je tak BaH a Kosovo, kde je formát ŠPZ rovnaký ako v Bosne, len stredová kombinácia písmen je 
vždy „KS“. Od r. 2011 sa i v Kosove vydávajú nové ŠPZ, identifikujúce okres podľa číselnej kombinácie. 
842 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 141 
843 PARISH, Matthew: Republika Srpska: After Independence. Balkan Insight, 19. november 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/republika-srpska-after-independence 
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svojho pôsobenia v BaH844. Renomované analytické inštitúcie síce občas vyprodukujú nejaký 

návrh „reformy“ postavenia medzinárodného spoločenstva v krajine, avšak obvykle sa jedná 

iba o teoretické koncepty, ktoré neposkytujú žiadnu záruku efektivity a prínosu845. Obecne je 

Vysoký predstaviteľ síce prestížnou, ale veľmi nevďačnou funkciou. Pri praktickom výkone 

svojej politiky by pochopiteľne mal fungovať ako nestranný arbiter, čo sa však pochopiteľne 

v praxi dá uskutočniť len zriedka. Obvykle tak býva obviňovaný všetkými troma stranami 

z nesprávnych krokov – Bosniakmi z ústupkov voči „páchateľom genocídy z RS“, Chorvátmi 

z absencie doceňovania významu ich postavenia a Srbmi z unifikačných tendencií. Keďže 

stratégia medzinárodného spoločenstva primárne smeruje k zefektívneniu fungovania štátnych 

inštitúcií, ktoré sú často blokované obštrukciami vyplývajúcimi z daytonského konsociačného 

systému, nevyhnutne sa kroky OHR stretávajú s väčším pochopením Bosniakov a naopak 

väčším odmietaním zo strany Srbov. Napr. slovenský diplomat Miroslav Lajčák, ktorý 

v regióne pred svojim vymenovaním do funkcie Vysokého predstaviteľa pôsobil ako 

splnomocnenec EÚ pre čiernohorské referendum o nezávislosti, nemôže byť objektívnym 

a nezaujatým pozorovateľom obvinený z antisrbských tendencií, ktoré sú vlastné množstvu 

zahraničných diplomatov pôsobiacich napr. v Kosove. Napriek tomu je jeho imidž hlavne 

medzi srbským obyvateľstvom dosť negatívny – napr. v Čiernej Hore ho množstvo 

obyvateľov obviňuje, že v r. 2006 bolo jeho cieľom rozbiť vtedajší už dosť nefunkčný 

federatívny zväzok Srbska a Čiernej Hory a v Bosne si vyslúžil klasické nálepky západného 

posluhovača a vykonávača príkazov „antisrbskej“ mocnosti Spojených štátov.  

 

                                                 
844 V r. 2008 boli zo strany PIC determinované ciele, ktoré je nutné splniť pre ukončenie misie OHR: 1) 
vysporiadanie štátneho majetku, 2) vysporiadanie majetku patriaceho bezpečnostným zložkám, 3) vyriešenie 
štatútu Brčka, 4) fiškálna udržateľnosť a 5) upevnenie vlády práva. Okrem toho boli pridané ešte dve 
podmienky: 1) podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody s EÚ a 2) pozitívne hodnotenie situácie v BaH zo strany 
PIC (viď Press conference by the High Representative Miroslav Lajčák following the Peace Implementation 
Council Steering Board session in Brussels on 26-27 February 2008. OHR, 27. február 2008, 
http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressb/default.asp?content_id=41353). Časť týchto podmienok bola splnená, 
napriek tomu sa členovia PIC vyjadrujú dosť nejednoznačne k prípadnému uzavretiu misie OHR a bude zrejme 
nutné prijať najskôr zásadnú ústavnú reformu, ktorá je pochopiteľne stále blokovaná. 
845 Napr. v poslednej správe ICG venovanej BaH z januára 2011 sa konštatuje potreba postupného ukončenia 
pôsobenia OHR a jeho nahradenia silnou misiou EÚ, pričom sa vymenúvajú i konkrétne predpoklady takéhoto 
procesu: vymenovanie renomovaného veľvyslanca na čelo Delegácie EÚ v BaH, zvýšenie kapacít jej politickej 
sekcie, či vytvorenie nových sekcií, zvýšenie rozpočtu a posilnenie postavenia úradu v Banja Luke. K tomu sa 
pridávajú deklaratórne prehlásenia o podpore bosnianskej teritoriálnej integrity a suverenity, ako aj vojenského 
mandátu EUFOR. Podobné „návrhy“ pritom nijako zásadne neriešia kľúčové problémy krajiny, keďže nie je 
zrejmé, v čom by sa postavenie a stratégie misie EÚ líšili od OHR, a zároveň je tento postoj dosť ambivalentný – 
na jednej strane sa prihovára za prenesenie hlavnej zodpovednosti z pliec OHR na bosnianskych politikov, ktorí 
tak nebudú môcť alibisticky zvaľovať vlastnú neschopnosť na OHR, ale zároveň v podstate prenášajú toto 
bremeno z OHR na EÚ, i keď by táto misia zrejme nemala natoľko zásadné kompetencie. Viď Bosnia: Europe’s 
Time to Act. International Crisis Group, Europe Briefing N°59, 11. január 2011, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/B59%20Bosnia%20--
%20Europes%20Time%20to%20Act.ashx 
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Zásadný rozdiel 15 rokov po Daytone je však ten, že zatiaľ čo Westendorp, Petritsch, 

či Ashdown síce mohli byť pre svoje akcie časťou obyvateľstva nenávidení, avšak zároveň 

mali dostatočný rešpekt, Lajčákov nástupca Valentin Inzko sa nachádza v čoraz väčšmi 

nezávideniahodnej pozícii, keď jeho kompetencie existujú iba na papieri. Hrozby Haagom sú 

už neúčinné – nové zatykače nie sú v súlade so spomínanou „completion strategy“ ďalej 

vydávané, a tak každý, kto mohol byť zatknutý a odvezený do Haagu, momentálne už 

i vrátane gen. Mladića, sa už pred tribunálom ocitol. Okrem toho SDS, ktorá bola svojou 

činnosťou počas vojnových rokov najviac skompromitovaná, už dlhšiu dobu nie je 

najsilnejším politickým hráčom RS – jej miesto čiastočne zaujali Dodikovi sociálni 

demokrati, ktorým sa síce dá vyčítať všeličo, nie však zapojenie do vojnových zločinov 

(počas vojny sformoval Dodik tzv. Klub nezávislých poslancov v Národnom zhromaždení 

RS, čo bola jediná opozícia voči SDS). Vysoký predstaviteľ de facto nemá spoľahlivé páky, 

ktorými by mohol reagovať na Dodikovu politiku. Finančné sankcie nefungujú – RS sa môže 

spoliehať na investície prichádzajúce z východnej Európy a Ruska – a hrozba vojenským 

zásahom je pri súčasnom počte cca 1.600 vojakov skôr výsmechom. Keď sa ho Vysoký 

predstaviteľ pokúsil obviniť z korupcie, Dodik efektívne znemožnil fungovanie štátneho súdu. 

Keď sa pokúšal zmeniť systém hlasovania v rade ministrov, Dodik podnietil rezignáciu 

premiéra Špirića (Srba), čo viedlo v r. 2007 k významnej vnútropolitickej kríze. Teoreticky 

môže Inzko Dodika odvolať, tak ako kedysi Westendorp odvolal Poplašena, avšak v praxi je 

tento krok v podstate nevynútiteľný – medzinárodných jednotiek je málo, štátna polícia je 

slabá a etnicky rozdelená a bosnianska armáda trpí tými istými problémami. Ak by sa 

v momentálnej situácii pokúsil Vysoký predstaviteľ o radikálne kroky voči niektorému 

z populárnych vysokých politikov RS, riskuje tri veci. Po prvé, RS kontroluje svoje príjmy 

z daní a môže efektívne opustiť spoločné finančné inštitúcie BaH bez relevantných sankčných 

opatrení. Po druhé, podobný krok by zrejme viedol k významnej destabilizácii a zhoršeniu 

bezpečnostnej situácie, keď by sa početne slabé medzinárodné spoločenstvo muselo 

vysporiadať s násilnými verejnými protestmi846. Po tretie, Dodik by mohol dané rozhodnutie 

jednoducho ignorovať, čím by bola akákoľvek politická prestíž Vysokého predstaviteľa 

efektívne vymazaná.  

 

O ťažkej pozícii Vysokého predstaviteľa hovorí i Sumantra Bose, pričom sa 

nezameriava len na jeho situáciu vo vzťahu k RS, ale i k bosniackemu etniku: „Mnohí 

                                                 
846 PARISH, Matthew: Republika Srpska: After Independence. 
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očakávali, že obrovská povojnová medzinárodná angažovanosť v Bosne napraví to zlé, čo sa 

na bosniackom národe napáchalo, a to v prvom rade prostredníctvom vytvorenia štátu, ktorý 

by bol konzistentnejší s ich (bosniackou) koncepciou a záujmami. Päť až šesť rokov po 

Daytone sa stalo čoraz viac zrejmým, že medzinárodné spoločenstvo v Bosne nemá ani 

možnosti, ani vôľu, aby tieto túžby naplnilo. Toto kruté precitnutie do reality vysvetľuje napr. 

eskalujúci prúd urážok v sarajevských médiach mierených v r. 2001 na adresu Vysokého 

predstaviteľa Petritscha, ktorý inak podnikol množstvo krokov v ústrety bosniackym 

požiadavkám napr. v oblasti návratu utečencov.“847 Na strane druhej to, že medzinárodné 

spoločenstvo to pri praktickom utváraní svojej politiky v BaH nemá jednoduché, neznamená, 

že by použité stratégie a vôbec obecný koncept prístupu voči bosnianskej problematike boli 

správne a nespochybniteľné848. Napr. príbeh premiéra RS Dodika treba vnímať i v kontexte 

niekdajšej štedrej podpory prichádzajúcej zo zahraničia (dokonca jedným z dôvodov 

odvolania Poplašena bolo jeho odmietnutie potvrdenia vtedajšieho dočasného premiéra 

Dodika v jeho funkcii849). V rokoch bezprostredne po Daytone bol Dodik vnímaný ako 

neskompromitovaný politik istej novej generácie, ktorý by mohol pôsobiť ako signifikantná 

protiváha voči SDS. Toto sa skutočne naplnilo, avšak pravdepodobne i vďaka počiatočnému 

Dodikovmu presvedčeniu, že je nekriticky podporovaným favoritom západu, si bosniansko-

srbský politik vybudoval pocit beztrestnosti a skĺzol k neblahým zvyklostiam autoritárneho 

vystupovania a korupčným praktikám, čo sa prejavilo už počas jeho niekdajšieho pôsobenia 

v rokoch 1998-2000850. Podobne tak vytvorenie politického konglomerátu Aliancia pre zmenu 

(dve hlavné strany boli SDP a SBiH) v r. 2001 s cieľom ubrať nacionalistickým stranám čo 

najviac hlasov sa príliš nevydarilo – politickí lídri oboch dominantných strán Aliancie v Tuzle 

a Brčku boli čoskoro obvinení z korupcie a defraudácie štátnych prostriedkov pre účely 

nákupov oblečenia, mobilných telefónov, šperkov a prostitútok. Výsledok komentoval 

nemenovaný občan Tuzly: „Tuzla bola vždy iná. Vždy sme volili (nenacionalistických) 

                                                 
847 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 257 
848 Tento prístup často zastávajú niektoré analytické skupiny a think-tanky, ktoré majú tendenciu vnímať 
lokálnych aktérov ako večne rozhádaných a skorumpovaných ľudí, ktorí bez zahraničnej intervencie nebudú 
schopní krajinu nikam posunúť. Čiastočne je tento pohľad pravdivý, ignoruje však dve závažné otázky: 1) ako 
samotné intervencie zahraničia prispievajú k zablokovanému a nefunkčnému systému a 2) aký je samotný 
koncept usporiadania BaH – pokiaľ je totiž zahraničie jediné, kto si súčasnú podobu krajiny želá, je zrejmé, že 
lokální politici budú tento koncept odmietať. 
Podobne tak tento názor predniesol zástupca Vysokého predstaviteľa Raffi Gregorian, ktorý vo svojom verejnom 
vystúpení správne obvinil bosnianskych politikov zo zámernej obštrukcie pri zavádzaní reforiem, keďže súčasné 
prostredie vyhovuje ich korupčnému správaniu, ale na strane druhej odmietol akýkoľvek podiel viny na strane 
medzinárodného spoločenstva a Výsokého predstaviteľa. Viď Speech by Principal Deputy High Representative 
Raffi Gregorian at the Circle 99. OHR, 19. október 2008, http://www.ohr.int/ohr-
dept/presso/presssp/default.asp?content_id=42445 
849 Belgrade's anger at sacking. BBC, 6. marec 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/291135.stm 
850 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 274 
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sociálnych demokratov. A zrejme preto sa teraz cítime tak zle, keď vidíme, že sa možno od 

nacionalistov vôbec nelíšia.“851 

 

Problémom prístupu medzinárodného spoločenstva voči BaH nie je len spomínané 

samotné inštitucionálne zakotvenie a činnosť OHR, ale i bilaterálna a multilaterálna 

zahraničná politika zo strany štátov a inštitúcií EÚ. V decembri 2009 bola zrušená vízová 

povinnosť pre cesty do štátov EÚ pre občanov Srbska, Macedónska a Čiernej Hory, avšak nie 

pre občanov BaH (a Albánska). Argumenty, ktoré zaznievali v neprospech BaH, boli 

technického charakteru, vo svojej podstate však znamenali diplomatický debakel – v praxi 

boli jedinými postihnutými Bosniaci, keďže bosnianski Chorváti a Srbi boli zvyčajne 

držiteľmi dvoch pasov a mohli tak cestovať bez problémov. O necelý rok nato bolo toto 

rozhodnutie revidované a BaH spolu s Albánskom vstúpili do „bezvízového klubu“852, 

podobné kroky však prispievajú k opätovnému rozdeľovaniu spoločnosti v krajinách 

západného Balkánu, čo je v priamej kontradikcii s deklarovanými cieľmi európskej politiky. 

EÚ voči tomuto geografickému priestoru aplikuje ambivalentnú politiku, pričom 

k jednotlivým krajinám pristupuje v podstate ad hoc a nechápe západný Balkán ako úzko 

previazanú skupinu krajín, resp. jej kroky k takémuto poňatiu nesmerujú. Okrem toho zásadná 

zmena v pohľade na ďalšie rozširovanie EÚ, ktorá prišla po prijatí Rumunska a Bulharska v r. 

2007, najviac zasiahla práve západný Balkán, keďže tieto krajiny sú efektívne poslednými 

štátmi Európy, ktoré boli z rozširovacieho procesu vynechané a postavené na druhú koľaj853. 

Je pritom zrejmé, že ekonomické kritéria nezohrávali ani zďaleka jedinú rolu pri rozhodovaní 

o prijímaní nových členov – v takom prípade by totiž nebolo prijaté nielen Rumunsko či 

Bulharsko, ale pravdepodobne ani časť štátov z desaťčlennej skupiny prijatej v r. 2004. 

Domnievam sa tak, že EÚ sa v istom zmysle priklonila k pokryteckej rozširovacej politike, 

keď bola na jednej strane ochotná akceptovať krajiny východného Balkánu, ale po tomto 

kroku sa rozhodla rozširovací proces citeľne spomaliť a na ich západných susedov aplikovať 

omnoho prísnejšie meradlá. Je pritom možné, že ak by boli krajiny západného Balkánu prijaté 

do EÚ v rámci politického gesta dobrej vôle (hoci si uvedomujem, akú obrovskú ekonomickú 

záťaž by to pre EÚ znamenalo), malo by to pozitívny dopad na vnútropolitický vývoj 

v daných krajinách a zároveň by to znamenalo možnosť väčšej priamej kontroly tohto vývoja. 

                                                 
851 Tamtiež, str. 275 
852 ARSLANAGIĆ, Sabina: EU Visa Liberalisation Marks 'New Era' for Bosnia. Balkan Insight, 8. november 
2010, http://www.balkaninsight.com/en/article/visa-liberalization-with-eu-marks-a-new-era-for-bosnia-officials 
853 Odhliadnuc samozrejme od postsovietskych krajín ako Bielorusko, Ukrajina a Moldavsko, ktoré sa 
nachádzajú v odlišnej geopolitickej sfére vplyvu a rozširovací proces v týchto prípadoch pochopiteľne 
zohľadňuje odlišné kritéria.  
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V tejto práci bolo už niekoľkokrát spomenuté názorové rozdelenie ohľadom 

usporiadania BaH primárne medzi srbským a bosniackym elementom, ktoré je 

v medzinárodnom prostredí často dezinterpretované. Bosniacke návrhy smerujúce 

k centralizácii krajiny boli navonok charakterizované ako pokrokové vízie nahradzujúce 

zastaraný a šovinistický etnický princíp princípom občianskym. Hoci je podľa môjho názoru 

v mnohých prípadoch „občiansky princíp“ v podaní SDA a SBiH len skrytejšou formou 

etnického nacionalizmu, medzinárodné spoločenstvo malo obecne tendenciu tento prístup 

preferovať pred prístupom politikov z RS, ktorí nepokryte favorizovali etnické delenie 

krajiny. Keď k tomu prirátame celkový imidž RS ako entity naviazanej na vojnové zločiny 

a genocídu voči moslimskému obyvateľstvu, nie je prekvapujúce, že množstvo krokov 

medzinárodného spoločenstva po r. 1995 sa dalo interpretovať ako podpora politikov 

presadzujúcich väčšiu mieru centralizácie krajiny a posilňovanie právomocí republikových 

orgánov. Napr. len niekoľko dní pred voľbami v r. 2000 navštívil BaH Richard Holbrooke 

a otvorene vyzval na zákaz SDS. Zároveň sa o Izetbegovićovi, ktorý bol v tej dobe ešte stále 

predsedom SDA, vyjadril ako o spasiteľovi BaH854. Takéto prehlásenia pochopiteľne nemôžu 

viesť k vytvoreniu menej napätej politickej klímy, hoci na druhej strane je otázne, či by 

akákoľvek politika medzinárodného spoločenstva vôbec dokázala signifikantne zmeniť 

stranícky a politický systém v krajine, ako o tom bude pojednané v ďalšej podkapitole. 

Obecne boli niektoré kroky Spojených štátov po prijatí Daytonu politicky pomerne 

neuvážené, hoci sa dá pochopiť ich motivácia vzhľadom na isté prvky obvykle prítomné 

v americkej diplomacii. Jednalo sa napr. o trvanie na čo najrýchlejšom zorganizovaní 

celoštátnych volieb už v r. 1996, čo malo byť akýmsi dôkazom o funkčnosti nezávislej a 

multietnickej BaH. Skeptici argumentovali, že voľby konané v traumatizovanej 

a polarizovanej spoločnosti budú mať za následok prehĺbenie rozdelení a posilnenie radikálov 

v ich postavení855. Skutočnosť im v podstate dala za pravdu, hoci na tomto efekte by sa 

pravdepodobne nezmenilo nič, ak by sa voľby konali o rok či dva neskôr. 

 

Okrem konkrétnych krokov medzinárodného spoločenstva existuje však i problém 

v jeho samotnom inštitucionálnom zakotvení v prostredí BaH. Voľby na rôznych úrovniach 

politického systému v BaH pochopiteľne aspoň formálne zaručujú, že volení bosnianski 

politici sa zodpovedajú svojim voličom za svoje činy a plnenie volebného programu – a hoci 

v praxi je v bosnianskej politickej realite vzťah volič-politik často značne pokrivený, 

                                                 
854 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 232 
855 Tamtiež, str. 116 
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praktická možnosť ovplyvniť zloženie zákonodárnych orgánov tu existuje. Toto však 

absolútne neplatí pre obrovský aparát medzinárodného spoločenstva, ktorý je i po značnom 

zredukovaní jeho vojenskej prítomnosti stále reprezentovaný početnou armádou úradníkov856. 

Najdôležitejší z tejto skupiny, samotný Vysoký predstaviteľ, zodpovedá za svoje kroky 55 

vládam a organizáciam, ktoré dohromady vytvárajú PIC, avšak nie občanom BaH, a to 

napriek svojim signifikantným právomociam, ktoré boli hojne využívané predovšetkým 

v období od ich rozšírenia v Bonne v r. 1997857. Podľa Miloša Šolaju, vedúceho Centra pre 

medzinárodné vzťahy v Banja Luke, „bolo hlavným cieľom zahraničných úradníkov udržať si 

svoje vysoko platené zamestnania, pričom zodpovedali za 76% vládnej politiky v Bosne.”858  

 

Celkom ľahko sa tak dá pochopiť frustrácia nezanedbateľnej časti bosnianskeho 

obyvateľstva, ktorá prirovnáva pozíciu príslušníkov medzinárodného spoločenstva ku 

niekdajšej socialistickej nomenklatúre. Jej čelní predstavitelia taktiež na verejnosti využívali 

rétoriku okázalo zdôrazňujúcu, že vláda koná všetko pre naplnenie záujmov občanov, zatiaľ 

čo v zákulisí zneužívala vlastnú nedotknuteľnosť. Hoci niektoré správy vydávané či už 

samotným OHR, alebo spriatelenými zahraničnými think-tankmi, navodzujú dojem, že 

príslušníci medzinárodného spoločenstva v BaH sú kladné a pozitívne postavy, ktoré musia 

neustále naprávať kroky spôsobené lokálnymi skorumpovanými elitami, ani zďaleka tomu tak 

vždy nie je. Zahraniční pracovníci sú si pochopiteľne vedomí svojej lukratívnej pozície, kde 

sú výhodné finančné podmienky spájané s de facto politickou imunitou, a ich konanie je tak 

vystavené zaťažkávajúcim skúškam v podobe možných korupčných či iných škandalóznych 

skutkov. 

 

Investigatívny novinár Colum Lynch v r. 2001 zverejnil výsledky svojho reportážneho 

úsilia namiereného na zneužívanie svojho postavenia zo strany medzinárodných policajných 

jednotiek859. Ukázalo sa, že v priebehu piatich rokov boli príslušníci policajnej misie pod 

vlajkou OSN (CivPol) v mnohých prípadoch obvinení zo zneužitia funkcie, korupcie 

a sexuálnych deliktov, avšak takmer zakaždým bol príslušný policajt iba odvelený nazad 

domov bez adekvátneho vyšetrenia prípadu. Napr. niekoľko amerických policajných 

dôstojníkov bolo podozrivých zo znásilnenia, napomáhania pri prostitúcii a prijímania 

                                                 
856 Pre približný výpočet rôznych úradov medzinárodného spoločenstva prítomných v BaH viď Board of 
Principals. OHR, 29. júl 2002, http://www.ohr.int/board-of-princip/default.asp?content_id=27551 
857 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 275 
858 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 158 
859 Viď LYNCH, Colum: Misconduct, Corruption by U.S. Police Mar Bosnia Mission. Washington Post, 29. máj 
2001, dostupné na http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=11668 
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hodnotných darov od bosnianskych úradníkov, avšak žiaden nebol oficiálne stíhaný. 

Najzávažnejším „trestom“ bolo prepustenie a strata odmien vo výške 4.600 USD. Takéto 

dôsledky však nie sú vzhľadom na existujúci systém príliš prekvapivé – príslušníci 

medzinárodnej polície disponujú diplomatickou imunitou voči prípadnému stíhaniu v BaH 

a ak sa ich domovské vlády nerozhodnú túto imunitu zrušiť, OSN de facto nemá inú možnosť, 

ako poslať predmetného podozrivého nazad do vlasti, čím je prípad efektívne uzavretý. Steve 

Smith, niekdajší policajný dôstojník z Kalifornie, ktorý slúžil ako regionálny veliteľ v Stolaci, 

situáciu zhrnul nasledovne: „Zarábajú 85.000 USD na mieste, kde hocikto iný zarába 5.000 

a pritom naháňajú prostitútky, zaplietajú sa s mladými ženami a v podstate si iba užívajú.“ 

Napr. istý David McBride z Oklahomy bol obvinený z prijímania finančných darov od 

lokálnych vládnych orgánov, vrátane voľného užívania izby v ubytovacom zariadení 

ministerstva vnútra, mobilného telefónu a „služobného“ automobilu. Iný americký dôstojník 

mal zaplatiť 2.900 USD za „vlastníctvo“ moldavskej prostitútky, s ktorou sa spoznal 

v sarajevskom nevestinci. V oboch prípadoch bolo jediným dôsledkom odvolanie z funkcií 

a opustenie misie. 

 

Problémom pritom nebolo iba zneužívanie svojho postavenia, ale taktiež nedostatočná 

pripravenosť niektorých dôstojníkov, ktorí by rozhodne neprešli testami potrebnými pre 

výkon funkcie vo svojich domovských krajinách – toto sa týkalo hlavne Američanov, ktorí sa 

zúčastňovali misie v BaH po prepustení do dôchodku v USA. Niektorí iní príslušníci z krajín 

ako Indonézia či Nepál zase neovládali angličtinu a neboli schopní ovládať motorové vozidlo, 

čo pochopiteľne činilo výkon ich funkcie obzvlášť neefektívnym. Ukrajinci mali zase svoje 

veliteľstvo plné ojazdených áut, ktoré zamýšľali so ziskom predať na Ukrajine – bolo zrejmé, 

že ich cieľom bolo finančné obohatenie sa, a nie reforma lokálnej polície. Ďalším škandálom 

bola razia v troch nevestincoch zo strany šiestich príslušníkov CivPolu, ktorí následne 

„oslobodili“ 34 prostitútok – počas vyšetrovania sa ukázalo, že policajti udržiavali so ženami 

intímne vzťahy. Minimálne časť týchto neblahých skutočností preniká postupne na verejnosť 

a ďalej naštrbuje imidž medzinárodného spoločenstva prítomného v krajine.  

 

Je dôležité uvedomiť si, že vzťah medzinárodné spoločenstvo versus lokálni aktéri nie 

je možné vnímať čiernobielo, hoci ho obe strany tak často charakterizujú. Niektorí bosnianski 

politici (a spolu s nimi i nezanedbateľná časť ich voličov) otvorene vyzývajú na zatvorenie 

OHR – premiér RS Dodik napr. obviňuje Vysokého predstaviteľa z porušovania ľudských 

práv a konštatuje, že je najvyšší čas na zavŕšenie role, ktorú medzinárodné spoločenstvo vo 
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svojej súčasnej forme v BaH hrá860. Oproti tomu čelní predstavitelia OHR kritizujú 

bosnianskych politických aktérov a obviňujú ich z politikárčenia a korupčných praktík, ktoré 

znemožňujú napredovanie krajiny a majú na svedomí konštantné blokovanie reforiem. Takto 

sa na adresu atmosféry v bosnianskom politickom systéme vyjadril zástupca OHR Raffi 

Gregorian: „Prečo teda politici zotrvávajú v postojoch, ktoré prinajlepšom vedú k patovej 

situácii, a v najhoršom k väčšiemu utrpeniu, a možno aj ku konfliktu? Revanšizmus, 

šovinizmus a iredentizmus sú jasne prítomné, ale hoci sú (tieto aspekty)  pre niektorých ľudí 

vnútorne príťažlivé a do istej miery tak môžu niektorých politikov motivovať, podľa môjho 

názoru sú iba prostriedkami cynicky využívanými s cieľom udržania vlastnej moci... Záchytný 

bod spočíva vo ‘víziach’, ktoré politickí lídri prezentovali ohľadom ústavnej reformy. Pre 

Srbov to je nezávislá RS. Pre Chorvátov tretia entita. Pre Bosniakov je to centralizovaný štát. 

Všimnite si, že žiadna z týchto vízií v podstate nepojednáva o vládnych kompetenciách, 

efektivite, či vôbec o jej relevancii. Všetky sú o teritóriu. Aby som bol presnejší, o teritóriu, 

ktoré bude kontrolované konkrétnymi nacionálnymi politickými stranami, pretože s kontrolou 

územia prichádza i ekonomická kontrola... V súčasnom politickom systéme...politické strany 

extrahujú prostriedky dvoma základnými spôsobmi (okrem svojich platov a rozpočtov 

pridelených týmto stranám). Prvým je vymenovanie svojich kamarátov do výkonných 

a správnych orgánov štátnych spoločností. Druhým je udržanie kontroly nad stavebnými 

a poľnohospodárskymi pozemkami.“ 861 Ďalej nasledujú konkrétne údaje o napojení 

jednotlivých politických strán a ich lídrov na inštitúcie, ktoré im pomáhajú udržať 

a maximalizovať svoju politickú moc. Výsledkom je konštatovanie, že bosnianske politické 

strany majú záujem na udržaní statu quo, pretože akékoľvek reformy ich postavenie oslabia.  

 

V princípe majú pritom pravdu aj Dodik, aj Gregorian – medzinárodné spoločenstvo 

sa naozaj postupne ocitá v patovej situácii a jeho prítomnosť čoraz menej napomáha 

ekonomickému i spoločenskému vzostupu BaH. Zároveň je ťažko spochybniteľné, že lokálni 

politickí aktéri svojim konaním prispievajú k zaostávaniu krajiny a paradoxne sa tak stávajú 

hlavnou brzdou reálneho pokroku. V súčasnej situácii je nutné nájsť zmysluplný modus 

vivendi, ktorý zadefinuje nový vzťah medzi oboma najdôležitejšími prvkami bosnianskeho 

politického systému. Tento vzťah bude zároveň determinovať osud krajiny v najbližšom 

časovom období. 

                                                 
860 Dodik traži zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika. Blic, 7. október 2009, 
http://www.blic.rs/Vesti/Republika-Srpska/114481/Dodik-trazi-zatvaranje-Kancelarije-visokog-predstavnika 
861 Speech by Principal Deputy High Representative Raffi Gregorian at the Circle 99. 
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9.2 BUDÚCNOSŤ BOSNY A HERCEGOVINY 

 

Súčasná BaH je pre niekoho úspechom, pre iného zlyhaním – všetko závisí od optiky, 

ktorú používame. V dnešnom svete existuje veľké množstvo národnostných a etnických 

skupín, ktoré o vlastnej štátnosti vzhľadom na geopolitické reálie môžu stále iba snívať. 

Suverenita je síce v bosnianskom prípade veľmi pálčivým konceptom, keďže jej formálne 

uznanie evidentne nezaručuje bezproblémové interné fungovanie štátu, zároveň je však 

i samotný formálny koncept uznávanej suverenity – spočívajúci v medzinárodnom uznaní 

nezávislosti a hraníc - relatívnym úspechom. Politológovia Jackson a Rosberg vo svojej 

analýze argumentujú, že napr. v Afrike existuje množstvo štátov, ktoré sa pôvodne pokladali 

za dlhodobo neudržateľné (obvykle sa jedná o postkoloniálne výtvory kopírujúce hranice 

vytýčené koloniálnymi mocnosťami bez ohľadu na reálne rozloženie kmeňových skupín 

v teréne), avšak dokázali si svoju existenciu obhájiť už niekoľko desaťročí. Dôvodom je 

pravdepodobne to, že napriek početným interným konfliktom im uznanie zaistilo 

permanentnú pozíciu v medzinárodnom systéme štátov a ich inštitúcií862. Tento argument sa 

môže na prvý pohľad javiť ako scestný, keďže porovnáva situáciu juhovýchodnej Európy 

s africkými kmeňovými konfliktami. Je však potrebné uvedomiť si, že faktor uznanej 

suverenity môže zohrať významnú úlohu i v prípade Bosny – dokonca ju už zohráva, keďže 

bez tohto uznania by BaH nikdy vo svojej dnešnej podobe nevznikla a bola by rozdelená 

medzi Srbsko a Chorvátsko dávno pred r. 1995. Pri tomto „minimalistickom“ pohľade sa dá 

konštatovať, že už samotná existencia BaH je úspechom.  

 

Pri pohľade na reálne fungovanie krajiny je na mieste menšia miera optimizmu. Táto 

práca samozrejme nie je štúdiou súčasnej BaH a nemôže si tak dovoliť ísť do detailov, 

zároveň je však i pri povrchnejšom pohľade na aktuálne dianie v krajine vonkajšiemu 

pozorovateľovi jasné, že tu existujú zásadné problémy vo sfére politickej, ekonomickej 

i spoločenskej. Politická scéna je trvale zablokovaná a nevie sa vysporiadať s nefungujúcim 

konsociačným modelom, vytváranie pracovných miest príliš nenapreduje a všetko zväzuje 

všadeprítomná korupcia, a nakoniec medziľudské vzťahy sa síce v niektorých aspektoch 

podarilo zlepšiť, avšak vzájomné odlúčenie troch etnických skupín je stále často priveľké. 

Slovami Sumantru Boseho: „Tri útvary, ktoré si medzi sebou delia BaH, sú všetky produktom 

                                                 
862 JACKSON, Robert, ROSBERG, Carl: Why Africa’s Weak States Persist: The Juridical and Empricial in 
Statehood. World Politics, Vol. 35, No. 1, 1982, str. 1-24, dostupné na http://www.jstor.org/pss/2010277 
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vojny – sú to slovami Carla Bildta štáty bojovníkov... Všetky zároveň trpia aktivitami 

predátorských oligarchických skupín, ktoré sú pre takéto štáty typické. Nie je prekvapivé, že 

Bosna je miestom, kde privatizácia firiem je často iba zásterkou pre ‘rodinkársky 

kapitalizmus‘, kde je defraudácia a zneužívanie verejných financií bežnou rutinou, kde je 

cezhraničné pašovanie áut, cigariet, drog a ľudí prakticky jediným rastúcim odvetvím 

priemyslu a kde sa šéfovia mafie vozia v najnovších modeloch Audi či BMW, zatiaľ čo väčšina 

obyvateľstva sa musí snažiť, aby vôbec prežila.“863 

 

Na otázku, aká bude budúcnosť BaH, sa dá sformulovať len približná odpoveď, resp. 

niekoľko rôznorodých hypotéz s rozdielnou mierou pravdepodobnosti. Omnoho jednoduchšie 

sa už odpovedá na otázku, ako si budúcnosť krajiny predstavujú jednotliví aktéri, ktorí budú 

túto budúcnosť sami formovať. V prvom rade je smutným konštatovaním, že dnešná debata 

o súčasnom a budúcom usporiadaní BaH je takmer identická s tou, ktorá prebiehala 

v diplomatických kuloároch a v bosnianskom parlamente pred aprílom 1992 a ktorá sa 

následne preniesla priamo na bojové pole. Dokonca i názvy aktérov a ich mocenské 

postavenie ostali takmer nezmenené – všetky tri bosnianske politické strany, ktoré mali na 

rozpútaní vojenského konfliktu leví podiel, zostávajú kľúčovými hráčmi, pričom ich doplnilo 

niekoľko ďalších strán založených po vojne s väčšou či menšou mierou politickej relevancie. 

Zmenili sa iba samotné konkrétne osoby, nakoľko zakladajúci členovia SDA, HDZ a SDS 

čiastočne poumierali, čiastočne skončili v Haagu a čiastočne sa vytratili z politickej scény.  

 

V r. 1991-92 bolo kľúčovou otázkou, či je legitímnym krokom ustanovenie 

samostatnej BaH v jej pôvodných republikových hraniciach, pričom, ako bolo uvedené 

v kapitole 1.3, môže byť táto otázka rozparcelovaná na tri podotázky, charakterizujúce ideový 

diškurz ohľadom legitimity bosnianskej štátnosti: 1) Existovala medzi národmi na Balkáne 

tradícia tolerancie alebo nenávisti?; 2) Boli hlavnou príčinou konfliktu interné problémy, 

alebo bola vojna “importovaná” zvonku? a 3) Malo medzinárodné spoločenstvo intervenovať 

viac alebo menej? Následne sa dá sformulovať otázka, ktorá je vo svojej podstate podobná tej 

ohľadom legitimity – je vhodnejšie aplikovať voči súčasnej BaH politiku integrácie, alebo 

rozdelenia? Tretia možná pozícia, obhajujúca status quo, sa s plynúcim častom stáva čoraz 

neobhájiteľnejšia, keďže je zrejmé, že BaH nemôže byť donekonečna rukojemníkom mierovej 

dohody z r. 1995. Zároveň to znamená, že oba postoje – tak integralistický ako aj 

                                                 
863 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 26 
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particionistický – sú voči Daytonu revizionistické. 

 

V tejto práci som systematicky poukazoval na rozdielne chápanie bosnianskej štátnosti 

príslušníkmi troch hlavných etnických skupín, ako aj rôznych prúdov medzinárodného 

spoločenstva, pričom sa zásadné rozdiely medzi jednotlivými názormi nijako výrazne 

neposunuli. Prvý prúd je reprezentovaný skupinou, ktorá na tri uvedené podotázky odpovedá 

nasledovne: 1) Balkánske dejiny, vrátane dejín bosnianskych, boli primárne dejinami 

mierumilovného spolunažívania, ktoré boli v istých časovo ohraničených obdobiach narušené 

lokálnymi konfliktami; 2) Vojna bola do BaH importovaná zo strany srbského elementu, 

ktorý bol súhrnne reprezentovaný elitami tak z prostredia RS, ako aj Belehradu; 3) 

Medzinárodné spoločenstvo svojou pasivitou umožnilo vznik rozdelenej BaH, ktorá je 

potvrdením politiky etnických čistiek. Proponenti týchto názorov sú zároveň integralistami 

a to nielen pri pohľade na bosniansku históriu (ako už bolo spomínané v kapitole 9.1), ale 

i súčasnosť a budúcnosť. Hlavní integralisti v súčasnom spektre bosnianskej politiky sú 

združení okolo predsedu SBiH Harisa Silajdžića, pričom predstavitelia SDA na čele so synom 

bývalého prezidenta Izetbegovića Bakirom sa pred poslednými voľbami v r. 2010 

prezentovali umiernenejšou rétorikou864.  

 

Silajdžić bol jednou z kľúčových postáv bosniackej delegácie v Daytone, často bol 

však frustrovaný z Izetbegovićovho ambivalentného správania a mocenských bojov v pozadí 

s ministrom zahraničia Sacirbeyom. Dôsledkom názorových rozdielov bolo jeho odlúčenie od 

SDA a vytvorenie vlastnej SBiH, ktorej názov (Strana pre Bosnu a Hercegovinu) síce na prvý 

pohľad vyjadruje snahu pôsobiť ako strana pre všetkých občanov BaH, v skutočnosti však 

postupne Silajdžić adoptoval relatívne militantnú nacionálne ladenú agendu, ktorá získavala 

sympatie predovšetkým medzi radikálnejšími Bosniakmi a zároveň nemohla ani v najmenšom 

pritiahnuť príslušníkov chorvátskeho a srbského etnika. V r. 2000 publikoval Silajdžić 

memorandum, v ktorom zhrnul svoje postoje ohľadom Daytonu a následného 

medzinárodného angažmánu v krajine: „Bosna je teraz príliš silná, aby zomrela, avšak 

zároveň príliš slabá, aby mohla fungovať ako sebestačný štát. Štátne inštitúcie v BaH fungujú 

skôr ako medzinárodné konferencie, než ako štátne orgány. Daytonská mierová dohoda by tak 

mala byť istým spôsobom upravená. Zatiaľ čo všetky relevantné pozitívne elementy by mali 

byť zachované a posilnené, je nevyhnutné okamžite a radikálne rekonštruovať tie prvky, ktoré 

                                                 
864 Viď napr. Bosnia Polls Results: Bosniaks Vote for Change. Balkan Insight, 4. október 2010, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosniaks-vote-for-change-serbs-and-croats-remain-loyal-to-nationalists 
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sú neintegračné, neefektívne a čiastočne kontraproduktívne...“ 865 Názory obsiahnuté v tomto 

memorande prezentujú pomerne rozšírený pohľad časti bosniackeho obyvateľstva, ktoré sa 

cíti rozčarované z nefunkčnosti bosnianskeho štátu a zároveň k nemu ako jediné vo väčšom 

množstve pociťuje autentickú väzbu. SBiH tak mohla vo voľbách v r. 2000 využívať slogan 

„Bosna bez entít“, čo znamená priamu opozíciu voči vtedajšej i súčasnej podobe bosnianskej 

ústavy866. 

 

Ako ukazujú Silajdžićove verejné vystúpenia, jeho rétorika sa v priebehu ďalších 

desiatich rokov príliš nezmiernila. V r. 2008 vystupoval na pôde Valného zhromaždenia OSN 

v pozícii predsedajúceho člena kolektívneho predsedníctva BaH, čiže v danom čase zastával 

de facto funkciu prezidenta krajiny. Jeho vystúpenie by tak malo odzrkadľovať oficiálnu 

pozíciu BaH, v skutočnosti však Silajdžić využil prestížne prostredie Valného zhromaždenia 

k propagácii vlastných názorov na bosniansky konflikt a následné zapojenie medzinárodného 

spoločenstva do správy krajiny. Vo svojom prejave apeloval na členské štáty OSN, aby 

„neodmeňovali genocídu“ a vzápätí vymenoval štatistiky o mŕtvych, znásilnených 

a vysídlených osobách v BaH v r. 1992-95. Ohľadom Daytonskej mierovej dohody sa 

vyjadril, že „jej cieľom nikdy nebolo nastoliť etnický apartheid v BaH.“ Ďalej pokračoval: 

„Prišiel čas, aby sme napravili chyby. Odmeňovanie genocídy by mohlo do sveta vyslať 

nebezpečnú správu, ktorá by s istotou ohrozila šance na trvalý mier a stabilitu v Bosne 

a okolitom regióne.“867 Tieto prehlásenia sú síce v súlade so straníckou líniou SBiH, ale 

rozhodne nereprezentujú kolektívny pohľad predsedníctva BaH, čo vo svojom liste 

adresovanom Valnému zhromaždeniu pripomenul i srbský člen predsedníctva Nebojša 

Radmanović868.  

 

Je pochopiteľné, že Silajdžićov prejav vyvolal obzvlášť v RS silnú nevôľu a umožnil 

tak politikom združeným okolo Dodika opätovné vystupňovanie svojej rétoriky ohľadom 

prípadného referenda o nezávislosti RS869. Je však pozoruhodné, že Silajdžićove názorové 

preferencie sú napriek ich očividnému konfliktnému potenciálu v citlivom prostredí 

                                                 
865 SILAJDŽIĆ, Haris: Memorandum on Change: The Dayton Peace Accord – A Treaty that is not being 
Implemented. Sarajevo, 25. január 2000, dostupné na: 
http://www.bosnia.org.uk/bosrep/report_format.cfm?articleid=2944&reportid=128 
866 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 27 
867 Viď Silajdžić blasts RS from UN podium. B92, 24. september 2008, http://www.b92.net/eng/news/region-
article.php?yyyy=2008&mm=09&dd=24&nav_id=53728 
868 Tamtiež 
869 Podobne tak údajne napomohol volebný slogan SBiH v r. 2000 opätovnému vzrastu preferencií SDS – viď 
BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 31 
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bosnianskej konsociačnej demokracie v niektorých zahraničných médiach a think-tankoch 

prijímané s uznaním. Napr. analytik Tobias Vogel sa vo svojom článku pre Radio Free 

Europe vyjadril, že „presviedčanie medzinárodného spoločenstva, aby prijalo riešenie, je 

poslednou nádejou pre tých ako Silajdžić, ktorí odmietajú čiastkové zmeny a miesto toho si 

želajú úplne nový, neetnický systém.“870 V americkej mediálnej sieti Bloomberg sa zase 

objavila analýza, ktorá podporuje Silajdžićov pohľad na rekonštrukciu Daytonu: „Obamova 

administratíva disponuje vplyvom i hodnotami potrebnými na nápravu slabín Daytonskej 

mierovej dohody...Obama pravdepodobne chápe rozsah segregácie, etnických čistiek 

a porušovania ľudských práv, ktorému boli Bosniaci vystavení... Je v záujme Spojených štátov 

mať v BaH stabilnú a normálnu demokraciu.“871 Profesor filozofie na univerzite v New 

Havene David Pettigrew v súvislosti s nedávnym zatknutím gen. Mladića skonštatoval: 

„Zatknutie Mladića musí európskej a medzinárodnej diplomatickej komunite slúžiť ako 

pripomienka toho, že je čas na zjednotenie Bosny prostredníctvom ústavnej reformy... Srbsko 

musí byť teraz vyzvané, aby odsúdilo rétoriku prezidenta Dodika popierajúcu genocídu a 

(hlásajúcu) secesiu a plne podporilo znovuzjednotenie Bosny.“872 

 

Bohužiaľ, protesty mnohých bosniackych a zahraničných integralistických 

revizionistov proti súčasnému daytonskému usporiadaniu BaH nie sú vo svojej podstate 

inšpirované predstavou multietnickej občianskej spoločnosti, ale túžbou po menej 

decentralizovanom štáte, ktorý by dokázal „neposlušných a nelojálnych“ bosnianskych Srbov 

(a do istej miery i západohercegovinských Chorvátov) „dať do laty“873. Obecnou motiváciou 

je tak skôr definitívne vyriešenie údajnej nespravodlivosti, ktorá v BaH vznikla v dôsledku 

vojenského konfliktu a následného ustanovenia RS, hoci na papieri sa často spomína istá 

pokroková vízia rekonštrukcie BaH v celkovom kontexte rekonštrukcie celého 

postjuhoslovanského regiónu v súlade s ideami multikultúrneho spolunažívania. Tento projekt 

likvidácie RS a kompletného prebudovania celej daytonskej štátnej štruktúry, ergo isté 

integračné budovanie štátu formou politickej centralizácie, je tak vlastne partikularistickou 

agendou, ktorá by v konečnom dôsledku mohla viesť k opačnému výsledku – zániku 

spoločného multietnického bosnianskeho štátu v prostredí s vysokým konfliktným 
                                                 
870 VOGEL, Tobias: Bosnia-Herzegovina: Reaching A Breaking Point Over Srebrenica. Radio Free Europe, 9. 
júl 2007, http://www.rferl.org/content/Article/1077525.html 
871 GIENGER, Viola, FIREMAN, Ken: Bosnian Wartime Leader Calls for Revival of U.S. Role by Obama. 
Bloomberg, 14. február 2009, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ahF.pC15vn6Y&refer=europe 
872 PETTIGREW, David: Justice in Bosnia after Mladic. Greater Surbiton, 18. jún 2011, 
http://greatersurbiton.wordpress.com/2011/06/18/justice-in-bosnia-after-mladic/ 
873 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 199 
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potenciálom874.  

 

Pochopiteľne nie všetci oponenti decentralizovanej BaH sú bosniacki nacionalisti 

„prezlečení“ za občianskych demokratov – tak ako pred vojnou a počas nej, i v súčasnosti 

existujú v bosnianskom politickom spektre osobnosti, ktorí chápu ustanovenie občianskeho 

systému v krajine ako autentický projekt a nie ako prostriedok dominancie najsilnejšej 

etnickej skupiny; primárne sú združení v SDP okolo politikov Komšića a Lagumdžiju. 

V praxi je však realizácia tohto projektu nereálna, a to nielen z dôvodu existencie politikov 

typu Silajdžića a Dodika, ktorí si existenciu BaH na občianskom princípe zrejme nevedia 

predstaviť, ale i vzhľadom na samotné pocity obyvateľstva, ktoré po negatívnych vojnových 

skúsenostiach trpí silným pocitom nedôvery a odcudzenia. Na rozdiel od situácie po 2. 

svetovej vojne, keď sa na scéne objavil silný integračný prvok v podobe Titovho 

partizánskeho hnutia, v BaH od r. 1995 stále určujú politické dianie tie strany a hnutia, ktoré 

vojnu rozpútali, a autentických integralistov tak ponechávajú v menšine. Podstatný je 

i samotný fakt, že iniciatívy bosniackych predstaviteľov ako reprezentantov najpočetnejšej 

etnickej skupiny automaticky vyvolávajú u Srbov a Chorvátov podozrenie, ako ho zhrnul 

niekdajší Vysoký predstaviteľ Ashdown: „Srbi a Chorváti sa obávajú následkov úsilia zvonku 

transformovať krajinu na skutočnú domovinu európskeho islamského spoločenstva a Sarajevo 

na hlavné mesto európskych moslimov.“875 

 

Druhý prúd – particionisticko-revizionistický - na položené otázky odpovedá 

diametrálne odlišne. Agenda tejto skupiny pochopiteľne žiaden príklon k občianskemu 

princípu nepredstiera, ale otvorene konštatuje, že multietnický projekt v BaH vo svojej 

súčasnej podobe zlyhal a ideálnym riešením by tak bolo poskytnúť jednotlivým etnickým 

skupinám čo najväčšiu mieru decentralizácie. Predstavitelia tohto prúdu sa nachádzajú tak 

medzi bosnianskymi Chorvátmi, ako aj Srbmi, avšak ich ciele sa čiastočne odlišujú. Premiéra 

RS Milorada Dodika v podstate príliš nezaujíma, aký bude osud BaH, resp. jej „nesrbskej“ 

časti – dôležité je preňho výlučne postavenie RS, či už ako autonómnej jednotky, alebo 

prípadne ako nezávislého štátu. Oproti tomu revizionistickí bosnianski Chorváti, združení 

primárne okolo HDZ-BiH a menších radikálnych bosniansko-chorvátskych strán, obvykle vo 

svojich prejavoch nesmerujú až ku kompletnému rozpadu BaH, ale ich cieľom je vytvorenie 

rovnoprávneho postavenia pre chorvátsky element v rámci politického systému BaH. Tento 

                                                 
874 Tamtiež, str. 242 
875 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 36 
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cieľ je v teréne značne náročné uskutočniť, keďže vo Federácii sa nachádza množstvo 

zmiešaných bosniacko-chorvátskych území, ktorých rozdelenie bolo zásadným cieľom 

konfliktu medzi ArBiH a HVO od r. 1993. Inak hoci je tento cieľ odlišný od cieľa Dodika 

a spol., vo svojej podstate je taktiež particionistický a stojí tak v priamej opozícii voči 

centralistickým snahám väčšiny bosniackych politických strán. 

 

Na rozdiel od situácie vo Federácii, kde stále existuje relatívne vplyvná skupina 

snažiaca sa o opozíciu voči nacionalistickej politike, v RS takýto politický prúd s aspoň 

relatívnym podielom na moci nenájdeme. V posledných voľbách v r. 2010 napr. získala 

najdôležitejšia občianska strana SDP vo Federácii 26% hlasov, avšak v RS iba necelé 3%876. 

Jediné dve významné politické strany sú Dodikova SNSD a SDS, ktoré sa vo svojej podstate 

líšia iba aktuálnou mierou separatistického radikalizmu – napr. Dodik sa z relatívne 

umierneného politika pretransformoval na významného zástancu separácie, avšak ani zďaleka 

nepatrí v politickom spektre RS plnom rôznorodých popieračov srebrenickej genocídy 

a stúpencov Karadžića a Mladića medzi radikálov. Dodikov prístup sa dá charakterizovať ako 

postupné odpájanie inštitúcií RS od závislosti na centrálnych inštitúciach bez formálneho 

prehlásenia nezávislosti. Niekdajší hlavný právny poradca Medzinárodného administrátora 

Dištriktu Brčko Matthew Parish vo svojej analýze konštatuje, že tento proces môže byť zo 

strany RS pomerne jednoducho realizovaný. Napr. euro ako oficiálna mena RS môže byť 

prijatá v podstate cez noc. Centrálny štátny systém pre výber nepriamych daní sa nachádza 

v Banja Luke a nie je nič náročné na presmerovaní všetkých vybratých nepriamych daní na 

území RS na vlastný republikový účet. Oficiálne centrálne fungujúca a multietnická služba 

colnej a hraničnej kontroly je na hraniciach RS s okolitými krajinami zabezpečovaná takmer 

výlučne srbskými príslušníkmi877.  

 

Väčšine obyvateľstva RS by pritom vzhľadom na volebné výsledky evidentne 

neprekážalo odčlenenie od centrálnych štruktúr BaH, pričom bosnianski Srbi trpia istou 

kolektívnou paranojou ohľadom kultúrnej a politickej dominancie bosniackej väčšiny. Táto 

paranoja je síce do veľkej miery daná kultúrnymi stereotypmi posilňovanými národnou 

mytológiou a povojnovým dedičstvom, zároveň k nej však prispievajú politici Silajdžićovho 

typu svojimi revizionistickými prejavmi. Poslednou iniciatívou premiéra RS bolo jeho 

                                                 
876 Potvrñeni rezultati općih izbora 2010 godine. 11. november 2010, 
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vyhlásenie z konca marca 2011, keď zverejnil úmysel zorganizovať referendum ohľadom 

pôsobenie bosnianskeho štátneho súdu. Na margo jeho fungovania sa vyjadril: „Toto je súd 

iba pre Srbov, stíhajúci iba zločiny spáchané Srbmi a nie tie, ktoré boli spáchané proti nim... 

RS nikdy nesúhlasila so zákonom o štátnom súde a prokuratúre (jeho existencia bola 

presadená OHR).“ 878 Je nanajvýš pravdepodobné, že Dodik bude v týchto iniciatívach ďalej 

pokračovať, čoho výsledkom bude v rámci klasického domino efektu eskalácia napätia 

a radikalizujúca sa rétorika bosniackych politických predstaviteľov. Po zodpovedaní otázky, 

aké sú hlavné myšlienkové prúdy na súčasnej bosnianskej politickej scéne ohľadom 

budúcnosti krajiny, nasleduje možno ešte podstatnejšia otázka, a síce z čoho tieto prúdy 

čerpajú svoju podporu. 

 

Na prvý pohľad je celkom logickou otázkou, prečo bosniansky elektorát ponecháva pri 

moci tých, ktorí majú na svedomí uvrhnutie krajiny do vojny a jej následnú obrovskú 

devastáciu. Čoraz angažovanejšie kroky medzinárodného spoločenstva priniesli v tejto oblasti 

len marginálne výsledky, ktoré naviac nedokázali prežiť viac než jedno volebné obdobie. Ako 

sa vyjadril hovorca Rady Európy po voľbách v r. 2000, „sme sklamaní a rozčarovaní, že ľudia 

v BaH chcú lepší život a finančnú podporu od západu, ale zároveň nie sú pripravení hlasovať 

za strany, ktoré by to umožnili.“879 Príčiny vzniku etnických politických strán, ktoré zatiaľ 

neboli kvalitatívne nahradené zmysluplnou alternatívou, sa pritom dajú vysledovať až do 

posledných dvoch desaťročí trvania SFRJ. Politická štruktúra vtedajšej Juhoslávie obzvlášť 

po Titovej smrti bola založená na inštitucionalizácii národno-kolektívnych identít a práv na 

všetkých úrovniach systému. Neúmerné privilegovanie týchto identít a práv v podstate 

predznamenalo štruktúru pluralitného politického systému vznikajúceho na začiatku 90. 

rokov. Okrem toho prvé voľby v BaH sa konali v atmosfére všeobecnej neistoty vyplývajúcej 

z postupného slovinského odlučovania od centrálnych inštitúcií, krízy v Kosove a obzvlášť 

narastajúceho napätia medzi Srbskom a Chorvátskom – tieto faktory významne prispeli 

k príklonu bosnianskych voličov k etnickým politickým stranám880. Túto situáciu vojna 

nezmenila, ale skôr naopak - posilnila postavenie jednotlivých etnických politických strán. 

Počas vojny boli tieto strany hlavnými politickými orgánmi, ktoré reprezentovali záujmy 

jednotlivých komunít – politická opozícia de facto neexistovala a SDA, SDS a HDZ sa tak 

                                                 
878 Bosnia Serb leader calls referendum on state court. Reuters, 31. marec 2011, 
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880 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 213 



 257 

stali na „svojich“ územiach v podstate výlučnými držiteľmi politickej moci po vzore 

niekdajšieho Titovho SKJ. Úzke väzby na ozbrojené zložky a ekonomické záujmy tak 

posilnili dominanciu troch etnických strán v rámci svojich komunít. Kontrola médií zároveň 

viedla k limitovanému prístupu k informáciam a následne k absencii politickej alternatívy, 

ktorá nemala prostriedky, aby mohla voličov osloviť881. Dochádza tak k situácii, keď 

s výnimkou menšej skupiny voličov z väčších miest vníma elektorát obecne „svoje“ etnické 

strany ako proponentov dobra a politického progresu, pričom strany reprezentujúce zvyšné 

dve etniká sú ponímané ako vojnoví štváči a úhlavní nepriatelia. 

 

Mechanizmus existencie etnických politických strán vytvára po svojom vzniku svoju 

vlastnú dynamiku, ktorá zahájila svoju existenciu už v r. 1990 a v povojnovom období sa 

v nezmenenom stave opäť stala súčasťou bosnianskeho straníckeho systému. Veľké množstvo 

voličov sa totiž rozhoduje pre etnické strany z jednoduchej obavy, že jeho etnikum v prípade 

negatívneho volebného výsledku nebude dostatočne zastúpené, zatiaľ čo ďalším dvom 

skupinám adekvátna reprezentácia chýbať nebude. I preto boli výsledky umiernených 

politických strán s nenacionalistickým programom väčšinou omnoho lepšie v predvolebných 

prieskumoch verejnej mienky, než vo voľbách samotných, keďže na poslednú chvíľu 

u množstva voličov prevládol strach z nedostatočnej reprezentácie882. Tri bosnianske etnické 

nacionalizmy sa tak vzájomne posilňujú v cykle vzájomnej nedôvery a rozdelenia883. Voliči, 

ktorí sa rozhodli pre etnické strany, pritom v konečnom dôsledku nie sú sklamaní 

z prípadných radikálnych krokov svojich politikov podnecujúcich vzájomnú neznášanlivosť, 

keďže tento prístup zrejme akcentuje národný záujem a zdôrazňuje silu a postavenie 

konkrétnej etnickej skupiny. Elektorát etnických strán od svojich reprezentantov neočakáva 

podporu inter-etnickej harmónie a koexistencie, ale práve naopak - množstvo kandidátov 

získava hlasy práve vďaka svojej opozícii voči podobným princípom884. 

 

Všetkým súčasným etnickým stranám daný stav v podstate vyhovuje. Konsociačný 

model ustanovený v Daytone totiž umožnil vznik pomerne paradoxnej situácie. 

V predvolebnom boji síce pôsobia bosniacke, chorvátske a srbské strany ako nezmieriteľní 

konkurenti, avšak v skutočnosti tieto strany medzi sebou vlastne nesúperia. Z princípu nie je 

možné, aby napr. srbská etnická politická strana získala hlasy voličov medzi Bosniakmi 

                                                 
881 BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 41 
882 Tamtiež, str. 22 
883 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 259 
884 Tamtiež, str. 276 
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a pod., preto si v praxi vo voľbách navzájom konkurujú predovšetkým etnické strany 

reprezentujúce to isté etnikum. Pre Silajdžića a jeho SBiH tak Dodik a spol. predstavujú skôr 

rétorického protivníka, zatiaľ čo „v teréne“ bojujú o hlasy s Tihićovou a Izetbegovićovou 

SDA. Už v júli 1996 sa na margo potenciálneho zákazu SDS vyjadril Izetbegović nasledovne: 

„SDS je síce nacistická strana našej krajiny, ale ak im znemožníme účasť vo voľbách, môžu 

zorganizovať bojkot... Ak dokážete odstrániť Karadžića, myslím, že je omnoho lepšie, ak sa 

volieb zúčastnia. S Krajišnikom môžem pracovať...“ 885 Toto prehlásenie predznamenalo 

chápanie straníckeho systému BaH všetkými etnickými stranami, ktoré pretrváva dodnes. 

Tento stranícky systém pritom nie je v histórii BaH ničím novým, skôr naopak, pluralitné 

systémy tu boli aj v minulosti poznačené dominanciou etnických strán. Po prijatí bosnianskej 

ústavy v r. 1910 bolo v prvom bosnianskom parlamente 31 miest rezervovaných pre 

pravoslávnu, 24 pre moslimskú a 16 pre katolícku skupinu (v danom období bolo náboženské 

delenie určujúcejšie než etnické). Tri hlavné komunity disponovali kolektívnymi právami 

a zároveň bol do praxe uvedený systém rotácie vyšších úradov. Konštatovanie, že daytonský 

systém nie je americkým vynálezom, tak má svoje opodstatnenie886. Počas trvania SFRJ 

náležala primárna lojalita komunistickej strane a národná identita pri výkone politiky tak 

nehrala kľúčovú rolu, po odstránení monopartajného systému sa však etnické preferencie 

vrátili do popredia.  

 

Súčasný systém, keď v kolektívnom predsedníctve sedí jeden zástupca každého etnika 

a zároveň sú príslušníci menších etnických skupín automaticky vylúčení z prípadnej 

participácie, samozrejme nie je najšťastnejší. Napr. v prvých demokratických voľbách v r. 

1990 bolo podľa vtedajšieho volebného systému do predsedníctva volených sedem členov – 

dvaja Moslimovia, Chorváti a Srbi a jeden tzv. „iný“, čo zahŕňalo tak menšiny, ako aj 

deklarovaných Juhoslovanov. Všetci voliči mali efektívne sedem hlasov – každý vyberal 

dvoch reprezentantov každej etnickej skupiny, ako aj kandidáta medzi „inými“887. Tento 

systém je o niečo demokratickejší a lepšie ilustruje rozloženie voličských preferencií, na 

strane druhej umožnil víťazstvo Ejupa Ganića v kategórii „iný“ – Ganić sa pre účely volieb 

prehlásil za Juhoslovana, hoci v skutočnosti sa jednalo o nacionalistického Moslima. 

V konečnom dôsledku sa však takisto jedná o etnický kľúč, a prípadná modifikácia súčasného 

systému podobným spôsobom by zásadné problémy bosnianskeho politického systému 

                                                 
885 HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 342 
886 BIEBER, Florian: Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance, str. 7 
887 Viď napr. tamtiež, str. 19 
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vonkoncom nevyriešila. 

 

Zásadným problémom budúcnosti BaH je celková štruktúra ekonomiky prepojená 

s politickým systémom. Jedným z hlavných zamestnávateľov sú stále orgány komplikovanej 

a rozložitej štátnej a verejnej správy, ktoré sú kontrolované príslušnými politickými stranami. 

Veľký počet nezamestnaných mladých ľudí je následne priťahovaný pôsobením v ilegálnych 

aktivitách a prostredí organizovaného zločinu, ktorý je taktiež prepojený so skupinami 

aktívnymi v politike888. Zjednodušenie politického a administratívneho systému BaH by tak 

zároveň aspoň na začiatku prinieslo ešte výraznejšie zvýšenie nezamestnanosti, čo by 

politickým stranám zodpovedným za takýto krok rozhodne žiadne pozitívne body neprinieslo. 

BaH dlhodobo trpí nízkym podielom zahraničných investícií, na prelome tisícročí bola 

dokonca na úplnom spodku rebríčku krajín východnej a juhovýchodnej Európy, ďaleko za 

krajinami ako Albánsko, Moldavsko či Macedónsko889. Situácia sa zlepšuje len pomaly 

a hospodárska kríza krajine taktiež príliš nepomohla – v r. 2009 poklesol podiel priamych 

zahraničných investícií o 35% oproti predchádzajúcemu roku a o rok neskôr tento trend 

pokračoval – medzi rokmi 2010 a 2009 bol negatívny rozdiel 21%890. Na indexe Doing 

Business sa BaH v r. 2011 umiestnila na 110. mieste z celkového počtu 183 krajín891. Niet sa 

tak čo diviť, že obzvlášť mladá generácia vidí budúcnosť BaH predovšetkým v čiernych 

farbách. 

 

Je možno do istej miery paradoxné, že časť staršej generácie, ktorá zažila nielen 

vojenský konflikt v rokoch 1992-95, ale i obdobie relatívnej prosperity a pokojného 

susedského spolunažívania v období Titovej Juhoslávie, dokáže vnímať príslušníkov iných 

etnických skupín zmierlivejšie, než je tomu v prípade množstva mladých ľudí v dnešnej BaH. 

Neplatí to samozrejme ani zďaleka absolútne – Srebrenické matky a podobné združenia sa 

vyznačujú silnou mierou radikalizmu a nezmieriteľného postoja voči akýmkoľvek kultúrnym 

elementom, ktoré sa spájajú s „nepriateľským“ etnikom. Tak v mestách, ako i na bosnianskom 

vidieku sa dá naraziť na ľudí, ktorí multietnickosť svojej krajiny vnímajú pozitívne a na vojnu 

by najradšej zabudli, ale rovnako tak o dom ďalej nájdeme ich susedov predchnutých 
                                                 
888 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 133 
889 V časovom období 1996-99 bol priemerný objem finančných prostriedkov prostredníctvom priamych 
zahraničných investícií na úrovni 4.7 milióna USD ročne. Pre porovnanie Albánsko dosiahlo úroveň 56 miliónov 
USD, Moldavsko 54 miliónov USD a Macedónsko 43 miliónov USD. In: tamtiež, str. 273 
890 Foreign Investment in Bosnia in 2010. BH-News, 31. marec 2011, http://www.bh-
news.com/en/vijest_det.php?vid=3265&r=2 
891 HADŽOVIĆ, Eldin: Sarajevo Aims to Lure Foreign Investors. Balkan Insight, 8. apríl 2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/sarajevo-hosts-international-business-forum 
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nenávisťou a túžbou po pomste. Obecne sa dá skonštatovať, že v mestách je miera tolerancie 

väčšia ako na vidieku, budúcnosť krajiny však budú v najbližších rokoch utvárať príslušníci 

generácie, ktorá vojnu nezažila, resp. si ju nemôže príliš pamätať. Bosnianska mládež nemá 

žiadne priame skúsenosti s titoizmom a politikou „bratstva i jedinstva“ a svoje postoje tak 

čerpá primárne z rodinného a spoločenského prostredia, v ktorom sa pohybuje, resp. taktiež 

zo vzdelávacieho procesu. 

 

 Homogenizácia populačnej mapy krajiny, ku ktorej došlo v dôsledku etnických 

čistiek, bohužiaľ v praxi znamená i výraznú elimináciu kontaktov s príslušníkmi iných 

etnických skupín. Netýka sa to síce všetkých oblastí, ale o výraznejšom premiešaní sa dá 

v podstate hovoriť iba v prípade dvoch kantónov Federácie – centrálna Bosna a Hercegovina-

Neretva, ako aj viacerých väčších miest na čele so Sarajevom, hoci i tu došlo k výraznému 

poklesu podielu srbského a chorvátskeho obyvateľstva. Mladá generácia vyrastajúca v Zenici, 

v dedinách západnej Hercegoviny, či na rozsiahlych územiach východnej Bosny, nemá reálnu 

šancu prichádzať do každodenného styku so svojimi rovesníkmi náležiacimi k iným etnikám, 

a jej sociálna sieť je tak drasticky zúžená na vlastnú etnickú skupinu. S touto tak zdieľa nielen 

rovnaké kultúrne modely, ale i názory na bosniansky konflikt a nedávnu históriu. Ako už bolo 

konštatované v predošlých kapitolách tejto práce, i počas trvania SFRJ sa väčšina 

obyvateľstva BaH združovala primárne v rámci vlastnej etnickej skupiny, avšak s dvoma 

podstatnými rozdielmi: kontakt s ostatnými etnikami bol omnoho rozšírenejší a vnímanie 

vlastnej identity pomocou etnického vzorca nebolo natoľko signifikantným faktorom. Dnešná 

situácia pritom nahráva démonizácii iných etnických skupín, keďže napr. mladí Srbi žijúci 

celý doterajší život niekde v Gacku či Bileći nemajú na vlastnej koži možnosť spoznať 

pozitívne stránky mladých Bosniakov, a podliehajú tak stereotypom šíreným prevažne ústnym 

podaním. Spoločne s Filipom Tesařom sa tak dá konštatovať, že „polarizácia od seba 

odďaľuje obe strany konfliktu a obmedzuje styky medzi skupinami. Čím väčšia je polarizácia, 

tým viac sa ľudia stýkajú iba v rámci svojej skupiny a menej s príslušníkmi druhej skupiny. 

Etnickú polarizáciu okrem elít (vedených svojimi záujmami) a etnických aktivistov (vedených 

emóciami) posilňuje kolektívna pamäť, mýty a samozrejme emócie... Zo zásob kolektívnej 

pamäti a zdieľanej duchovnej kultúry sa vyberajú prvky, ktoré upevňujú jednotu a vykresľujú 

obraz nepriateľa. Celý tento proces je do značnej miery spontánny, i keď je možné ho umelo 

priživiť.“892 

                                                 
892 TESAŘ, Filip: Etnické konflikty, str. 134-135 
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Otázka, aké sú vlastne rozdiely medzi troma etnickými skupinami v BaH, je vo svojej 

podstate veľmi komplikovaná, keďže akákoľvek príliš zjednodušujúca odpoveď vedie 

nevyhnutne k odmietnutiu a averzii. Pre reálne dianie v krajine pritom vonkoncom nie sú 

podstatné definície etnológov, ktoré vychádzajú zo skúmania historických, jazykových, 

kultúrnych, náboženských a ďalších príbuzností a odlišností. Omnoho relevantnejšie sú 

náhľady bežných členov bosnianskej spoločnosti, a to napriek tomu (resp. možno práve 

preto), že často vychádzajú z predsudkov a neobjektívnych interpretácií. Veľký mufti 

(najvyšší islamský duchovný predstaviteľ BaH) Mustafa Cerić sa napr. vyjadril, že „sme 

bojovali proti sebe nie preto, že sme rozdielni, ale preto, že sme rovnakí.“893 Chorvátsky 

spisovateľ Ivan Lovrenović zase rozvíja myšlienku identity ako obraz dúhy: „Môžeme 

rozpoznať každú farbu v jej spektre, ale nemôžeme určiť presnú hranicu medzi nimi. Hranica 

je miestom rozdeľovania i spájania zároveň – teda niečo viac ako identita.“894 Americký 

novinár Joe Sacco, ktorý strávil časť r. 1995 v Goražde, ilustruje vo svojej publikácii 

rôznorodé výpovede tamojších bosniackych obyvateľov v období, keď sa už vojna chýlila ku 

koncu. Relatívne triezvy pohľad zaznamenal napr. u ženy v strednom veku, ktorej synovia 

i manžel boli vo vojne niekoľkokrát zranení: „Pred vojnou sme so srbskými susedmi robili 

všetko...dokázala by som s nimi znovu žiť, mohli by sa vrátiť, ak by chceli...ale už to nikdy 

nemôže byť rovnaké.“895 Vyskytovali sa však i radikálne odsúdenia na adresu tamojších Srbov 

– napr. obecné charakteristiky príslušníkov srbského etnika len na základe ich etnicity typu 

„myslím, že nás nenávideli odjakživa“896 či „ Srbom sa nedá veriť – klamú. Ak Srbi v Goražde 

zostali, tak z jediného dôvodu – báli sa, že prídu o dom.“897 Smutné bolo konštatovanie jednej 

študentky: „V živote som nemala srbských kamarátov...ako by mohli byť tvoji kamaráti, keď 

sa Ťa snažili zabiť?“898 

 

Obvyklá téza, o ktorú sa opierajú predovšetkým odporcovia ideje BaH ako 

zjednoteného štátu fungujúceho na legitímnych základoch, vychádza z predpokladu, že 

jednotlivé etnické skupiny vždy disponovali istou mierou vzájomnej nevraživosti, ktorá 

v konečnom dôsledku viedla k vojnovému konfliktu a dodnes zostáva hlavným argumentom, 

prečo je interetnická spolupráca v praxi nemožná. Na problém nacionalizácie a vzrastu 

                                                 
893 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 90 
894 Tamtiež, str. 186 
895 SACCO, Joe: Bezpečná zóna Goražde. Válka ve východní Bosně 1992-95. Praha: BB Art, 2007, str. 77 
896 Tamtiež, str. 161 
897 Tamtiež, str. 160 
898 Tamtiež, str. 154 
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etnickej nevraživosti sa však dá spoločne s Pavlom Baršom pozrieť i z druhej strany: „Národy 

ako politicky a kultúrne homogénne a súdržné kolektívne útvary nestoja na začiatku 

nacionalistickej mobilizácie, ale na jej konci.“899 Znamená to, že až samotný proces 

nacionalistickej mobilizácie, ktorý v bosnianskom prípade viedol k násilnému vyústeniu, 

determinuje vymedzenie sa národov voči svojim „protivníkom“. Táto téza nepopiera 

prítomnosť národov a ich jednotlivých určujúcich čŕt i v období predchádzajúcom 

nacionalistickej mobilizácii, zameriava sa však na existenciu plurálnych identít, ktoré vo 

svojej podstate významovo prevyšujú príslušnosť ku konkrétnemu národu ako primárneho 

kritéria identifikácie. Nacionalistická mobilizácia, odohrávajúca sa obvykle v situácii 

rozkladu istého politicko-ekonomického systému, vedie k zníženiu až eliminácii plurálnych 

identít a k následnej nacionalistickej identifikácii. „Násilie medzi skupinami je 

najefektívnejšou cestou k ich dotvoreniu do podoby homogénnych spoločenstiev oddaných 

súkmeňovcov, čiže k ustanoveniu týchto skupín ako etnických národov. Násilie plodí ich 

súdržnosť, ktorá je základným predpokladom stability nových štátov ako legitímnych 

monopolov násilia.“ 900 Podľa tejto tézy tak práve nacionalistická mobilizácia na začiatku 90. 

rokov viedla k ustanoveniu vyhranených národov v BaH, ktorá bola stvrdená násilnými 

aktami a pretrváva dodnes, avšak keďže sa jedná o krajinu obývanú viacerými národmi, 

novému štátu chýba spomínaná stabilita – Bosniaci, Chorváti i Srbi posilnili svoju súdržnosť, 

avšak iba v rámci samých seba, bez obvyklej väzby na legitimitu štátu. Súdržnosť v rámci 

jednotlivých národov tak pôsobí (minimálne v prípade Chorvátov a Srbov) voči centrálnym 

inštitúciam ako odstredivý element.   

 

Mladá generácia v súčasnej BaH – hoci isté paralely sa vyskytujú vo všetkých 

krajinách bývalej SFRJ zasiahnutých vojnou – má obecne tendenciu uchyľovať sa skôr 

k radikálnejším názorom, pričom k tomu prispieva i celkovo nízky počet vysokoškolských 

študentov, slabé perspektívy kariérneho uplatnenia sa v krajine a výrazná dezilúzia 

z pokračujúceho vývoja; je pochopiteľné, že mladí ľudia s nižším vzdelaním a absenciou 

zmysluplnej osobnostnej realizácie budú inklinovať k negatívnym vzorcom správania. Pri 

rozhovoroch s nimi tak človek nadobúda dojem, že ak by v najbližšom období vypukla znovu 

vojna, s veľkým potešením sa jej zúčastnia s cieľom pomsty údajných historických krívd 

a vyvraždenia čo najväčšieho počtu „tých ostatných“. Okrem toho, hoci sa zďaleka nejedná 

o prostredie s dostatočnou výpovednou hodnotou, internetové diskusie v priestore západného 

                                                 
899 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva,  str. 114 
900 Tamtiež, str. 115 
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Balkánu sú predchnuté nenávisťou ešte omnoho viacej, než je bežný priemer napr. v strednej 

Európe. Zatiaľ čo obvyklí internetoví diskutéri v Českej alebo Slovenskej republike skĺznu 

maximálne k osobným invektívam, v BaH či Srbsku je veľmi populárne vykresľovanie, ako 

vo vojne mali jedni vyhubiť tých druhých, a keď sa tak nestalo, ako by tak s veľkou radosťou 

učinil sám diskutér. Dokonca na prvý pohľad protivojnové a mierumilovné témy, ako napr. 

skladba chorvátskeho hudobníka Jura Stublića „E moj druže beogradski“ 901, obvykle na 

YouTube zožnú množstvo nenávistných komentárov z oboch strán – v tomto prípade 

vzájomné obviňovanie sa Chorvátov a Srbov, kto začal vojnu; je to pritom iba jeden príklad z 

mnohých. Rôznych videoklipov oslavujúcich Arkana, Mladića, Pavelića a pod. na internete 

koluje vskutku pozoruhodné množstvo, samozrejme s patrične emotívne ladenými diskusiami. 

 

Takéto prostredie príliš nepodporuje optimistickú víziu BaH ako multikultúrneho 

štátneho útvaru, v ktorom sa po opadnutí povojnových emócií život opäť priblíži pokojnému 

a stabilnému obdobiu 60. a 70. rokov 20. storočia. Výstižne sa na danú tému vyjadruje 

Miroslav Mojžita: „...dejiny si osvojovali aj nové generácie v každom z troch spoločenstiev, 

teda ľudia, ktorí mali to šťastie, že v čase vojny...ešte nežili... Táto nová tínedžerská generácia 

bola úplne rozdelená. Niektorí historici rozmýšľali, či by pre túto spoločnosť nebolo lepšie, 

aby uvalila na históriu moratórium aspoň na desať rokov... Keď sa systém ocitol v kríze, 

história sa znovu prevalila cez spoločnosť ako lavína a vrátila všetko negatívne späť medzi 

ľudí, inými slovami, potvrdilo sa, že Balkán trpí hyperinfláciou histórie... Za históriu sa 

vydáva zmes poloprávd, legiend a mýtov. V ich rámci sa potom démonizujú v podstate neveľké 

rozdiely medzi etnikami a ich nositelia tak vytvárajú peklo na zemi...“902 V r. 1997 sa 

Momčilo Krajišnik, jeden z hlavných architektov vojenského konfliktu, na margo budúcnosti 

svojej krajiny vyjadril takto: „Či sa Bosna úplne rozpadne, alebo či sa naopak posilní, závisí 

v prvom rade na ekonomických zákonoch a budúcich okolnostiach. Ale to nie je niečo, čo 

môže ovplyvniť súčasná generácia alebo starší občania, ktorí dnes žijú... Čo si vyberú naše 

deti a vnuci, je len na nich.“ 903 Tento „výber“ sa však v BaH stále neuberá cestou zabudnutia 

a odsúdenia vojnovej minulosti – v r. 2005 60% bosnianskych Srbov vyjadrovalo silnú 

názorovú podporu Krajišnikovmu niekdajšiemu „kolegovi“ Karadžićovi. Respondenti vo 

vekovej skupine 18-22 rokov považovali Karadžića za hrdinu – umiestnil sa na druhom 

mieste v rebríčku najvýznamnejších osobností medzi veliteľom četnikov z 2. svetovej vojny 
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Dražom Mihailovićom a (vzhľadom na dané súvislosti pomerne prekvapivo) Titom904. Aké sú 

teda perspektívy vývoja krajiny v najbližšom období, resp. pre akú podobu BaH sa mladá 

dospievajúca generácia môže rozhodnúť? 

 

Prvou možnosťou je rozdelenie krajiny a definitívny zánik jej existencie ako 

nezávislého a suverénneho štátu v pôvodných hraniciach. Tento scenár, ktorého prvá časť sa 

už bohužiaľ pozoruhodne vyplnila, popísal v r. 1990 jeden zo srbských vystupujúcich na 

konferencii v Belehrade: „BaH sa po krvavom konflikte rozpadne na tri časti, potom, po 

dvadsiatich rokoch sa prejaví únava materiálu, bosnianski Srbi sa pripoja k Srbsku, 

bosnianski Chorváti k Chorvátsku a Moslimovia odídu do prístavu Neum, aby sa preplavili do 

Turecka.“905 V tomto prípade by bolo potrebné určiť hranice nových entít, ako aj ich štatút 

v zmysle fungovania v medzinárodnom prostredí. V strede BaH by zrejme vznikol nezávislý 

moslimský štátny útvar, ktorého tvar by bol ohraničený troma vrcholmi pri Brčku, v okresoch 

Jajce/Donji Vakuf a Konjic/Mostar; okrem toho by do tohto “nepravidelného trojuholníku“ 

patrilo ešte Goražde na východe. Veľkosťou by pripomínal Čiernu Horu, prípadne Kosovo. 

Chorvátske územia v západnej Hercegovine spoločne s oblasťou Posáviny by boli 

pravdepodobne pripojené k Chorvátsku, keďže ich nezávislá existencia je vzhľadom na 

ekonomické kritéria i názorové preferencie obyvateľstva len ťažko predstaviteľná. Je možné, 

že predstavitelia bosnianskych Chorvátov by v prípade zisku nezávislosti v rámci 

kompromisu boli ochotní pristúpiť na odstúpenie niektorých sporných území v strednej Bosne 

v prospech Bosniakov (týka sa to hlavne okresov od Nového Travniku po Kreševo), avšak 

obzvlášť Mostar a taktiež Jajce by zrejme predstavovali významné konfliktné body, ktorých 

vysporiadanie by bolo značne problematické a vyžadovalo by si aktívne zapojenie 

medzinárodného spoločenstva.  

 

Situácia RS je pritom odlišná. Vytýčenie jej hraníc by prebehlo bezproblémovo – 

hranice entity by sa stali štátnymi hranicami, avšak zároveň by RS teoreticky mohla fungovať 

aj ako nezávislý štátny útvar s úzkou previazanosťou so Srbskom. Pre Srbsko samotné by 

totiž inkorporácia RS nemusela byť ekonomicky výhodným krokom. I v rámci celkovej 

neradostnej ekonomickej situácie BaH je RS zaostalejším územím – podľa prieskumov z r. 

2006906 12.8% obyvateľov RS muselo vyžiť z menej ako 100 KM mesačne (vo Federácii bol 
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tento podiel menej ako polovičný – 5.8%). Priemerné mzdy v RS sú približne trojštvrtinové 

oproti priemerným platom vo Federácii. Percentuálny podiel domácností, ktoré majú 

priemerný príjem nad 1.000 KM mesačne, je vo Federácii výrazne vyšší. 72% domácností 

v RS má k dispozícii menej ako 500 KM mesačne. Pomer priemerného platu voči tzv. 

„zákazníckemu košu základných potrieb“ bol vo Federácii 511 KM / 460 KM, ale v RS 372 

KM / 464 KM, čo znamená, že priemerný plat v RS je nedostatočný pre pokrytie základných 

životných nákladov. Tieto ekonomické nerovnosti majú svoj pôvod ešte v predvojnovom 

období, keďže isté časti BaH trpeli dlhodobou nerozvinutosťou – obzvlášť sa jednalo 

o východnú Bosnu pozdĺž srbskej a čiernohorskej hranice. Pôsobenie medzinárodného 

spoločenstva a prílev zahraničných investícií dokonca čiastočne prehĺbili ekonomickú 

disparitu, keďže väčšina prostriedkov bola investovaná v miestach so silnou zahraničnou 

prítomnosťou typu Sarajevo či Brčko. Oproti tomu RS bola dlhodobo znevýhodnená z dôvodu 

nepriateľského postoja tamojších politických elít voči zahraničnému pôsobeniu v krajine – 

napr. do r. 2000 iba 18% z celkových prostriedkov investovaných v rámci zahraničnej pomoci 

bolo použitých na teritóriu RS907. Srbsku by tak po „zbaveniu“ sa Kosova pribudla nová 

ekonomická záťaž, čo by mohlo byť negatívne vnímané obzvlášť v rozvinutejších častiach 

Srbska (hlavne okolie Belehradu a Vojvodina), kde majú vo volebných prieskumoch 

ekonomické priority prednosť pred emocionálne ladenou nacionalistickou politikou. 

 

Proti takémuto scenáru hovorí niekoľko závažných faktorov. V prvom rade by 

k rozdeleniu krajiny mohlo dôjsť len so súhlasom medzinárodného spoločenstva, ktoré by 

takýmto krokom poprelo celú svoju doterajšiu politiku v BaH od prijatia Daytonskej mierovej 

dohody. Odhliadnuc od principiálnej argumentácie, ktorá už v tejto práci bola niekoľkokrát 

analyzovaná a ktorá je hojne využívaná predovšetkým bosnianskymi integralistami, 

z praktického hľadiska je podobný krok ťažko predstaviteľný – štáty PIC by museli radikálne 

prehodnotiť svoje priority a dospieť k záveru, že spoločný bosniansky projekt je dlhodobo 

neudržateľný a lepšie je tak prispieť k jeho riadenému rozpadu, než nechať situáciu dospieť 

do štádia z r. 1992. K takémuto scenáru by podľa môjho názoru v najbližšej dobe nemohlo 

prísť len v rámci politiky voči samotnej BaH – realizovateľný by bol skôr v rámci globálnych 

zmien v usporiadaní či už balkánskeho polostrova, alebo celej Európy, resp. Európskej únie. 

Doposiaľ žiaden z vysokých predstaviteľov či už PIC, alebo OHR, nepodporil separatistický 

model vývoja a nič nenasvedčuje tomu, že by k tomu malo dôjsť v najbližšom čase. Ak by sa 
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RS chcela osamostatniť bez podpory medzinárodného spoločenstva, s najväčšou 

pravdepodobnosťou by nebola medzinárodne uznaná a jej postavenie by sa podobalo 

v mnohých aspektoch Podnestersku, či severnému Cypru, čo pri ekonomických problémoch 

tejto entity rozhodne nie je vítaná pozícia. Prípadné zjednotenie so Srbskom, ktoré bolo 

načrtnuté v predošlom odseku, má pritom omnoho závažnejšie potenciálne problémy, než len 

tie ekonomického charakteru.  

 

Známe srbské heslo, ktorého štyri písmená S (v cyrilike C) sa nachádzajú aj v srbskom 

štátnom znaku – Samo Sloga Srbina Spašava (iba jednota zachráni Srbov) – je v skutočnosti 

skôr vyjadrením emocionálneho pnutia založeného na historickej interpretácii srbskej 

štátnosti. Ako konštatuje Misha Glenny, „väčšina nacionalizmov je založených na 

predpoklade, že štát, ktorý v sebe zahrnie všetkých príslušníkov jedného národa, môže 

prekonať všetky hlavné spoločenské a ekonomické prekážky.“908 Tento iracionálny predpoklad 

je však v prípade srbského národa len ťažko realizovateľný. Srbská spoločnosť (ktorej 

príslušníci sa vo väčšom či menšom množstve nachádzajú v podstate vo všetkých krajinách 

bývalej Juhoslávie) je natoľko rozdelená rôznymi provinčnými rivalitami a vzájomným 

upodozrievaním, že ak by aj Srbi niekedy uspeli vo vytvorení Veľkého Srbska, následný boj 

o moc by štát vnútorne okamžite rozvrátil909. Srbi z Krajiny v Chorvátsku sú (resp. boli pred r. 

1995) svojou mentalitou odlišní od Srbov zo Srbska a majú toho viac spoločného 

s bosnianskymi Srbmi predovšetkým z východnej Bosny, zatiaľ čo Srbi z Banja Luky sa 

v rámci BaH sami identifikujú ako tá rozvinutejšia časť „srbstva“ a majú tak viac spoločných 

charakteristík so Srbmi zo Srbska. Kosovskí Srbi sú obecne vnímaní ako tí najzaostalejší 

a najnacionalistickejší zo všetkých Srbov. Vzdelaný Srb z Belehradu má svojim uvažovaním 

často bližšie k podobne vzdelanému Chorvátovi zo Záhrebu, než k robotníkovi zo severnej 

Kosovskej Mitrovice. Tieto zatriedenia samozrejme nemôžu byť brané absolútne, avšak 

postačujú ako základný rámec pre utvorenie si predstavy o rôznorodých kultúrnych 

a politických preferenciách medzi jednotlivými príslušníkmi srbského národa. Čiastočne sa 

rozbroje medzi jednotlivými predstaviteľmi srbskej politiky ukázali napr. v r. 1992, keď 

Milošević tlačil vedenie RSK do akceptácie Vanceovho plánu – keď vtedajší člen 

predsedníctva BaH Nikola Koljević vyjadril plánu podporu, prezident RSK Babić údajne 

poslal do Banja Luky štyroch zabijakov s cieľom Koljevićovej fyzickej likvidácie910. Netreba 
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pritom zabúdať i na jednoduchý fakt, že ak by aj tieto rozdielnosti neexistovali, zjednotenie 

akýchkoľvek entít do spoločného štátneho útvaru pripraví nezanedbateľnú časť funkcionárov 

o svoj podiel na politickej moci – Dodik je v súčasnosti v RS s miernym premrštením 

v podstate neobmedzeným pánom, avšak v rámci Veľkého Srbska by bol len provinčným 

politikom z bosnianskej Krajiny. 

 

Odlišná identita bosnianskych Srbov by pritom mohla byť skôr pozitívnym kameňom, 

na ktorom by sa dala vystavať kontinuálna a stabilná existencia autonómnej RS v rámci BaH. 

Podľa Mirzy Hajrić, niekdajšej Izetbegovićovej poradkyne na konci 90. rokov, boli „politické 

záujmy RS odlišné od tých v Belehrade.“ Ďalej pokračuje: „Myslím, že politici v RS chcú 

radšej vládnuť na svojom piesočku v rámci Bosny, ako byť srbskou provinciou, na ktorú sa 

budú ľudia v Belehrade dívať zvrchu. Podľa mňa si uvedomujú, že Veľké Srbsko je 

neuskutočniteľné. A úprimne, v Bosne sú veľkými šéfmi. V Belehrade by boli malými 

provinčnými príbuznými, ktorých nikto nemá rád. Myslím teda, že z hľadiska realistického 

i emocionálneho vidia svoju budúcnosť v Bosne... Ak by ste sa ich spýtali, čo by bolo ideálnym 

riešením, povedali by, že byť časťou Srbska, ale zároveň chápu, že je to nereálne. Ako 

pragmatici povedia, ‘zužitkujme naše postavenie Srbov v Bosne’.” 911 Sumantra Bose 

prirovnáva rodiaci sa model bosniansko-srbskej národnej identity k situácii v Bangladéši. Po 

vytvorení nezávislého štátu Bangladéš v r. 1971 na území východného Bengálska vznikla 

taktiež nová národná identita – obyvateľ Bangladéšu bol Bengálec a moslim, ale zároveň bol 

odlišný od „iných Bengálcov“ (obývajúcich západné Bengálsko s hinduistickou majoritou), 

ako aj „iných moslimov“ (niekdajších spoluobčanov z Pakistanu). Podobne tak identita 

bosnianskeho Srba sa síce skladá z elementov Bosňan a Srb, ale zároveň je odlišná od iných 

Bosňanov (Bosniakov a Chorvátov), ako aj od iných Srbov (obzvlášť tých v samotnom 

Srbsku)912. Toto pozorovanie rozhodne nie je úplne mimo realitu. Bosnianski Srbi síce obecne 

stále vykazujú pomerne malú ochotu presvedčivo sa identifikovať s BaH ako so svojou 

vlasťou, s ktorou by ich spájal istý zmysel pre lojalitu, avšak zároveň si uvedomujú svoju 

jedinečnosť v rámci srbského národa na západnom Balkáne. Pokiaľ pri stole sedí Srb zo 

Srbska a Srb z RS, je celkom obvyklé, že Srb z RS je ostatným prísediacim predstavený ako 

„Bosanac“ (čiže Bosňan), pričom jeho srbská identita nijako netrpí – jedná sa len 

o zdôraznenie, že dotyčný žije v Bosne. 
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Druhým scenárom je zotrvanie BaH vo svojej dnešnej podobe, pričom s postupujúcim 

európskym integračným procesom zrejme dôjde k ďalšiemu posilňovaniu centrálnych 

inštitúcií. Tento scenár je podľa môjho názoru o niečo pravdepodobnejší, keďže, ako som už 

uviedol vyššie, faktické rozdelenie krajiny za momentálnych geopolitických reálií v podstate 

neprichádza do úvahy. Cesta postupnej premeny krajiny na funkčnú konsociačnú demokraciu, 

v ktorej odlišné kultúrne elementy budú hrať pozitívnu rolu a nebudú mať postavenie 

politických blokátorov, je však takisto plná prekážok. V prvom rade, aj keď ako je naznačené 

v predošlom odseku, existujú i isté pozitívne náznaky, proces postupnej identifikácie 

príslušníkov dvoch etnických skupín (Srbov a Chorvátov) s BaH ako so svojou autentickou 

vlasťou napreduje len veľmi sťažka. Bosnianska spoločnosť je nielen rozdelená, ale zároveň 

polarizovaná ohľadom väčšiny základných otázok, ktoré bezprostredne súvisia s budovaním 

štátu – jedná sa o legitimitu existencie štátu ako takého, jeho spoločných inštitúcií a taktiež aj 

hraníc. V r. 1997 bolo 91% bosnianskych Srbov a 84% bosnianskych Chorvátov proti 

jednotnému bosnianskemu štátu, zatiaľ čo 98% Bosniakov takýto štát podporovalo913. Počas 

nasledujúcich 12 rokov sa tieto veľmi negatívne pôsobiace cifry pochopiteľne o niečo 

upravili, výsledky prieskumov verejnej mienky však stále vykazovali vysokú mieru 

polarizácie. V r. 2009 sa 83% všetkých obyvateľov BaH vyjadrilo, že krajina sa uberá zlým 

smerom. 64% Bosniakov vyjadrilo želanie, aby boli entity zrušené a ďalších 13% si 

predstavovalo, že by štát mal byť rozdelený na 5-6 hospodárskych regiónov bez ohľadu na 

etnické rozloženie obyvateľstva. Oproti tomu 42% Srbov si želalo zachovanie BaH v jej 

súčasnej podobe a ďalších 33% videlo ako ideálny scenár rozpad na tri nezávislé štáty914.  

 

V súčasnej BaH sa náročne hľadajú inštitúcie či iné prvky, ktoré by dokazovali údajnú 

multietnickosť krajiny, pokiaľ tento koncept chápeme ako skutočné premiešanie rôznych 

kultúrnych elementov, a nielen ako prítomnosť týchto elementov na jednom území, avšak bez 

reálnej vzájomnej interakcie. Samotné Sarajevo je dnes de facto moslimským mestom, ktoré 

by sa v prípade secesionistického scenára stalo hlavným mestom nezávislého moslimského 

štátu. Spoločných identifikačných znakov bosnianskej komunity je pramálo – dokonca 

i Bosniaci pri slávnostných príležitostiach viac používajú pôvodnú zástavu so štylizovaným 

symbolom ľalie na modrom pozadí, ktorá je asociovaná so stredovekým štátnym útvarom na 

území dnešnej BaH, než oficiálnu zástavu krajiny, ktorá bola navrhnutá niekdajším Vysokým 
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predstaviteľom Westendorpom a predstavuje sterilný kompromis s cieľom zachovania prísnej 

neutrality voči všetkým trom bosnianskym etnickým komunitám915. Bosnianski Chorváti 

používajú „šachovnicu“ a bosnianski Srbi kombináciu červenej, modrej a bielej. Ako sa 

vyjadril už spomínaný Miloš Šolaja na konferencii venovanej situácii v BaH po posledných 

voľbách, polarizáciu jednotlivých komunít vyjadruje i odlišný postoj k štátnym sviatkom – 

21. novembra oslavujú v RS výročie neoficiálneho podpísania Daytonskej dohody, avšak vo 

Federácii je tento dátum ignorovaný. Naopak 25. novembra nastáva opačná situácia, keď sa 

(iba) vo Federácii oslavuje vznik BaH ako samostatnej jednotky v rámci Juhoslávie počas 2. 

svetovej vojny916. Počas butmirských rokovaní v októbri 2009 prirovnal jeden z vyjednávačov 

RS interetnické manželstvá k homosexuálnym registrovaným partnerstvám, pričom oboje boli 

podľa neho neprirodzené917. V krajine sa oficiálne hovorí troma jazykmi – bosniančinou, 

chorvátčinou i srbčinou, pričom sa jedná o výlučne politický konštrukt obvyklý 

v novovzniknutých krajinách, kde je proces utvárania národnej identity spojený 

s identifikáciou s príslušným jazykom918. Ochotu ku spolupráci medzi predstaviteľmi 

jednotlivých etnických skupín v BaH veľmi výstižne charakterizoval Slobodan Milošević 

počas rokovaní o budúcom štatúte Sarajeva v Daytone: „Títo ľudia by sa pozabíjali kvôli 

tomu, kto bude prevádzkovať škôlky.“919  
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moravčinu ako oficiálny jazyk. Pre podrobnejšie spracovanie viď napr. GREENBERG, Robert: Language and 
Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and its Disintegration. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
Bohužiaľ tento stav vedie k rôznym tragikomickým situáciam – v Daytone napr. existovali tri rôzne jazyky pre 
tlmočenie, ktoré si účastníci mohli zvoliť na svojich aparátoch, ale zároveň iba jeden tlmočník (viď 
HOLBROOKE, Richard: To End a War, str. 232); v Haagu na ICTY sa od tejto praxe upustilo, keď sa jazyk 
súhrnne nazýva akronymom BCS (Bosnian-Croatian-Serbian; bosniansky-chorvátsky-srbský).   
919 Leadership Research Team: International Negotiations on the Former Yugoslavia 1991-1995, str. 149 
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Na strane druhej je potrebné prihliadnuť k istému posunu, ktorý na teritóriu BaH od 

konca vojny rozhodne nastal. Otázka tohto posunu je priamo spätá s historickým vývojom 

krajiny, ktorá si prešla mnohými obdobiami pokojného medzietnického spolužitia, ale 

i obdobiami vojen, násilností a etnicky (resp. nábožensky) motivovaného násilia. 

Medziľudské vzťahy a ochota k politickej spolupráci (pričom sú tieto dva faktory na seba 

vzhľadom na závislosť politických strán od nálad elektorátu silno naviazané) síce nie sú 

zárukou zachovania integrálneho bosnianskeho štátu, avšak zároveň je tento štát bez ich 

prítomnosti odsúdený na nefunkčnosť. Tieto vzťahy boli v období po r. 1995 významne 

narušené, avšak vzhľadom na históriu BaH vo svojej podstate nebolo toto obdobie nijako 

zvlášť výnimočné – vzájomná nevraživosť vyprovokovaná vojnovými udalosťami 

a etnickými čistkami bola v krajine prítomná od r. 1875 do konania Berlínskeho kongresu, 

počas balkánskych vojen v r. 1912-13, a samozrejme počas 2. svetovej vojny. Mimoriadne 

podstatným je však fakt, že všetky tri etnické skupiny dokázali k sebe vždy následne nájsť 

opätovne cestu a vybudovať multikultúrnu bosniansku spoločnosť, v ktorej faktor etnickej 

príslušnosti postupne strácal na význame. Je pravdou, že medzi všetkými troma hlavnými 

etnickými skupinami sa nachádza veľké množstvo ľudí, ktorí „tých ostatných“ vnímajú ako 

úhlavných nepriateľov, avšak zároveň sa zdá, že tento postoj nemusí byť trvalý a môže 

podliehať zmenám vzhľadom na čas a s ním súvisiaci odstup. Jedná sa tak o výrazne odlišnú 

spoločnosť, než je tomu v prípade Kosova, kde potenciál vzájomného mierumilovného 

spolunažívania medzi tamojšími Albáncami a Srbmi nikdy nebol obzvlášť vysoký a obe 

komunity boli vždy omnoho izolovanejšie. Bosnianska komunita si napriek nedávnemu 

vojnovému dedičstvu zachovala istý zmysel pre zdieľanie spoločných prvkov bosnianskej, 

juhoslovanskej i balkánskej identity, hoci sa toto pozorovanie pomerne ťažko charakterizuje 

a zároveň je otázne, nakoľko relevantný bude tento faktor i pre budúce generácie nepoznačené 

spoločnou juhoslovanskou minulosťou. Ladislav Hladký tak správne konštatuje: „Podľa 

názoru väčšiny predstaviteľov európskych inštitúcií, ktorí dnes v BaH pracujú, nie sú rozpory 

medzi bosnianskymi národmi fatálne. Jedná sa o tri blízke národné spoločenstvá, ktoré spája 

nielen v podstate totožný jazyk, ale tiež dlhodobá tradícia vzájomného spolužitia. V tomto 

smere sa bosnianska situácia diametrálne líši napr. od pomerov, ktoré panujú medzi 

Albáncami a slovanskou menšinou v oblasti Kosova.“920 Napriek skepticizmu, ktorý panuje 

obzvlášť pri pohľade na polarizáciu mladej bosnianskej generácie, je tak zároveň možné 

predpokladať, že sa tieto hrany postupne obrúsia a príslušníci jednotlivých etnických komunít 

                                                 
920 HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 347 
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k sebe znovu nájdu cestu. Zároveň je však rovnako možné predpokladať, že sa situácia 

opätovne zhorší a povedie k novému konfliktu – znamenalo by to iba ďalšie opakovanie 

bosnianskej histórie, keď sú obdobia mieru striedané obdobiami etnických konfliktov. 

 

Snahy medzinárodného spoločenstva razantným krokom revidovať bosniansky 

politický systém a vyviesť ho tak zo slepej uličky kontinuálneho politického patu doteraz 

neboli príliš úspešné. Poslednou významnejšou iniciatívou boli tzv. butmirské rokovania 

odohrávajúce sa v októbri 2009. Siedmim lídrom najsilnejších politických strán v BaH bol zo 

strany predstaviteľa EÚ a niekdajšieho Vysokého predstaviteľa Carla Bildta a amerického 

tajomníka ministerstva zahraničných vecí Jamesa Steinberga predstavený návrh reformy 

bosnianskeho politického systému. Šesť zo siedmich účastníkov však návrh odmietlo, pričom 

k tomuto stanovisku ich viedli vzhľadom na ich politickú afiliáciu rozličné dôvody. 

Bosnianski Srbi chápali navrhovanú reformu ako príliš zásadnú a okliešťujúcu autonómne 

právomoci RS, zatiaľ čo väčšina Bosniakov a všetci bosnianski Chorváti návrh 

charakterizovali ako nedostatočný. Jedinou výnimkou bol predseda SDA Sulejman Tihić, 

ktorý sa v súlade so stále zmierlivejšou politikou svojej strany (minimálne v porovnaní so 

Silajdžićovou SBiH) rozhodol návrh predbežne akceptovať s poukazom na obavu z eskalácie 

napätia v prípade krachu reformnej iniciatívy. Dodik sa k návrhu postavil krajne odmietavo, 

vyhlásil, že „je neakceptovateľný čo i len ako základ pre rokovania“ a zároveň dodal, že 

ďalšie zapojenie medzinárodného spoločenstva do rokovacieho procesu považuje za 

neproduktívne921. Toto stanovisko je v podstate v súlade so štandardnou Dodikovou rétorikou, 

ktorý, uvedomujúc si dostatočne silné postavenie v rámci RS, odmieta akékoľvek 

kompromisy majúce za následok oslabenie postavenia entít. Je nanajvýš pravdepodobné, že 

sústredený tlak medzinárodného spoločenstva je jedinou cestou, ako premiéra RS prinútiť ku 

konštruktívnejšiemu postoju, i keď to na druhej strane implikuje už položenú otázku – či 

vôbec ešte je v silách OHR a PIC k takémuto kroku pristúpiť a zároveň (v prípade kladnej 

odpovede) dokedy bude trvať takéto zásadné zapojenie zahraničia do utvárania politického 

prostredia v BaH. Každopádne butmirská iniciatíva takýmto zásadným krokom nebola a tlak 

vyvinutý na jednotlivých bosnianskych politických predstaviteľov bol skôr symbolický. 

 

Tvrdšie krídlo bosniackej politiky sa napriek diametrálne odlišným výhradám 

k návrhu postavilo podobne nekonštruktívnym spôsobom ako Dodik, čím sa potvrdila téza 

                                                 
921 EU, US Remain Committed to Bosnia Talks. Balkan Insight, 30. október 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-us-remain-committed-to-bosnia-talks 
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o absolútnej neschopnosti lídrov Bosniakov a bosnianskych Srbov priblížiť sa k akémukoľvek 

kompromisu. Bosniacky postoj zhrnul šéfredaktor sarajevského týždenníka Dani Senad 

Pečanin vo svojom úvodníku. Predstaviteľov EÚ a USA obviňuje z pokusov o vyriešenie 

ústavnej krízy v BaH prostredníctvom nadbiehania Belehradu a Banja Luke, čo je zároveň 

„výrazne škodlivé pre zásadné záujmy krajiny.“ V návrhu sú explicitne spomínané 

kompetencie (obrana, výber nepriamych daní a tajné služby), ktoré už boli predtým zverené 

do pôsobnosti centrálnych štátnych orgánov, a v súčasnosti tak nepredstavujú žiaden 

problematický bod. Pečaninovi však prekáža explicitné vymenovanie týchto kompetencií, 

keďže to implikuje nutnosť opätovného prejednávania prechodu každej novej oblasti do 

správy centrálnych inštitúcií a oslabuje článok ústavy, ktorý umožňuje prenos kompetencií 

z orgánov entít na centrum. Ďalej sa podľa návrhu mali členovia kolektívneho predsedníctva 

(ktoré sa malo zmeniť na prezidenta a dvoch viceprezidentov) voliť nepriamo republikovým 

parlamentom – znamenalo by to tak, že by bol použitý ten istý systém ako vo Federácii a RS 

by tak zostalo jedinou jednotkou, kde by bol prezident volený priamo. Toto by podľa 

Pečanina ďalej posilnilo separatistické tendencie RS. Okrem toho bosniackej strane prekážalo 

pretrvanie systému, v ktorom majú entity efektívne právo veta, čo v praxi znamená, že jedna 

štvrtina poslancov dvojkomorového bosnianskeho parlamentu pochádzajúcich z RS môže 

blokovať akýkoľvek legislatívny návrh. Pečanin sa vo svojom článku ďalej zaoberá zvyšnými 

časťami prezentovaného návrhu, pričom systematicky poukazuje na ustupovanie 

požiadavkám predstaviteľov RS, ktorých v závere nezabudne otitulovať fašistami922.  

 

V konečnom dôsledku obsah samotného návrhu a technické námietky voči nemu ani 

nie sú natoľko podstatné – omnoho dôležitejšie sú dva finálne postrehy. Po prvé, Butmirská 

iniciatíva opätovne poukázala na neistú politiku medzinárodného spoločenstva v Bosne, ktoré 

si formálne ponecháva de facto nedotknuteľné a výsadné postavenie v rámci politického 

systému, avšak zároveň jeho predstavitelia nie sú schopní vstupovať do politických kríz 

konštruktívnym a efektívnym spôsobom. Po druhé, všetky zúčastnené strany sa pri podobných 

príležitostiach neustále zatvrdzujú vo svojich iniciačných stanoviskách a cielene ignorujú 

pozíciu a argumenty ostatných diskutujúcich – sčasti zrejme z princípu, a sčasti 

z pragmatických dôvodov, ktoré spočívajú v obave zo straty nacionálne naladených voličov. 

 

V minulosti sa pomerne často objavoval názor, že federatívne štátne útvary zložené 

                                                 
922 PEČANIN, Senad: The disgraceful US and EU game in Bosnia-Herzegovina. 
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z viacerých etnických skupín sa zakladajú a pretrvávajú na základe ideologického príklonu 

k federalizmu ako princípu spojenému s ideálmi slobody a spravodlivosti. Kanadský politológ 

Michael Burgess, ktorý sa vo svojich prácach sústreďuje práve na problematiku federalizmu 

a zložených štátnych systémov, vyvracia túto tézu a konštatuje, že „elity, ktoré pristúpia 

k federatívnemu konceptu, sú zvyčajne motivované istým vlastným záujmom...že federácia 

priamo či nepriamo tieto záujmy zakotví a zabezpečí do budúcnosti.“ Tento pohľad na 

vnímanie vlastných partikulárnych záujmov politických elít nám tak pomáha porozumieť 

„nielen vzniku federácií, ale aj ich zmenám a vývoju.“923 Bosniansky prípad je ešte o to 

zložitejší, že celý systém je do veľkej miery navrhnutý a implementovaný externými, 

medzinárodnými elitami, ktoré v tomto procese úzko spolupracovali nielen s politikmi 

v samotnej BaH, ale i v susednom Srbsku a Chorvátsku. Téza, ktorú rozpracoval Burgess 

a ktorú zároveň potvrdzuje historický vývoj iných federálnych útvarov, vraví, že federácia 

prežije a jej podoba sa stabilizuje iba v prípade, že väčšina kľúčových aktérov bosnianskej 

politiky dospeje k názoru, že je toto štátne zriadenie v súlade s ich politickými a mocenskými 

záujmami. To isté platí pre reformu súčasného daytonského systému – bosnianske politické 

elity k nej pristúpia iba pod podmienkou, že nebude v priamom protiklade s týmito 

záujmami924. Zatiaľ čo v prípade prežitia a udržania federácie bola táto podmienka čiastočne 

splnená, pre reformu daytonského systému to zatiaľ neplatí, hoci sa tento stav môže zmeniť 

počas vyjednávacieho procesu o prípadnom vstupe do EÚ. 

 

Pri posudzovaní šancí BaH na prežitie zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je 

mimoriadne dôležité brať do úvahy i zahraničnú, resp. susedskú politiku Srbska a Chorvátska. 

Ako bolo systematicky zdôrazňované v kapitolách venovaným jednotlivým mierovým plánom 

medzinárodného spoločenstva, v období vojenského konfliktu nemala chorvátska ani srbská 

strana najmenší záujem na zachovaní teritoriálnej integrity tejto krajiny. Táto situácia sa 

postupne po r. 1995 začala meniť. Tudjman sa v duchu svojej autenticky nacionalistickej 

politiky zrejme nikdy úplne nevzdal myšlienky inkorporácie západnej Hercegoviny (a 

Posáviny) do Chorvátska, avšak pod tlakom obzvlášť USA musel zo svojej pozície ustúpiť; 

po jeho smrti a nástupe Račanových sociálnych demokratov nastáva v chorvátskej zahraničnej 

politike relatívne zásadný obrat, ktorý aspoň čiastočne oslabil pozície radikálnych 

nacionalistov z HDZ-BiH. Milošević už v priebehu vojenského konfliktu začal bosnianskych 

                                                 
923 BURGESS, Michael: Federalism as Political Ideology: Interests, Benefits and Beneficiaries in Federalism 
and Federation. In: BURGESS, Michael, GAGNON, Alain (eds.): Comparative Federalism and Federation. 
Toronto: University of Toronto Press, 1993, str. 104-105 
924 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 245 
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Srbov považovať skôr za príťaž – podpísal sa na tom i pragmatický faktor v Miloševićovom 

uvažovaní, ktorý viedol k odsunutiu nacionalistických cieľov na druhú koľaj v prípade 

nevýhodnosti takejto politiky. Hospodárske problémy SRJ a následná kríza v Kosove viedli 

k marginalizácii agendy RS v Srbsku, k čomu ďalej prispeli Miloševićov odchod do Haagu 

a radikálna zmena vo vnútornej srbskej politike príchodom premiéra Ðinñića.  

 

Ani zďaleka to však neznamenalo izoláciu bosnianskej politiky od diania a vplyvu 

Srbska a Chorvátska. Podľa amerického politológa Rogersa Brubakera pritom „externé 

národné domoviny vznikajú prostredníctvom politickej akcie a nie sú dané samotným faktom 

etnickej demografie. Štát sa stáva externou národnou ‘domovinou’ svojej etnickej diaspory 

v momente, keď politické či kultúrne elity definujú svojich príbuzných v susedných štátoch ako 

členov jedného a toho istého národa...a prehlásia, že ich záujmy musia byť ochraňované 

a presadzované týmto štátom.“925 K tomuto javu došlo na začiatku 90. rokov a vo svojej 

podstate sa jedná o teoretizácii konceptu Veľkého Srbska, resp. Chorvátska. Pochopiteľne 

príslušníci konkrétnej etnickej diaspory musia byť voči tejto konštrukcii zdieľaných záujmov 

pozitívne naklonení, čo sa stáva zväčša v prípadoch ohrozenia zo strany etnickej majority 

v novom, „nacionalizujúcom“ sa štáte926. Presne z tohto dôvodu boli bosnianski i chorvátski 

Srbi náchylní podľahnúť nacionálnej veľkosrbskej propagande a práve na tomto faktore bude 

záležať i pri utváraní budúcnosti troch etnických komunít v BaH. Hlavný diel zodpovednosti 

majú v tomto prípade v rukách Bosniaci, keďže v BaH tvoria najpočetnejšiu skupinu 

a zároveň je integrálna BaH de facto ich myšlienkovým produktom. Nacionalistická politika 

RS, podporovaná niektorými politickými kruhmi v Srbsku (resp. podobne motivovaná 

politika bosnianskych Chorvátov podporovaná predovšetkým HDZ), má šancu na úspech 

predovšetkým v prípade centralizačných snáh SBiH a SDA, ktoré budú spájať teritoriálnu 

integritu krajiny a efektivitu politického fungovania s dominanciou jednej národnej skupiny. 

Mimoriadne dôležitý je tu pritom istý symbolický aspekt – „pýtať sa, či sú isté politické 

praktiky skutočne nacionalizujúce, má len malý význam... Nacionalizujúci štát, či jeho 

politika, nie je tá, ktorej predstavitelia ju takto podávajú či rozumejú, ale skôr tá, ktorá je 

takto v kruhoch národnostnej menšiny či externej národnej domoviny vnímaná.“927 Rovnako 

tak, ako vzájomná (a často iracionálna) nedôvera viedla ku konfliktom v Chorvátsku a BaH na 

                                                 
925 BRUBAKER, Rogers: Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996, str. 58 
926 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 261 
927 BRUBAKER, Rogers: Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, str. 
63 
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začiatku 90. rokov, bude tento aspekt dôležitý i v súčasnosti – vyhlásenia motivované čisto 

záujmami jedného národa, bez ohľadu na ich reálny význam či aplikovateľnosť, môžu 

zohrávať závažnú rolu. 

 

Daytonská dohoda umožnila vznik a fungovanie samostatnej BaH po vojenskom 

konflikte, ktorý zásadným spôsobom deformoval tamojšiu spoločnosť a zmenil jej etnické 

rozloženie. Svojim spôsobom sa tak jedná o obdivuhodný počin v histórii svetovej 

diplomacie, hoci je táto dohoda tak často negatívne hodnotená. Zároveň sa však dá 

konštatovať i to, že ak je Dayton zlá dohoda, potom je BaH v jej súčasnej podobe nemožná 

misia928. Emocionálne napätie bude v bosnianskej spoločnosti pretrvávať ešte dlhú dobu 

a významní predstavitelia politického i kultúrneho života budú nezodpovednými a zbytočne 

nafúknutými prehláseniami i naďalej prispievať k jatreniu tohto napätia – ako napr. mostarský 

biskup Ratko Perić, ktorý v r. 2001 vyhlásil, že „za posledných 70 rokov Chorváti buď 

emigrovali, alebo boli v juhoslovanských väzeniach, alebo žili v konštantnej hrôze.“929 Pre 

zachovanie BaH tak bude nutný nielen vzostup pragmatického uvažovania, ako bolo načrtnuté 

v predchádzajúcich odsekoch, ale i prekonanie nacionalistického modelu, k čomu sa aspoň 

čiastočne začína prikláňať napr. Bakir Izetbegović a o čom hovorí napr. bosniacky historik 

Enver Redžić: „V Bosne sa dnes často ozýva heslo: silný bosniacky národ = silná Bosna 

a Hercegovina... Vychádzajúc z historických skúseností, malo by sa skôr tvrdiť: čím silnejší je 

jeden národ v Bosne, tým je Bosna a Hercegovina slabšia... Bosna a Hercegovina môže 

existovať len v zmysle rovnoprávnosti všetkých jej národov... Viacnárodnostná Bosna je 

závislá na vzdaní sa všetkých snáh o získanie politického primátu, resp. dominancie 

v krajine.“930 Celkom paradoxne tak možno najlepšie vystihol budúcnosť BaH Milorad 

Dodik, hoci sa u tohto politika nikdy nedá celkom predpokladať, ktoré z jeho prehlásení 

vychádzajú z jeho autentického presvedčenia, a ktoré naopak podbiehajú náladám elektorátu: 

„V Bosne a Hercegovine netreba presadzovať politiku zmierenia, ale politiku mierového 

spolužitia bez rozličných excesov.“931 

 

 

 

 

                                                 
928 MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 50 
929 BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, str. 255 
930 In: HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století, str. 320 
931 In: MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 215 
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10. BUDÚCNOSŤ KOSOVA A ALBÁNSKA OTÁZKA 

 
Posudzovanie kosovskej problematiky je prakticky nemožné bez analýzy širšieho 

kontextu postavenia albánskej etnickej skupiny v rôznych štátoch západného Balkánu, pričom 

historické východiská súčasnej situácie boli reflektované v kapitolách 6 a 7. V tejto kapitole 

sa tak budem zaoberať nielen stratégiou medzinárodného spoločenstva voči Kosovu po r. 

1999, ale i situáciou v Preševskom údolí a severozápadnom Macedónsku, keďže vývoj 

v týchto oblastiach spolu úzko súvisí. Kosovo ako také je regiónom, ktorý je obývaný 

majoritou albánskeho obyvateľstva, avšak v kontexte Srbska ako integrálneho štátneho útvaru 

predstavuje albánske etnikum etnickú minoritu, ktorá je koncentrovaná tak v Kosove, ako aj 

v troch juhosrbských okresoch Preševo, Bujanovac a Medvedja. Podobne tak primárne dva 

severozápadné macedónske okresy Tetovo a Gostivar sú väčšinovo albánske a v rámci 

Macedónska predstavujú územie s koncentrovanou etnickou menšinou. Medzinárodné 

spoločenstvo pritom v r. 1999-2001 aplikovalo na týchto územiach diametrálne odlišnú 

politiku. Kosovo bolo chápané ako separátny región, kde etnické kritéria boli zohľadňované 

výlučne v rozmedzí kosovských hraníc – kontext Srbska ako takého nebol braný do úvahy 

a dalo sa tak argumentovať, že na predmetnom území žije natoľko početná albánska majorita, 

že vytvorenie medzinárodného protektorátu a neskôr nezávislého štátu je nielen jediným 

možným, ale i spravodlivým riešením. Tento proces, ku ktorému sa dospelo v priebehu rokov 

1998-99, bol analyzovaný v predchádzajúcich kapitolách. Oproti tomu situácia v južnom 

Srbsku a severozápadnom Macedónsku bola posudzovaná v kontexte integrálnych štátnych 

útvarov, na území ktorých sa nachádzajú etnické minority – cieľom medzinárodného 

spoločenstva tak bolo obnoviť na týchto územiach stabilitu a prinútiť domovské vlády 

k zodpovednej menšinovej politike, avšak bez podpory separatistických ašpirácií. 

 

10.1 KONČULJSKÁ DOHODA 

 

Juhosrbským Preševským údolím vedie najvyužívanejší koridor zo severu na juh cez 

hornatú oblasť západného Balkánu (jedná sa hlavne o diaľnicu Belehrad – Skopje), čo tejto 

relatívne izolovanej oblasti poskytuje významnú strategickú dôležitosť. Situácia etnických 

Albáncov v južnom Srbsku úzko súvisí nielen s napätím medzi lokálnou albánskou 

populáciou a srbskými obyvateľmi, inštitúciami a ozbrojenými zložkami, ale taktiež s 

blízkosťou susedného Kosova a Macedónska. Podľa cenzu vykonaného v roku 2002 majú 
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Albánci väčšinu v okresoch Preševo (90%) a Bujanovac (54.5%), zatiaľ čo v okrese 

Medvedja tvoria signifikantný menšinový podiel 26%932. S Kosovom tento región spájajú 

niektoré spoločné črty, a to obzvlášť etnické čistky počas prvej balkánskej vojny v roku 1912 

a v dvoch svetových vojnách. Hoci posledná eskalácia napätia bola vyvolaná bezprostrednou 

blízkosťou kosovského konfliktu v roku 1999 a prepojením veľkého množstva členov UÇK 

na organizované zločinecké skupiny regionálneho charakteru siahajúce do všetkých 

albánskych regiónov na Balkáne, rozhodnutie juhoslovanskej vlády z roku 1946 oddeliť tri 

juhosrbské okresy od Kosova a začleniť ich tak pod priamu jurisdikciu srbskej vlády (dovtedy 

bolo Preševské údolie súčasťou Kosova) vytvorilo taktiež signifikantné napätie medzi 

lokálnym albánskym obyvateľstvom, ktoré sa, podobne ako Albánci v Kosove, necítilo byť 

viazané lojalitou k juhoslovanskému, či srbskému štátu933. 

 

Následkom udalostí v Kosove v r. 1999 dochádzalo k presunu časti srbských jednotiek 

z Kosova do Preševského údolia, čo rýchlo viedlo k zvýšenému napätiu medzi príchodzími 

Srbmi a domácimi Albáncami. Do marca 2000 opustilo južné Srbsko približne 7.000 

Albáncov, pričom sa títo presunuli do Kosova, prípadne Macedónska. Z tohto nastupujúceho 

chaosu a stále ťažšie kontrolovateľnej situácie sa následne vynorila nová separatistická 

skupina, v skutočnosti však de facto odnož UÇK, ktorá sa nazývala Oslobodenecká armáda 

Preševa, Medvedje a Bujanovca (Ushtria Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, 

UÇPMB), a zahájila útoky na srbské bezpečnostné zložky po vzore UÇK934. Táto nová 

povstalecká armáda bola schopná operovať v podstate bez obáv z odvetných akcií Belehradu, 

keďže Srbsko v nedávnom konflikte v Kosove utrpelo citeľné straty nielen materiálneho, ale 

hlavne psychologického charakteru a nebolo okamžite schopné adekvátne reagovať na novú 

bezpečnostnú hrozbu. Okrem toho po skončení vojny v Kosove si Srbsko mohlo 

v pohraničnej oblasti ponechať iba policajné zložky, armáda mala na toto územie vstup 

zakázaný. Cieľom UÇPMB, ktorý absolútne kopíroval politiku UÇK v Kosove, bola 

internacionalizácia údajnej perzekúcie etnických Albáncov v južnom Srbsku, ktorá mala byť 

nasledovaná ďalšou vojenskou akciou NATO namierenou proti Srbom. V tri míle širokej tzv. 

Ground Safety Zone, vytvorenej vojensko-technickou dohodou podpísanou NATO a srbskou 
                                                 
932 REPUBLIKA SRBIJA, Republički zavod za statistiku: Konačni rezultati popisa 2002. Belehrad, december 
2002, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Zip/SN31.pdf 
933 V marci 1992 zorganizovali etnickí Albánci v Preševskom údolí neoficiálne referendum, v ktorom sa takmer 
jednomyseľne vyslovili za pripojenie oblasti ku Kosovu. In: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan 
Stability? International Crisis Group, European Report No. 153, 2004, 
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=1103&tid=2523&type=pdf&l=1 
934 Peace in Presevo: Quick Fix or Long Term Solution? International Crisis Group, ICG Balkans Report No. 
116, 2001, http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400381_10082001.pdf 
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vládou v júni 1999, operovalo približne 700 až 1.000 členov UÇPMB935. V roku 2001 za 

eskalácie bojov už bolo zrejmé, že albánski separatisti využívali demilitarizovanú zónu ako 

zázemie pre svoje útoky a pašovanie zbraní.  

 

Medzi 21. júnom 1999 a 21. novembrom 2000 bolo v oblasti Preševského údolia 

zaznamenaných 294 útokov UÇPMB, z toho drvivá väčšina sa odohrala v okrese Bujanovac.   

Pri týchto akciách zahynulo 8 srbských policajtov a šiesti civilisti936, čo reálne znamenalo 

omnoho menšie straty na životoch ako v susednom Kosove. Postupne sa ešte o niečo zvýšil 

počet mŕtvych srbských policajtov, útoky však neprerástli do otvoreného vojenského 

konfliktu a skôr sa jednalo o individuálne akcie pripomínajúce situáciu v Kosove v polovici 

90. rokov. Nebezpečenstvo tak spočívalo skôr v potenciálnej eskalácii napätia, ktoré mohlo 

neriešené prerásť do nového krvavého konfliktu. Ako však konštatuje Miroslav Mojžita, 

„ozbrojenci sa zakopali v tzv. nárazníkovej zóne, kam sa mohla srbská polícia a vojsko dostať 

iba s ľahkou výzbrojou. Ovládli časť tohto územia a pokúšali sa podriadiť si tamojšie 

albánske obyvateľstvo.“937 Okamžite vyvstáva otázka, ako bolo možné, že srbská armáda 

mala síce vstup do demilitarizovanej zóny zakázaný, ale povstalecké jednotky do nej prenikli 

bez ťažkostí a v období niekoľkých mesiacov z nej podnikali ozbrojené akcie. Mojžita ďalej 

pokračuje: „Najdôležitejší...boli Američania, lebo práve oni vo väčšine kontrolovali úsek 

administratívnej hranice, odkiaľ prenikali ozbrojenci na druhú stranu.“938 Zdalo sa tak, že až 

do novembra 2000 bol americký postoj podobný ako v prípade KVM z r. 1998, keď sa 

úzkostlivo monitorovalo dodržiavanie dohody zo strany Srbska, avšak excesy zo strany UÇK 

boli v praxi tolerované. 

 

V období od marca do mája 2001 sa za pomoci sprostredkovania NATO a USA 

podarilo medzinárodnému spoločenstvu docieliť prijatie mierovej dohody medzi Srbmi 

a Albáncami v Preševskom údolí. NATO považovalo v danej situácii narastajúceho chaosu za 

najlepšie riešenie umožniť srbským jednotkám znovu prevziať kontrolu nad 

demilitarizovaným pásmom a zároveň amnestovať tých členov UÇPMB, ktorí boli ochotní 

dobrovoľne sa vzdať a odovzdať zbrane. Toto riešenie síce malo svoje trhliny v tom, že istá 
                                                 
935 Čo je pritom omnoho menej než počet členov UÇK počas vrcholu jej pôsobenia. Hoci presný počet členov 
UÇK sa vzhľadom na jej gerilový charakter nedá presne odhadnúť, približné odhady hovoria o niekoľkých 
tisícoch členov – napr. Kosovské ochranné zbory, vytvorené ako oficiálna inštitúcia po roku 1999, disponovali 
5.000 mužmi, z ktorých bola drvivá väčšina bývalých bojovníkov UÇK. In: KING, Iain, MASON, Whit: Peace 
at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 57 
936 In: Peace in Presevo: Quick Fix or Long Term Solution? 
937 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 177 
938 Tamtiež, str. 178 
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časť albánskych povstalcov plynule preniesla svoje aktivity na macedónske územie (rovnako 

ako bývalí členovia UÇK sa plynule začlenili do UÇPMB), na strane druhej sa napätie 

v Preševskom údolí podarilo efektívne do veľkej miery eliminovať a tak sa koordinovaná 

akcia NATO a srbských jednotiek dá považovať za úspešnú. Tzv. Končuljská dohoda viedla 

k oficiálnemu rozpusteniu UÇPMB, odovzdaniu opätovnej kontroly nad demilitarizovaným 

pásmom na kosovsko-srbskej hranici srbským jednotkám a v rámci tzv. Čovićovho plánu sa 

mali vytvoriť podmienky pre signifikantný prílev domácich i zahraničných investícii do 

chudobného juhosrbského regiónu. Takisto sa predpokladalo vytvorenie multietnickej polície 

a integrácia Albáncov do verejných inštitúcií939. Implementácia plánu priniesla zmiešané 

výsledky. V roku 2002 sa uskutočnil už zmieňovaný cenzus a prebehli taktiež voľby na 

okresnej úrovni – albánska Strana demokratickej akcie zvíťazila v okresoch Preševo aj 

Bujanovac, v Medvedji získala najviac hlasov koalícia srbských strán. Uvoľnila sa situácia 

v oblasti médií – v súčasnosti pôsobia v oblasti albánske televízne stanice a vychádzajú 

noviny a časopisy v albánskom jazyku. Dlhodobo je však problematická ekonomická situácia 

v tomto značne izolovanom regióne, nezamestnanosť dosahuje vyše 30 percent a slabé 

vyhliadky na výrazné budúce zlepšenie životnej úrovne radikalizujú mladú generáciu 

Albáncov, ktorí sa sťažujú na pomalosť štátnych inštitúcií v aplikácii opatrení cielených na 

zlepšenie situácie tamojšieho albánskeho etnika. Srbská armáda v oblasti zahájila výstavbu 

novej vojenskej základne, čo čiastočne neguje pôsobenie multietnickej polície940.  

 

Postavenie povstalcov z UÇPMB bolo príliš slabé, aby mohli svojimi akciami výrazne 

prispieť k vytvoreniu Veľkého Albánska. V prvom rade im išlo o odstránenie srbskej kontroly 

a následné zjednotenie regiónu s Kosovom, s ktorým ich spájali omnoho silnejšie príbuzenské 

väzby, než s vzdialenejším Albánskom941. Čas, ktorý si zvolili pre svoje ozbrojené 

vystúpenia, rozhodne nebol náhodný – medzinárodné spoločenstvo sa zameriavalo v prvom 

rade na vyriešenie štatútu Kosova, pričom sa preševskí Albánci na jednej strane obávali, že 

ich záležitosť ostane odignorovaná podobne ako kosovská otázka v Daytone, a na strane 

druhej chceli využiť prevládajúci medzinárodný postoj voči Srbsku, ktoré bolo stále 

považované väčšinou krajín EÚ a Spojenými štátmi za agresora. V konečnom dôsledku sa 

však vývoj čiastočne obrátil proti ich zámerom. V prvom rade došlo v Srbsku 

                                                 
939 Serbia: Maintaining Peace in the Presevo Valley. International Crisis Group, Europe Report No.186, 2007, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/186_serbia_maintaining_peace_in_the_presevo_valley.ashx 
940 In: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
941 Medzi Albáncami z Preševského údolia sa pre tento región vžil názov Východné Kosovo. In: STOJAROVÁ, 
Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 97 
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k najvýznamnejšej politickej zmene od nástupu Slobodana Miloševića – a síce k jeho volebnej 

porážke, následnej izolácii v jeho vile v belehradskej štvrti Dedinje a nakoniec k zatknutiu 

a transportu do Haagu v marci 2001. Medzinárodné spoločenstvo v tejto situácii uznalo za 

vhodné podporiť Srbsko v jeho demokratizačnom procese a nedopustiť prípadné posilnenie 

radikálnych skupín napojených na Miloševićove mocenské kruhy. Okrem toho je 

pravdepodobné, že i niektorí proalbánsky naladení predstavitelia svetových veľmocí si 

uvedomovali nutnosť zachovania princípu rovnováhy na Balkáne a nechceli tak umožniť 

Albáncom jednoznačný a pretrvávajúci úspech ich kontroverznej politiky internacionalizácie 

prostredníctvom terorizmu. Končuljská dohoda i Čovićov plán tak jednoznačne podporovali 

zachovanie srbskej teritoriálnej integrity v Preševskom údolí. 

 

Väčšina bojov v Preševskom údolí sa odohrávala okolo cesty spájajúcej Bujanovac 

s kosovským mestečkom Gnjilane/Gjilan. Toto mesto vo východnom Kosove je pritom 

najväčším drogovým centrom ovládaným albánskou mafiou v oblasti albánskych území 

bývalej Juhoslávie – funguje odtiaľ hlavná distribúcia drog do západnej Európy, pričom tieto 

prúdia do Kosova zo srbského Bujanovca942. Bujanovskí a gnjilanskí pašeráci drog 

albánskeho pôvodu mali po páde Miloševića pochopiteľnú snahu o absolútne ovládnutie tejto 

komunikácie, čomu mohol vojenský konflikt a následná prítomnosť NATO v oblasti výhodne 

napomôcť943. Veliteľ UÇPMB Shafqet Musliu bol známy miestny pašerák drog. Taktiež ďalší 

činitelia tejto povstaleckej skupiny boli spájaní s kriminálnymi aktivitami – jedná sa napr. o 

Muhameda Xhemailiho (hľadaný Interpolom kvôli vražde a obchodu s drogami) a Xhavita 

Hasaniho (bývalý veliteľ UÇK podnikajúci v oblasti obchodu s drogami, ľuďmi a zbraňami). 

Títo predstavitelia UÇPMB tak využívali cieľ “oslobodenia Preševa od Srbov” na vlastné 

nelegálne aktivity, pričom tohto nebolo ušetrené ani lokálne albánske obyvateľstvo, ktoré sa 

muselo podrobiť výberu poplatkov za tranzit a konfiškovaniu osobných automobilov. S 

podporou a zásobovaním UÇPMB sú spájaní aj čelní kosovskí politici Haradinaj a Mustafa944.  

 

                                                 
942 Albanian Rebels Are Fighting to Protect Mafia Interests. Agence France-Presse, 21. marec 2001, dostupné 
na: http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=10887 
943 Kosovský model protektorátu ovládaného bezzubými medzinárodnými inštitúciami pritom albánskojazyčnej 
mafii dokonale vyhovuje. Výskumníci ICG spozorovali na hraničných prechodoch so Srbskom mnoho 
ilegálnych prekročení hranice, vykonaných s vedomím pracovníkov UNMIKu. V svojej správe z roku 2003 
konštatujú, že “označenie hranice Kosova a Srbska za deravú by bolo komplimentom“. Na hraničných 
prechodoch so Srbskom, ležiacich v americkej sfére pôsobnosti, “neexistuje žiadna viditeľná známka prítomnosti 
KFOR“. Pritom KFOR samotné priznáva, že tadiaľ v roku 2002 prešlo 40 ton heroínu. In: HOCKO, Štefan: 
Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska. 
944 In: tamtiež. 
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10.2 OHRIDSKÁ DOHODA 

 

Problematika etnických Albáncov v Macedónsku je o niečo odlišná od tej v južnom 

Srbsku, či v Kosove. Po rozpade Juhoslávie a vzniku nezávislého Macedónska sa tamojší 

Albánci nachádzali v komparatívne výhodnejšej pozícii oproti ich susedom na srbskej strane 

hranice. Ekonomické podmienky v krajine neutrpeli natoľko v dôsledku sankcií 

medzinárodného spoločenstva (i keď bola macedónska ekonomika zároveň dosť poškodená 

ekonomickou blokádou zo strany Grécka v dôsledku stále nevyriešeného sporu o oficiálny 

názov krajiny) a politické práva taktiež neboli tamojším Albáncom upierané v miere 

porovnateľnej so situáciou v Kosove. Počas trvania bývalej Juhoslávie však existovali 

i v macedónskej časti federácie známky diskriminácie etnických Albáncov, a to obzvlášť 

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch počas éry už spomínaného ministra vnútra Aleksandra 

Rankovića. V polovici osemdesiatych rokov dochádzalo k čiastočnému zatváraniu albánskych 

škôl a v rámci nátlaku na albánsku menšinu boli taktiež likvidované tradičné múry okolo 

albánskych domov945. Taktiež bol istý počet Albáncov uväznených za “nacionalistické” 

aktivity podľa práva platného v socialistickej Juhoslávii, v tomto prípade sa však nedá vravieť 

o cielenej diskriminácii namierenej proti Albáncom, keďže zatýkanie údajných 

nacionalistických skupín sa dotýkalo všetkých početne významnejších národov a národností 

prítomných v SFRJ. 

 

Rozpad Juhoslávie priniesol i do Macedónska pocit neistoty z nejasnej budúcnosti 

a tamojší Albánci podobne ako ich susedia v Kosove a Preševskom údolí neprejavovali 

nadšenie zo vzniku nového štátu. Tieto obavy boli pochopiteľné, keďže nové mocenské elity 

v juhoslovanských nástupníckych štátoch obecne nepovažovali menšinové práva za dôležitý 

komponent výstavby nezávislého štátu.  Macedónsko sa taktiež nevyhlo nacionalistickej vlne, 

ktorá pomáhala väčšinovému etniku posilniť novú spoločnú identitu – stará socialistická bola 

totiž pochovaná. Nová macedónska ústava prijatá v roku 1991 formálne odstránila 

mechanizmy ochrany menšín inkorporované do pôvodnej federálnej juhoslovanskej ústavy 

z roku 1974 a etnickí Albánci následne odmietli pre jej prijatie hlasovať946. Tento akt bol 

slovanským obyvateľstvom Macedónska interpretovaný ako prejav nelojality a separatizmu, 

pričom bol tento pohľad ešte podporený organizáciou lokálneho referenda v západnom 
                                                 
945 In: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
946 In: Macedonia: No Room for Complacency. International Crisis Group, Europe Report No. 149, 2003, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/49_macedonia_no_room_for_complacency.pdf 
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Macedónsku v roku 1992, v ktorom etnickí Albánci odsúhlasili teritoriálnu autonómiu 

a možnosť vytvorenia únie s Kosovom. Nakoniec sa však tento prúd v lokálnej albánskej 

politike nepresadil a albánske elity pragmaticky súhlasili s kooperáciou so slovanskou 

väčšinou prostredníctvom účasti vo voľbách a vytváraní vládnych koalícií. Macedónska vláda 

v prvej polovici 90. rokov síce mala ďaleko od pozitívneho prístupu k výkonu štandardnej 

európskej menšinovej politiky, na strane druhej sa však rozhodne nedá súhlasiť s Pettiferovou 

charakteristikou, podľa ktorej sa jednalo o „jednu z najmenej reformovaných a spiatočníckych 

vlád v ex-juhoslovanských republikách“, ktorá sa naviac opierala o „nacionalistickú 

a šovinistickú ústavu z r. 1991 ukotvujúcu slovanskú moc.“947 Oproti politikom pôsobiacim 

v danom čase v Chorvátsku, Srbsku i BaH bol režim prezidenta Gligorova na balkánske 

pomery ešte relatívne umiernený. 

 

Táto spolupráca bola podmienená i odlišnou situáciou v oblasti ilegálnych aktivít, 

ktoré sa po rozpade Juhoslávie na Balkáne mimoriadne rozšírili. Zatiaľ čo v Kosove, Čiernej 

Hore i južnom Srbsku medzi sebou zločinecké skupiny slovanského a albánskeho pôvodu 

bojovali v snahe získať kontrolu nad koridormi slúžiacimi na pašovanie rôznych komodít, 

v Macedónsku dochádzalo skôr ku spolupráci, i keď istým spôsobom vynútenej. Grécke 

obchodné embargo odrezalo Macedónsko od prístupu ku kľúčovému prístavu 

v Thessalonikách, v dôsledku čoho bola krajina nútená preniesť veľkú časť svojich 

obchodných aktivít do podzemia. Pašovanie sa stalo hlavným východiskom z neutešenej 

hospodárskej situácie tak pre Albáncov, ako i pre slovanských Macedóncov948. Ilustratívnym 

príkladom je Albánec Basri Bajrami, ktorý je považovaný za jedného z organizátorov útoku 

na belgického premiéra Paula Boeyenantsa v roku 1989. Po úteku z belgického väzenia si 

v Macedónsku Bajrami otvoril sieť diskoték slúžiacich v prvom rade na obchod s drogami, 

pričom boli tieto aktivity pod neoficiálnou ochranou macedónskych politických špičiek949. 

Keďže v Macedónsku bola po desaťročia uplatňovaná etnická separácia, pričom Macedónci 

ovládali štát a štátne podniky a Albánci rozvíjali súkromnú sféru a ilegálny obchod, stali sa 

obe komunity od seba závislé. Albánci zabezpečujú úplatky pre slabo platených štátnych 

úradníkov a tí im výmenou za to poskytujú ochranu. Takto vytvorená medzietnická 

spolupráca počas 90-tych rokov zmenila Albáncami obývané územia na oblasti mimo 

                                                 
947 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 224 
948 HAJDINJAK, Marko: Smuggling in Southeast Europe – The Yugoslav Wars and the Development of 
Regional Criminal Networks in the Balkans. 
949 XHUDO, Gus: Men of Purpose: The Growth of Albanian Criminal Activity. A Frank Cass Journal, University 
of Pittsburgh, Volume 2, No. 1, 1996, dostupné na: http://www.kosovo.net/gus.html 
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kontroly štátu, kde prebujnelo pašovanie drog a organizovanie prostitúcie950. Mestečká 

v severozápadnom Macedónsku ako Aračinovo či Gostivar, ktoré boli počas konfliktu v roku 

2001 spomínané ako centrá albánskych povstaleckých aktivít, slúžia zároveň ako centrá 

organizovaného zločinu. 

 

 Albánska menšina v Macedónsku obýva pomerne koherentné územie na severozápade 

krajiny, pričom podľa posledného cenzu z roku 2002 početne dosahuje okolo pol milióna – 

toto číslo predstavuje 25 percent obyvateľov Macedónska. Jedná sa tak o veľmi výrazne 

zastúpenú etnickú menšinu, pričom vo voľbách dochádza k javu obvyklému i v ostatných 

nástupníckych krajinách bývalej Juhoslávie, keď jednotlivé etnické skupiny volia strany 

podľa etnického princípu. Na vlastný volebný program sa tak kladie dôraz iba v prípade 

výberu medzi viacerými stranami reprezentujúcimi jedno etnikum. Dve najvýznamnejšie 

albánske politické strany sú v súčasnosti Demokratická strana Albáncov (DPA) 

reprezentovaná Menduhom Thaçim a Arbenom Xhaferim a Demokratická únia pre integráciu 

(DUI) založená Alim Ahmetim. Analýza ICG udáva, že pred konfliktom v roku 2001 žiadna 

albánska politická strana neotvorila otázku macedónskej teritoriálnej integrity951. Toto však 

vonkoncom neznamená, že by albánski politickí predstavitelia v Macedónsku nemohli 

uvažovať o výkone praktickej politiky postupných krokov k finálnemu cieľu. Teoreticky sú 

tak na začiatku požiadavky na teritoriálnu autonómiu a na konci uplatnenie údajného práva na 

secesiu, či pričlenenie k inému albánskemu územiu. To, či je podobný postup skutočným 

cieľom albánskych politických predstaviteľov v Macedónsku, je samozrejme diskutabilné 

a podobne ako v južnom Srbsku závisí ďalší politický vývoj od množstva interných 

i externých faktorov. 

 

Prvé násilné konflikty medzi Albáncami a Macedóncami v ére samostatného 

Macedónska sa odohrali v roku 1995, keď Skopje zablokovalo vznik albánskej univerzity 

v Tetove. V dôsledku stretov medzi policajnými zložkami a albánskymi demonštrantami 

jeden študent zahynul a osemnásti sa zranili. Okrem toho zaznamenal rok 1995 ešte dve 

udalosti s relevantným vplyvom na medzietnické vzťahy v Macedónsku. Po prvé, Belehrad 

implementoval nové opatrenie, v rámci ktorého sa začali požadovať cestovné pasy pre 

prechod srbsko-macedónskej hranice. Albánske rodiny v severozápadnom Macedónsku boli 

často veľmi rozvetvené a početné príbuzenstvo siahalo i do južného Srbska a Kosova, keďže 
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tieto regióny delili iba administratívne hranice vo vnútri SFRJ. Toto nové obmedzenie tak 

citeľne zasiahlo do ich každodenného života a pravdepodobne čiastočne prispelo k ich 

frustrácii, hoci samotná macedónska vláda za túto situáciu zodpovedná nebola. Druhým 

faktorom bola už spomínaná ignorancia kosovskej otázky na Daytonskej mierovej 

konferencii, ktorá viedla k citeľnej radikalizácii kosovských Albáncov. Macedónski Albánci 

boli podobne ako ich ďalší susedia v Preševskom údolí s kosovskými Albáncami veľmi úzko 

zviazaní – drvivá väčšina Albáncov obývajúcich Macedónsko, Kosovo a Preševské údolie 

prináleží ku gegskej kultúrnej komunite a zdieľa spoločnú kultúru i históriu ešte z obdobia 

štyroch albánskych osmanských vijáletov. Albánci v Macedónsku sa tak ochotne podieľali na 

pašovaní zbraní pre kosovskú UÇK. Ako už bolo naznačené vyššie, atmosféra 90. rokov na 

Balkáne mimoriadne priala rozvoju ilegálneho obchodu v dôsledku vojenských konfliktov 

a rôznych embárg – Albánci tak pašovali zbrane do Kosova, Macedónci pašovali benzín do 

Srbska a obe etniká pašovali svorne cigarety a drogy952.  

 

Veľmi dôležitým faktorom v neskoršom macedónskom etnickom konflikte bol i prílev 

albánskych utečencov z Kosova v roku 1999, pričom väčšine z nich bola poskytnutá viac či 

menej nezištná pomoc zo strany Albáncov  v Tetove, Gostivare a ďalších mestách v albánskej 

časti Macedónska. Macedónska vláda sa spočiatku neustávajúcemu prílevu utečencov bránila 

z obavy pred destabilizáciou krajiny, nakoniec však pod tlakom medzinárodného spoločenstva 

ustúpila. Existovali síce príklady konfliktov medzi macedónskymi a kosovskými Albáncami – 

niektorí ubytovávatelia chceli využiť situáciu a požadovali od svojich dočasných hostí nemalé 

finančné sumy, niektorí utečenci sa na druhej strane správali k svojim hostiteľom neúctivo 

a s pohŕdaním. Tieto prípady však boli ojedinelé, horším aspektom bolo skôr zhoršenie 

bezpečnostnej situácie v dôsledku rozšírenia aktivít organizovaného zločinu. V konečnom 

dôsledku však prevažná časť kosovských utečencov individuálnu pomoc svojich 

macedónskych susedov ocenila – vzájomné kontakty prispeli k obojstrannému zbližovaniu 

a upevňovaniu pocitu etnickej spolupatričnosti medzi príslušníkmi albánskeho etnika 

z rôznych republík953. Demografická realita Macedónska sa zmenila iba krátkodobo, keďže 

drvivá väčšina kosovských utečencov sa po ukončení vojenského konfliktu a stiahnutí 

srbských jednotiek z Kosova vrátila naspäť do vlasti. Interetnické vzťahy v Macedónsku boli 

v tom období medzinárodným spoločenstvom vydávané za najlepšie na Balkáne – čo 
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vzhľadom na „konkurenciu“ v okolitých krajinách mohla byť skutočne pravda954. V roku 

2000 macedónska vláda povolila otvorenie albánskej univerzity v Tetove, ružové okuliare 

v náhľade na situáciu v krajine však neboli namieste – relatívny pokoj nebol dokladom 

spoločenskej harmónie, ale skôr nestabilným stavom prímeria medzi dvoma paralelnými 

svetmi, keď sa macedónska polícia nemiešala do diania v albánskych regiónoch a Albánci sa 

naopak nepúšťali do aktivít v oblastiach s macedónskou väčšinou. 

 

Pokračovateľom v línii albánskych separatistických povstaleckých skupín sa 

v Macedónsku stala Národná oslobodzovacia armáda (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK; 

skratka totožná so skratkou Kosovskej oslobodzovacej armády), ktorej počiatky vzniku sa 

datujú do rokov 1997 až 1998. V tej dobe bola táto skupina absolútne neznáma, prihlásila sa 

však k útokom na súdne budovy v Gostivare, Prilepe a Kumanove, v januári 1999 potom mala 

na svedomí vraždy troch macedónskych policajtov v Aračinove. Tieto incidenty si povšimol 

málokto – medzinárodné spoločenstvo i svetové média boli absolútne zaujaté dianím 

v Kosove, kde situácia hrozila prerásť (a napokon i prerástla) do otvorenej vojny 

signifikantných rozmerov. Oproti tomu sa v Macedónsku spočiatku jednalo o ojedinelé akcie 

bez väčšieho významu, medzi ktorými naviac nasledovali pomerne dlhé časové úseky. 

V januári 2001 sa však aktivita macedónskej UÇK vystupňovala, pravdepodobne v súvislosti 

s “pozitívnym” príkladom Kosova a súbežnou eskaláciou napätia v Preševskom údolí. Po 

útoku na policajnú stanicu v Tetove vydala UÇK prehlásenie, že “uniformy macedónskych 

okupantov budú ich terčom až dovtedy, kým nebude albánsky národ slobodný.” 955  

 

Požiadavky macedónskej UÇK sa však pritom čiastočne odlišovali od agendy UÇK 

v Kosove, ktorá jednoznačne deklarovala samostatnosť Kosova ako jediný cieľ 

národnooslobodzovacieho boja. Oproti tomu sa macedónski Albánci prezentovali menej 

vyhranenou rétorikou, a “oslobodenie albánskeho národa” ponímali v rámci zachovania 

teritoriálnej integrity Macedónska. Hlavné ciele povstalcov tak predstavovali zmenu článku 

macedónskej ústavy, ktorý hovoril o Macedónsku ako o štáte Macedóncov, a taktiež zmenu 

štatútu macedónskych Albáncov na štátotvornú entitu. Tieto požiadavky boli oficiálne 

deklarované prostredníctvom otvoreného listu vrchného velenia politickej reprezentácie UÇK 

zo dňa 24. apríla 2001 adresovaného čelným svetovým politikom – Kofimu Annanovi, 

Georgeovi Robertsonovi, Romanovi Prodimu a predsedovi OBSE Mirceaovi Geoanaovi. List 
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bol podpísaný vrchným veliteľom Alim Ahmetim a požadoval definíciu Macedónska podľa 

ústavy ako štátu Macedóncov a Albáncov, uznanie albánčiny ako úradného jazyka a slobodné 

používanie albánskych národných symbolov. Okrem toho sa v texte niekoľkokrát explicitne 

prehlasovalo, že UÇK hodlá rešpektovať suverenitu a teritoriálnu integritu Macedónska. Ako 

dôvod vzniku UÇK bola uvádzaná údajná frustrácia albánskeho obyvateľstva v Macedónsku, 

ktorého politická reprezentácia nebola schopná hájiť záujmy tamojších Albáncov nenásilnými 

prostriedkami956. Vodcovia macedónskej UÇK boli zväčša veteráni z kosovskej vojny – 

hlavný veliteľ Ali Ahmeti bol zakladajúcim členom kosovskej UÇK, pričom podobne ako 

kosovskí Albánci i ich macedónski príbuzní zahájili financovanie svojich bojových operácií 

prostredníctvom fundraisingovej kampane v albánskej diaspore – údajne sa im podarilo 

nazhromaždiť 60 miliónov dolárov957. Podľa Ahmetiho bol počet bojovníkov UÇK celkovo 

okolo 5.000 mužov vrátané tých, ktorí poskytovali výlučne logistickú podporu – skutočných 

vojakov v poli bolo maximálne 3.000, i tento počet však už v porovnaní napr. s UÇPMB 

predstavoval relevantnú vojenskú silu schopnú pri dostatočnej podpore albánskeho 

obyvateľstva v Macedónsku vyvolať skutočne závažný vojenský konflikt. 

 

Po vyriešení situácie v južnom Srbsku a opätovnom presune srbských jednotiek do 

demilitarizovanej zóny na kosovsko-srbskej hranici sa časť rebelov z UÇPMB presunula do 

Macedónska a posilnila tak rady tamojšej UÇK. V dôsledku tohto vývoja prirodzene 

dochádzalo k eskalácii útokov a UÇK sa dostávalo výraznejšej verejnej podpory z dôvodu 

frustrácie obyvateľstva z nedostatočne asertívnej činnosti oboch významných albánskych 

politických strán. Prvý otvorený stret sa odohral v mestečku Tanučevci, ktoré pôvodne 

náležalo Kosovu, avšak bolo pričlenené k Macedónsku v rámci srbsko-macedónskej úpravy 

hranice. Macedónske bezpečnostné zložky na takúto situáciu neboli pripravené a reagovali 

neprimerane – zničením veľkých častí niekoľkých albánskych dedín. V tomto okamihu vláda 

pravdepodobne absolútne netušila, ako problém riešiť – bola rukojemníkom radikálov 

z oboch strán, ktorí mohli v priebehu niekoľkých dní zničiť dlhoročnú snahu o budovanie 

aspoň čiastočnej interetnickej stability. Hrozilo vypuknutie občianskej vojny, pokiaľ by 

albánska populácia začala masovo podporovať akcie UÇK – v takomto prípade by sa 

skutočne jednalo o ďalšie Kosovo. V regióne bolo obrovské množstvo zbraní zhromaždených 

prostredníctvom pašovania cez de facto nekontrolované hranice (približne 280.000 
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kalašnikovov a 3 milióny ručných granátov)958 – časť zo zbraní prepašovaných po krachu 

pyramídových schém z Albánska do Kosova bola po použití v kosovskom konflikte posúvaná 

ďalej do Preševského údolia a do Macedónska. Hoci sa medzinárodné spoločenstvo od 

začiatku snažilo o potlačenie napätia, spočiatku nevyzerali podmienky pre ustálenie situácie 

veľmi ružovo. Macedónsko stálo počas troch mesiacoch tesne na okraji prepuknutia 

občianskej vojny, pričom sa potácalo medzi pevnou pôdou a priepasťou959. Šance na 

zmierenie vyzerali byť dosť vzdialené i po televíznom interview s premiérom Ljupkom 

Georgievskim, ktorý implicitne podporil rozdelenie pozdĺž etnických línií a otvorene sa 

sťažoval na prirýchlu albánsku pôrodnosť, v dôsledku ktorej Albánci mali čoskoro početne 

prevýšiť slovanských Macedóncov960. Predseda parlamentu Stojan Andov sa sťažoval na 

postup medzinárodného spoločenstva, ktoré bolo podľa neho priveľmi intervencionistické 

a naklonené albánskym povstalcom – “Macedónsko bolo dlhodobo vydávané za príklad 

úspechu v budovaní dobrých interetnických vzťahov. Zrazu prišli boje v Tetove a Macedónci 

sa stali medzinárodnými vyvrheľmi, hovoria nám, že robíme všetko zle a musíme dať 

Albáncom všetko, čo títo teroristi požadujú.”961 

 

Vzťahy medzi UÇK a politickou reprezentáciou albánskych strán neboli spočiatku 

veľmi vrúcne – albánski politici sa obávali, že radikálne vystúpenia povstalcov im vezmú 

výraznú časť voličskej podpory, podobne ako k tomu došlo v Kosove na úkor Ibrahima 

Rugovu. Podpredseda DPA Menduh Thaçi prehlásil, že problémy sa majú riešiť politickými 

prostriedkami, ale integrita krajiny musí byť chránená vojenskou silou, čím vlastne podporil 

macedónsku vládu v zásahoch proti povstalcom962. Predstavitelia UÇK naopak albánskym 

politikom vyčítali zbytočnú rivalitu a mocenské boje, ktoré boli dôsledkom sledovania 

výlučne vlastných záujmov – tieto výčitky pritom boli rozhodne oprávnené. Vládnuca 

koalícia skorumpovaných macedónskych strán, v ktorej zasadli DPA a slovanská 

nacionalistická Vnútromacedónska revolučná organizácia – Demokratická strana za 

macedónsku národnú jednotu (VMRO-DPMNE), bola označovaná ako koalícia 

sultanistických strán vzhľadom na ich privatizačné praktiky. Ceny privatizovaných 

spoločností menili tieto strany bez akéhokoľvek vysvetlenia o tom, aký prospech to prinesie. 
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Naviac sú albánske politické strany pochopiteľne podozrievané zo spojenia s kriminálnymi 

kruhmi a Menduh Thaçi bol považovaný za hlavu obchodu s pašovanými cigaretami963. 

 

Macedónska vláda sa cítila pod veľkým tlakom a pravdepodobne si nebola istá, či 

dokáže situáciu sama zvládnuť. Povstalcom sa podarilo získať kontrolu nad mestom 

Aračinovo v bezprostrednej blízkosti Skopje, pričom v hlavnom meste taktiež žije početná 

albánska menšina. Pokiaľ by sa konflikt rozšíril i do samotného Skopje, znamenalo by to 

humanitárnu katastrofu obrovských rozmerov porovnateľnú so situáciou v Kosove. 

Problémom bol i neustály príliv albánskych extrémistov z Kosova do Macedónska a keďže 

kosovsko-macedónska hranica leží v oblasti obývanej albánskou väčšinou, kde macedónska 

polícia počas konfliktu nemohla vykonávať žiadnu skutočnú činnosť, bola táto oblasť živou 

pôdou pre ilegálne obchody a príchody nových členov UÇK. Jednoznačne pozitívny vplyv 

vojenského konfliktu na aktivity organizovaného zločinu však veľmi ilustratívne vypovedá 

o tom, že štruktúry UÇK boli s čelnými bossmi podsvetia zviazané, prípadne sa jednalo o tie 

isté osoby – čím dlhšie pritom mohol konflikt pretrvať, tým lepšie sa darilo nelegálnym 

obchodom. Pod vplyvom bezprostredného ohrozenia z rozšírenia konfliktu do ďalších oblastí 

krajiny požiadala macedónska vláda nakoniec o pomoc medzinárodné spoločenstvo. 

Sprostredkované rozhovory vyústili do podpísania Ohridskej mierovej zmluvy v auguste 

2001.  

 

Objavili sa i indície o údajnej podpore albánskych rebelov zo strany NATO – 

kanadský novinár Scott Taylor prehlásil, že počas jeho návštevy v Tetove bol uvítaný 

pokrikmi „Boh žehnaj Amerike a Kanade za to, čo nám poskytli“ a následne mu bol 

predvedený zbrojný arzenál, na ktorom sa bez výnimky nachádzala značka „Made in the 

USA“. Samotná macedónska vláda uviedla, že americké helikoptéry poskytujú albánskym 

rebelom dočasne usídleným v kopcoch nad Tetovom rôzne typy dodávok, ktoré však boli zo 

strany USA označené ako zásielky humanitárnej pomoci964. Je však otázne, nakoľko sú tieto 

prehlásenia v skutočnom súlade s realitou. Po radikálnych vnútropolitických zmenách 

v Srbsku sa americká zahraničná politika v priestore západného Balkánu čiastočne zmenila, 

čo bolo v prvom rade badateľné v prístupe ku konfliktu v Preševskom údolí – v tomto prípade 

                                                 
963 HOCKO, Štefan: Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska. 
964 Viď napr. GOWANS, Stephen: More signs NATO is behind ethnic Albanian attacks on Macedonia. Media 
Monitors Network, 23. august 2001, http://www.mediamonitors.net/gowans23.html. Je potrebné dodať, že 
Gowans je relatívne radikálny ľavicový aktivista, ktorý vo svojich článkoch dlhodobo kritizuje unilaterálnu 
americkú zahraničnú politiku a jeho články sú tak výrazne ovplyvnené touto názorovou profiláciou. 
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bola srbskej strane poskytnutá relatívne široká miera medzinárodnej podpory a albánskym 

povstaleckým skupinám bolo zabránené v prenesení kosovského scenára do okolitých 

regiónov. Ciele, ktoré mohla americká zahraničná politika v regióne západného Balkánu 

obývanom albánskym obyvateľstvom potenciálne sledovať, a ktoré boli analyzované 

v kapitole 6.3, boli vo svojej podstate naplnené vytlačením srbských jednotiek z Kosova. 

Týmto aktom si Spojené štáty na svoju stranu naklonili albánske obyvateľstvo v Albánsku 

a Kosove a získali strategickú kontrolu v danej časti juhozápadného Balkánu, a zároveň 

oslabili lokálnu mocenskú pozíciu Srbska ako niekdajšieho hlavného protiamerického 

regionálneho aktéra. Zo strategického hľadiska sa však nezdalo mimoriadne výhodné 

pokračovať v bezprecedentnej podpore albánskych separatistických požiadaviek, ktoré mali 

tendenciu nadobúdať maximalistický charakter a mohli by mať až príliš extrémny dopad na 

regionálnu stabilitu, čo by pre žiadneho kľúčového geopolitického hráča na čele s USA 

nemohlo byť dlhodobo prospešné.  

 

Túto teóriu potvrdzuje i ďalší vývoj smerujúci k uzavretiu Ohridskej dohody, ktorá 

bola vo svojej podstate kompromisom a podobne ako v Preševe nebola predpokladom 

k postupnému odtrhnutiu albánskych regiónov v južnom Srbsku a Macedónsku od svojho 

domovského štátu. Na strane druhej sa však objavili i podozrenia opačného charakteru, ktoré 

mierili na údajné úsilie o diskreditáciu albánskeho národného hnutia v Macedónsku. Podľa 

týchto indícií mala v prvej polovici 90. rokov vláda v Skopje silnú podporu britskej 

konzervatívnej vlády, ktorú príliš nezaujímali reformy v oblasti ľudských práv a jej 

zahraničnopolitické záujmy spočívali v zachovaní osi Belehrad-Skopje-Atény, ktorá 

predstavovala hlavnú možnosť projekcie britského vplyvu na Balkáne. Britská tajná služba 

MI6 sa tak mala v novembri 1993 prostredníctvom tajnej operácie, ktorá však nakoniec 

zlyhala, pokúsiť o nastrčenie zbraní etnickým Albáncom vo vláde s cieľom zdiskreditovať 

ich965.   

 

                                                 
965 S touto teóriou prišli britskí analytici a albanológovia Pettifer a Vickers, ktorí však vo svojich publikáciach 
občas majú tendenciu skĺzavať ku konšpiračne znejúcim obvineniam veľmocí z údajného antialbánskeho 
zaujatia. Počas vojny v BaH mala byť MI6 údajne aktívna v angažovaní lokálnych bosnianskych novinárov, 
ktorí mali následne pracovať v rámci falošnej spravodajskej agentúry s cieľom zvrátiť medzinárodné 
spravodajstvo z vojny v BaH v prosrbskom smere. Počas výskumu tohto prípadu mali obaja analytici natrafiť na 
informácie o britskom zapojení do „zbraňového spiknutia“ v Macedónsku, keď mal byť dôstojník MI6 vyslaný 
do Skopje bezprostredne pred danou operáciou a následne zapojený do plánovania základného rámca 
protipovstaleckej akcie namierenej proti macedónskym Albáncom. Viac informácií ku danej kauze nedodávajú. 
Viď PETTIFER, James: Kosova Express: A Journey in Wartime, str. 214 
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Ohridská dohoda znamenala výrazné zásahy do macedónskej ústavy a zlepšovala 

postavenie etnických Albáncov v krajine v rôznych sférach. V regiónoch so zastúpením 

národnostnej menšiny presahujúcim 20% je i menšinový jazyk považovaný za úradný. 

Orgány miestnej samosprávy môžu používať vlastné symboly spoločne s macedónskymi966. 

Pre príslušníkov UÇK bola garantovaná amnestia, k čomu dopomohol i zákaz (slovanským) 

macedónskym žalobcom vydávať obvinenia na Albáncov podozrivých zo spáchania 

vojnových zločinov967. V rámci operácie NATO Essential Harvest bolo od bojovníkov UÇK 

zhromaždených necelých 4.000 zbraní, čo však znamenalo neúspech – podľa odhadov 

kolovalo medzi Albáncami okolo 65.000 zbraní (podobne dopadli tieto snahy v Kosove, kde 

bola tamojšia UÇK odzbrojená a rozpustená iba formálne). Ohridská dohoda sa však dá 

rozhodne charakterizovať ako úspech v podaní zahraničnej diplomacie, keďže dokázala tak 

odvrátiť stále nebezpečnejší konflikt, ako aj zároveň zachovať teritoriálnu integritu 

macedónskeho štátu. Zhodnotenie ponúka jeden zo zahraničných pracovníkov v Skopje: 

„Vypuknutie konfliktu v r. 2001 viedlo k intenzívnemu úsiliu medzinárodného spoločenstva, 

ktoré cítilo, že tentokrát musíme reagovať dostatočne razantne a zároveň skoro. Bolo to 

prvýkrát, keď došlo k viac menej načasovanej a adekvátnej intervencii medzinárodného 

spoločenstva. Ak by sa tak nestalo, boje by pokračovali.“968 

  

10.3 KOSOVO PO R. 1999 

 

Zahraničná politika voči Kosovu po prebratí kontroly civilnej správy zo strany 

UNMIKu, vojenskom dohľade KFORu a nastolením de facto medzinárodného protektorátu 

bola poznačená výrazne selektívnym prístupom, ktorý už bol čiastočne charakterizovaný 

v kapitole venujúcej sa súdnemu procesu s Ramushom Haradinajom pred ICTY. Základným 

kritériom bolo zohľadnenie výraznej majority albánskeho obyvateľstva, ktoré tak bolo 

hlavným garantom regionálnej stability. V súlade s danou stratégiou bolo politické vedenie 

krajiny spoločne s radikálnejšími segmentmi tamojšej verejnosti schopné vyvíjať rôznorodé 

kontroverzné aktivity v obzvlášť benevolentnom prostredí. Politické priority medzinárodného 

spoločenstva v Kosove po r. 1999 boli čiastočne vyjadrené už v samotnom prístupe voči 

problematike srbského exodu z krajiny bezprostredne po ukončení vojenských akcií NATO 

                                                 
966 Celé znenie dohody viď napr. tu Ohrid Framework Agreement. 13. august 2001, 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august2001.asp 
967 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 257 
968 Tamtiež, str. 175 
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a návrate obrovského počtu albánskych utečencov nazad do Kosova. Jeden z členov srbskej 

delegácie v Rambouillet prof. Predrag Simić sa ešte v marci 1999 vyjadril, že pokiaľ Srbsko 

nedosiahne dostatočne včas s predstaviteľmi NATO reálnu funkčnú dohodu, ktorá bude 

garantovať v spolupráci s políciou bezpečnosť srbskej populácie v Kosove, nastane veľký 

problém. Všade, kde totiž dovtedy prišli vojenské jednotky garantovať mier na území bývalej 

Juhoslávie, dochádzalo k utečeneckým vlnám frustrovaných a prenasledovaných Srbov969. 

Tento scenár bohužiaľ v praxi skutočne nastal a medzinárodné spoločenstvo nikdy 

nevyjadrilo skutočnú vôľu aspoň čiastočne obnoviť podiel srbskej menšiny v Kosove – zdalo 

sa skôr, že po chorvátskom vzore bolo zhomogenizovanie populačného stavu v krajine 

pragmaticky výhodné, keďže do istej miery odpadali problémy s integráciou a politickým 

zohľadnením prítomnosti signifikantného podielu menšinového obyvateľstva. Nepriamo tento 

postoj potvrdil niekdajší tajomník amerického ministerstva zahraničia a jeden 

z najdôležitejších aktérov diplomatického procesu v jarných mesiacoch r. 1999 Strobe 

Talbott: „Dnešné Kosovo je chaos, ktorý je ale zvládnuteľný, a ktorý nemá nič spoločné 

s kotlom etnických čistiek a krvných pomst, akým sa Kosovo stalo v 90. rokoch.“970 

Zvládnuteľným sa však Kosovo do veľkej miery stalo i v dôsledku odchodu srbského 

obyvateľstva, ktoré si tak zachovalo zásadnejší politický vplyv iba v troch severných 

okresoch Zvečan, Leposavić a Zubin Potok, ako aj v severnej časti Kosovskej Mitrovice. 

Ďalšie srbské enklávy ako Gračanica či Štrpce sú izolované v obkolesení albánskeho 

kultúrneho živlu, a politické preferencie tamojšej populácie tak musia zohľadňovať túto 

geopolitickú realitu. 

 

Podobne ilustratívnym bol relatívne pasívny postoj počas nepokojov v marci 2004. 

Výsledkom bolo 21 mŕtvych, tucty zničených pravoslávnych stavieb (z ktorých veľké 

množstvo nebolo dodnes obnovených), stovky vypálených obydlí a tisíce dovtedy 

zostávajúcich Srbov, ktorí predchádzajúcich päť rokov bojovali s dilemou, či ostať alebo 

odísť, a definitívne sa rozhodli pre druhú možnosť. Politika, pre ktorú sa medzinárodné 

spoločenstvo vtedy rozhodlo, prezentovala istú paradigmu, ktorú niekto popisuje ako 

akceptáciu reality a iný ako rezignáciu971. Každopádne však znamenala jasný signál pre 

radikálne elementy kosovskej spoločnosti, že násilie a prezentovanie nekompromisných 

maximalizovaných postojov môžu byť efektívnou cestou k dosiahnutiu svojich cieľov. OBSE 

                                                 
969 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 85 
970 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. xii 
971 KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 189 
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uviedla bezprostredne po doznení nepokojov zoznam desiatich dôvodov, ktoré vytvorili 

podmienky pre eskaláciu násilia, a ktoré do istej miery odzrkadľujú i problémy a kauzy 

dnešného Kosova: organizovaný nacionalizmus; pocit, že medzinárodné spoločenstvo 

spoločne s Belehradom blokujú progres smerom k nezávislosti; frustrácia nevzdelanej 

a nezamestnanej mládeže, zhoršujúca sa ekonomická kríza; populistické a štvavé média; 

nepopularita UNMIKu, ktorý mnohí obviňovali z problémov krajiny; vzdialenie politických 

elít od svojich voličov; pocit nedotknuteľnosti u extrémistov; vnímanie bezpodmienečnej 

americkej podpory; a strach pred návratom pod srbskú kontrolu972. Samotný priebeh 

nepokojov bol relatívne detailne popísaný v rôznych publikáciach973, chcel by som však 

zdôrazniť rozpačitú reakciu KFORu, ktorý v mnohých prípadoch iba nečinne prihliadal 

rabovaniu a ničeniu albánskych chuligánov (týkalo sa to obzvlášť francúzskeho a nemeckého 

sektora), pričom treba zároveň pripomenúť svetlé výnimky v podobe nórskych a talianskych 

vojakov, ktorí napriek početnej nevýhode dokázali ubrániť najvýznamnejšie srbské 

pravoslávne kláštory Gračanica, Visoki Dečani a Pećska Patrijaršija pred zničením.  

 

Tieto nepokoje boli istým zdôraznením potenciálu obnovenia násilností v Kosove, 

ktorý bol ilustratívne načrtnutý už v r. 2001 prostredníctvom bombového atentátu na konvoj 

srbských autobusov smerujúci z Nišu do Kosova974. Niektoré udalosti v priebehu násilností 

poukazujú na ich čiastočne organizovaný charakter – napr. americkému diplomatovi 

Georgeovi Huberovi bolo dovolené relatívne bez problémov opustiť budovu v Prištine, 

v ktorej žili poslední tamojší Srbi, akonáhle ukázal svoj americký pas975. Dá sa tak uvažovať 

nad tým, že útok na príslušníkov srbskej menšiny bol starostlivo naplánovaný a koordinovaný 

s cieľom vylepšiť albánsku vyjednávaciu pozíciu ohľadom budúcich rokovaní o kosovskej 

nezávislosti. Potvrdzujú to nepriamo i slová Agima Çekuho, ktorý sa po ukončení vojny v r. 

                                                 
972 Tamtiež, str. 189-190 
973 Viď napr. tamtiež, str. 5-16 
974 V danom prípade sa objavilo niekoľko nejasností a kontroverzií. Okamžite po bombovom atentáte NATO 
zahladilo kráter vzniknutý na ceste, čím podľa polície zničilo potenciálny dôkazový materiál. Hlavným 
obvineným bol kosovský Albánec Florim Ejupi, pričom proti nemu hovorili niektoré kľúčové dôkazy – záznam 
telefonického hovoru tesne pred atentátom a stopy DNA z cigarety nájdenej na mieste predpokladaného 
odpálenia bomby. Ejupi bol následne bez vysvetlenia prevezený z policajnej stanice v Prištine na americkú 
vojenskú základňu Camp Bondsteel, odkiaľ po necelých troch mesiacoch utiekol. V tejto súvislosti sa objavili 
názory, že z Bondsteelu sa nedá len tak „utiecť“, ale že sa jednalo o zorganizovanú a pripravenú akciu 
v spolupráci s CIA, s ktorou mal Ejupi údajne spolupracovať (viď tamtiež, str. 100). Neskôr bol zadržaný a v r. 
2008 odsúdený na 40 rokov odňatia slobody, avšak Ejupi sa proti rozsudku odvolal a o rok neskôr ho komora 
Najvyššieho súdu pozostávajúca z troch sudcov EULEXu a dvoch lokálnych sudcov oslobodila (viď A 
controversial decision on the "Nis Express"case announced. EMG, 16. marec 2009, 
http://www.emportal.rs/en/news/serbia/82247.html). Jednalo sa o jedno z najkontroverznejších doterajších 
rozhodnutí kombinovaných súdných panelov v Kosove a EULEX si ním rozhodne neurobil dobré meno.    
975 KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo, str. 13 
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1999 a formálnom odzbrojení UÇK vyjadril, že kosovskí Albánci budú pokračovať 

v udržiavaní podzemnej vojenskej organizácie, ktorá bude pripravená konať, ak to budú 

okolnosti vyžadovať976. 

 

10.3.1  KAUZA OBCHODU S ORGÁNMI 

 

Jednou z najvýznamnejších káuz, ktoré vo svojej obludnosti dokumentujú možné 

prepojenie medzi čelnými kosovskými politikmi, prostredím organizovaného zločinu 

a príslušníkmi medzinárodného spoločenstva v krajine, bola a vo svojej podstate ešte stále je 

kauza údajného pašovania orgánov srbských zajatcov. Ako je všeobecne známe, prvýkrát sa 

v priestore verejnej debaty táto kauza objavila po jej spomenutí v knihe niekdajšej hlavnej 

prokurátorky ICTY Carly Del Ponte (kniha vyšla v origináli v r. 2008 a v anglickom preklade 

o rok nato), avšak ako sa ukázalo, kompetentné orgány o nej pojednávali už omnoho skôr. Del 

Ponte spomína, že OTP postupom času získaval veľké množstvo rôznych správ o únosoch 

stoviek Srbov, Rómov a Albáncov v r. 1998-99 príslušníkmi UÇK. Časť týchto unesených 

osôb bola zadržiavaná v provizórnych táboroch – niektorí boli zatvorení v pivniciach 

zatopených po členky vodou, boli bití, znásilňovaní, mučení, niektorí boli popravení, iní 

jednoducho zmizli. Okrem množstva podozrení ohľadom existencie masových hrobov sa 

objavili i náznaky, že tieto unesené osoby boli z Kosova prevezené na albánske územie, kde 

sa ich stopa stratila.  

 

V správe vypracovanej už v práci spomínanou Natašou Kandić, ktorú zaslala OTP, sa 

uvádza, že 593 osôb – Srbov, Čiernohorcov, Rómov a slovanských moslimov – zmizlo po 12. 

júni 1999, čiže po dni, keď príslušníci KFOR vstúpili na územie Kosova. Ku koncu roku 2000 

boli tieto osoby stále nezvestné977. Okrem toho 1.500 Albáncov ostalo nezvestných potom, čo 

ich počas bombardovania zadržali príslušníci UÇK (pravdepodobne kvôli podozreniam zo 

spolupráce so Srbmi) a ďalších 300 ich zmizlo v období po júni 1999. Isté aspekty týchto 

zmiznutí boli pomerne zvláštne a naznačovali, že sa nejednalo iba o obvyklý akt vykonania 

povojnovej pomsty zo strany majoritnej etnickej skupiny – obzvlášť podozrivým bol fakt, že 

množstvo únosov sa odohralo v oblastiach, kde v priebehu vojny nedochádzalo k masovým 

prejavom násilia zo strany srbských bezpečnostných zložiek namierených proti albánskemu 

                                                 
976 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 328 
977 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 276 
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civilnému obyvateľstvu. Ďalším faktorom bola absencia obvyklých žiadostí o výkupné 

adresovaných rodinám unesených Srbov a ďalších osôb.  

 

OTP sa neskôr prepracoval k informáciam, podľa ktorých v letných mesiacoch r. 1999 

kosovskí Albánci v nákladiakoch previezli cca 100 – 300 unesených osôb cez kosovskú 

hranicu do severného Albánska978. Časť zadržiavaných, ktorí boli údajne držaní v rôznych 

budovách v severnom Albánsku poblíž miest Kukës a Tropojë, bola podľa bližšie 

neidentifikovaných zdrojov dobre kŕmená a podrobená medicínskym testom, aby bola 

následne prevezená na miesta v okolí Burrelu – tu, približne 20 km na juh od mesta, sa 

nachádza i neslávne známy „žltý dom“. Jedna z izieb v tomto dome mala byť upravená na 

provizórnu chirurgickú ambulanciu, kde mali byť zajatcom odoberané vnútorné orgány, ktoré 

boli vzápätí cez Tiranu transportované do zahraničia s cieľom ich transplantácie bohatším 

zahraničným klientom – bližšie neidentifikovaný zdroj opísal doručenie jednej takejto 

dodávky na tiranské letisko Rinas. Obete mali byť po odobratí orgánov pochované v okolí 

žltého domu a na blízkom cintoríne. Všetky úkony sa mali odohrávať s plným vedomím 

a zároveň aktívnou účasťou stredných a vyšších dôstojníkov UÇK979.  

 

Problémy, s ktorými sa v tejto súvislosti OTP stretával, boli tri. Po prvé, ako už bolo 

podotknuté v podkapitole venujúcej sa súdnemu procesu s Ramushom Haradinajom, 

pracovníci tribunálu i UNMIKu narážali na obrovskú mieru neochoty svedkov náležiacich 

k albánskemu etniku odkryť svoju identitu a posilniť tak dôveryhodnosť svojho svedectva. 

Vyšetrovatelia ICTY svoje zdroje v drvivej väčšine prípadov priamo nepoznali – 

komunikovali s nimi prostredníctvom novinárov a poznali ich len ako „kosovských 

Albáncov“ bez bližšej konkretizácie. Dokonca počas postupujúceho vyšetrovania títo 

svedkovia často mizli – zrazu nebolo možné sa s nimi spojiť, keďže pravdepodobne prevládol 

strach z očakávateľnej pomsty v rámci už analyzovanej patriarchálnej a tradíciami zviazanej 

albánskej komunity. Dnes je mimoriadne nepravdepodobné, že by boli ochotní naďalej 

spolupracovať s medzinárodným tímom vyšetrovateľov – väčšina svedkov bola pôvodne 

sama zaangažovaná do rôznorodých kriminálnych aktivít a vo svojich svedectvách obvinila 

niekdajších veliteľov UÇK a vysoko postavených politikov dnešného Kosova z priameho 

zapojenia do obchodu s orgánmi. Je tak pochopiteľné, že akékoľvek ďalšie svedectvo by pre 

nich vzhľadom na doterajšiu flagrantne nedostatočnú ochranu svedkov z prostredia Kosova zo 

                                                 
978 Tamtiež, str. 277 
979 Tamtiež, str. 278 
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strany medzinárodných inštitúcií mohlo znamenať rozsudok smrti. Väčšina svedkov bola 

presunutá na územie Talianska z dôvodu ich lepšej ochrany a tam sa po nich stopa stratila980. 

Po druhé, indície nasvedčovali tomu, že k prípadným zločinom únosu a obchodu s ľudskými 

orgánmi došlo až po ukončení vojenskej kampane NATO, čo zároveň znamenalo, že by 

zrejme nespadali pod schválený mandát ICTY (tento je oficiálne ukončený práve prevzatím 

medzinárodnej kontroly nad Kosovom). Po tretie, zločiny sa mali odohrávať na území 

Albánska, ktoré sa však priamo nezúčastnilo nástupníckych postjuhoslovanských konfliktov 

a ICTY tak malo veľmi obmedzené možnosti pôsobenia na tomto teritóriu, podmienené 

ochotou albánskych úradov k dobrovoľnej spolupráci.  

 

OTP sa tak týmito zločinmi začal zaoberať približne v rokoch 2001-2002, avšak 

vyšetrovanie a úkony s ním spojené plynuli mimoriadne pomalým tempom. Aktívne 

zapojenie medzinárodných inštitúcií do vyšetrovania ilegálnych praktík UÇK sa odohrávalo 

podľa obvyklého scenára, keď sa mu najskôr dostalo oficiálneho povzbudenia, aby bolo 

následne rôznymi zákulisnými machináciami zametené pod koberec. Niekdajší šéf UNMIKu 

Kouchner981 v rozhovore s Carlou Del Ponte potvrdil, že vyšetrenie údajných zločinov UÇK 

bolo politicky kľúčové a vyjadril ochotu systematicky sa týmito podozreniami zaoberať. 

Konkrétne kroky OTP však čoskoro narazili na hradbu mlčanlivosti a neochoty, čo Del Ponte 

pripisovala očividnému strachu zahraničných pracovníkov, ktorí sa obávali tak o svoje životy, 

ako aj o životy ostatných príslušníkov zahraničných misií. Tento strach z UÇK nadobúdal až 

absurdné podoby, keď sa dokonca niektorí sudcovia tribunálu sediaci v bezpečí holandského 

Haagu obávali prípadného dosahu albánskej pomsty; rovnako tak niektorí švajčiarski 

predstavitelia varovali Carlu Del Ponte pred zmieňovaním istých záležitostí týkajúcich sa 

UÇK vo svojej knihe982. Najdôležitejšie štáty NATO, USA a Veľká Británia, nijako nevítali 

                                                 
980 FLOTTAU, Renate: Albania's House at the End of the World: Family Denies Organ Harvesting Allegations. 
Spiegel, 22. september 2008, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,580422,00.html 
981 Bohužiaľ, práve Bernard Kouchner vo svojej podstate inicioval politiku benevolencie a tolerancie voči 
elementom UÇK pôsobiacich v kosovskej spoločnosti, na čo následne nadviazala väčšina jeho následníkov vo 
funkcii. Za jeho pôsobenia bola napr. UÇK transformovaná na tzv. Kosovské ochranné zbory (Kosovo 
Protection Corps, KPC), avšak ich spoločenské uplatnenie bolo pomerne otázne – príslušníci KPC napr. 
odmietali vykonávať úlohy, ktoré „nesvedčili ví ťaznej armáde“ a v praxi tak trávili dni pitím kávy, resp. 
angažovaním sa v rôznych ilegálnych aktivitách nadväzujúcich na niekdajšie pôsobenie počas vojny. Okrem 
toho sa objavili závažné podozrenia, že najvyšší predstavitelia UMNIKu a KFORu priamo blokovali 
vyšetrovanie a stíhanie niektorých predstaviteľov UÇK, resp. KPC. Prvý zahraničný sudca pôsobiaci v Kosove, 
Švéd Christer Karphammar, sa v tejto súvislosti vyjadril: „Toto značí, že niektorí bývalí členovia UÇK majú 
imunitu. Vyšetrovanie bolo zastavené na vysokých miestach.“ Ďalej dodal, že súdny systém nemohol fungovať 
nezávisle, keďže úradníci NATO a OSN sa báli ohrozenia života, ak by podnikali kroky proti niekdajším 
príslušníkom rebelskej armády. Viď KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed 
Kosovo, str. 58-60 
982 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
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prípadné obvinenia vysokých veliteľov UÇK – podľa Washingtonu takéto kroky 

komplikovali úsilie medzinárodného spoločenstva vybudovať v Kosove funkčné politické 

inštitúcie a zároveň predlžovali nutnosť vojenskej prítomnosti v krajine, pričom Spojené štáty 

zamýšľali presunúť tieto jednotky do Afganistanu a iných krajín s väčšou geopolitickou 

prioritou983. Nie je tak vonkoncom čudné, že prostredie, v ktorom politické ohľady a strach 

pred možnými následkami priamo ovplyvňujú výkon spravodlivosti, nenahrávalo skutočne 

profesionálnemu a dôkladnému vyšetreniu tejto kauzy. 

 

V r. 2003 bol vyšetrovateľmi UNMIKu vypracovaný tajný dokument s kódovým 

označením CKX-103984, analyzujúci podozrenia z obchodu s orgánmi a pochybenia 

medzinárodných inštitúcií pri dovtedajšom vyšetrovaní vojnových zločinov na území Kosova. 

Tento dokument bol následne postúpený predstaviteľom ICTY, ako potvrdil i niekdajší šéf 

úradu pre nezvestné osoby Jose Pablo Baraybar985. Tridsaťstranový dokument, ktorý na 

verejnosť prenikol až v r. 2011, je vo svojej podstate súhrnom tvrdení niekoľkých albánskych 

svedkov z Kosova, ktorí poskytli detailné svedectvá o obchode s orgánmi srbských zajatcov. 

V dokumente sa taktiež nachádzajú popisy postupov pri pochovávaní obetí s cieľom zakrytia 

dôkazov o zabíjaní civilných osôb. UÇK mala údajne vlastný systém, podľa ktorého boli 

zadržiavané osoby prevezené do Albánska po ukončení vojenského konfliktu v rokoch 1999-

2000, kde im boli následne v dome, ktorý bol „prerobený na kliniku“, odoberané obličky, 

pečene a iné orgány. V dome sa tak malo nachádzať pre tieto účely určené vybavenie, ako aj 

lekársky personál poverený výkonom operácií. Podľa vyjadrenia Paula Coffeyho, vtedajšieho 

riaditeľa odboru spravodlivosti UNMIKu, ktoré sa v dokumente taktiež nachádza, svedectvá 

o údajných zločinoch boli pracovníkom UNMIKu poskytnuté viacerými (najmenej ôsmimi) 

zdrojmi s otáznou dôveryhodnosťou, pričom vo všetkých prípadoch sa jednalo o etnických 

Albáncov z Kosova a Čiernej Hory, ktorí slúžili v UÇK. Informácie obsiahnuté v dokumente 

sú plné podrobných detailov, ako napr. tvrdenie, že prvé dve operácie boli robené s cieľom 

prieniku na trh s orgánmi, a neskôr boli osoby s týmito orgánmi obchodujúce schopné zarobiť 

až 45.000 USD za jedno telo. Jedna dodávka obvykle obsahovala orgány z tiel dvoch až troch 

Srbov, najväčšia zahŕňala až päť tiel, čo viedlo k rýchlemu obohateniu sa zúčastnených osôb. 

                                                                                                                                                         
Criminals and the Culture of Impunity, str. 279 
983 Tamtiež, str. 281 
984 Issues from the Chief Prosecutor’s Visit Meeting with the Director , DOJ, UNMIK. Podpísané: Eamonn 
Smyth, Head of Mission, Skopje and Pristina; adresované: Patrick Lopez Terres, Chief of Investigations, ICTY. 
30. október 2003 
985 Documents on organ trade belong to UNMIK. B92, 20. február 2011, http://www.b92.net/eng/news/politics-
article.php?yyyy=2011&mm=02&dd=20&nav_id=72825 
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Pracovníci na tiranskom letisku Rinas mali byť údajne podplatení, aby mohol byť transport 

orgánov nerušene realizovaný; hovorili o tom dve osoby, ktoré sa sami mali zúčastniť 

prevozu orgánov z miesta ich odoberania na letisko – tu sa taktiež naskytá otázka, prečo 

s údajne podplatenými pracovníkmi letiska nikdy nikto z vyšetrovateľov nehovoril. 

V dokumente sa ďalej objavujú tvrdenia, že v ilegálnom konaní boli zapletení tak vysokí 

velitelia UÇK, ako aj albánski vládni predstavitelia. Hoci boli detaily spomínané 

v rozhovoroch so svedkami v dokumente kompletne odovzdané ICTY, nikto nebol na ich 

základe obvinený986.  

 

V r. 2004 sa odohrala návšteva tímu vyšetrovateľov OTP a UMNIKu v okolí Burrelu, 

pričom hlavná pozornosť bola zameraná práve na spomínaný žltý dom, kde mali byť 

chirurgické úkony odoberania orgánov vykonávané. O tomto vyšetrovaní sa verejnosť v danej 

dobe nedozvedela a jeho priebeh vyvolával ďalšie otázky, ktorými sa odborná verejnosť 

i renomovaní novinári začali reálne zaoberať až približne o štyri roky neskôr. Rozhovor 

skupiny vyšetrovateľov s majiteľmi domu bol údajne plný nejasností a vzájomne si 

odporujúcich tvrdení. Dom bol premaľovaný na bielo, pričom vlastník spočiatku odmietal, že 

by bol niekedy v minulosti natretý žltou farbou – a to napriek očividným zle zamaľovaným 

pruhom žltej farby v spodnej časti múrov987. Na pozemku boli nájdené kusy gázy, použité 

injekčné striekačky, fľaštičky od liekov a iné podobné predmety. Chemickou skúškou bola 

dokázaná prítomnosť krvných škvŕn na stenách a podlahe jednej z izieb s výnimkou čistej 

plochy na dlážke s rozmermi cca 180 x 60 cm. Vysvetlenia ohľadom prítomnosti týchto škvŕn 

boli pomerne nepresvedčivé – vlastník domu najskôr uviedol, že v izbe pred rokmi (malo sa 

jednať o dávne obdobie začiatku 90. rokov) jeho žena porodila, avšak neskôr, keď sa ukázalo, 

že pôrody boli vykonané na inom mieste, tvrdil, že izba bola využívaná za účelom zakáľania 

zvierat počas moslimského sviatku988. Carla Del Ponte vo svojej publikácii konštatuje, že 

zhromaždený dôkazový materiál bol bohužiaľ nedostatočný – nebolo možné určiť, či bol 

pôvod krvných stôp zvierací alebo ľudský, nedali sa lokalizovať údajné masové hroby 

srbských obetí, chýbali ďalšie osobné svedectvá atď.: „Vyšetrovatelia...sa rozhodli, že pre 

ďalšie pokračovanie chýbali dostatočné dôkazy. Bez zdrojov a spôsobov, ako ich nájsť 

a identifikovať, bez tiel a bez ďalších dôkazov spájajúcich obvinených na vysokej úrovni 

                                                 
986 AP: Witnesses on human organ trade. B92, 20. február 2011, http://www.b92.net/eng/news/politics-
article.php?yyyy=2011&mm=02&dd=20&nav_id=72830 
987 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
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s týmito skutkami, všetky cesty ďalšieho vyšetrovania boli zahatané.“989 S týmto tvrdením sa 

však nedá rozhodne v úplnosti súhlasiť, množstvo indícií skôr naznačuje, že najzávažnejším 

problémom bola neochota predstaviteľov medzinárodných inštitúcií ďalej sa touto kauzou 

zaoberať.  

 

Šéf úradu pre nezvestné osoby v rámci UNMIKu Jose Pablo Baraybar spoločne 

s vyšetrovateľmi Tomom Grangeom a Hroarom Frydenlundom analyzovali priebeh 

vyšetrovania na tzv. mieste BUR01 (žltý dom v okolí Burrelu) v detailnej správe, ktorá však 

zostala pred verejnosťou až do r. 2008 utajená. Zhromaždený dôkazový materiál obsahoval 

podľa podrobného výpočtu nasledovné artikle: prázdne plastové nádoby, injekčné striekačky, 

prázdne nádobky od substancií využívaných v chirurgii ako svalové relaxanty, iné náčinie 

využívané pri chirurgických operáciach, infúzie atď. V správe sa ďalej opisuje využitie 

chemickej látky luminol s cieľom determinovať prítomnosť krvi v jednej z miestností domu. 

Dôkazový materiál podľa správy obdržal pracovník ICTY Hannu Koski, avšak o niekoľko dní 

nato bola krabica s dôkazmi a s pôvodným zapečatením vrátená nazad UNMIKu a následne 

uskladnená v márnici v Orahovaci, kde mala zotrvať až dovtedy, kým ICTY nerozhodne o 

ďalšom využití dôkazov990. Približne o štyri mesiace nato boli dôkazové materiály opätovne 

postúpené ICTY, čo dokumentuje podpis Pabla Baraybara na preberacom dokumente991. 

Tribunál sa po zvážení faktickej závažnosti dôkazového materiálu rozhodol – ako uviedla 

i Del Ponte – v ďalšom vyšetrovaní nepokračovať a následne pristúpil k zničeniu dôkazov, čo 

potvrdil i samotný Baraybar. Podľa spoluautora diela Madame Prosecutor Chucka Sudetica 

samotná Carla Del Ponte nebola o zničení dôkazového materiálu informovaná a toto 

rozhodnutie bolo učinené na nižšej úrovni bez konzultácie s hlavnou žalobkyňou. Sudetic 

ďalej dodáva, že ak by Del Ponte o úmysle zničiť dôkazy zo žltého domu vedela, nikdy by ho 

nebola schválila992.  

 

Je pravdou, že dôkazy získané na údajnom mieste činu boli iba nepriameho 

charakteru, avšak už samotná ich prítomnosť spojená s nedôveryhodnosťou výpovedí 

majiteľov „žltého domu“ by v prípade profesionálneho prístupu k vyšetrovaniu mali podnietiť 

                                                 
989 Tamtiež 
990 GRANGE, Tom, FRYDENLUND, Hroar: Report. Forensic Examination and Assessment in Albania. 
UNMIK, nedatované (pravdepodobne február 2004).  
991 UNMIK, Office on Missing Persons and Forensics: Evidence collected from site BUR01 as detailed below. 
Podpísané: Jose Pablo Baraybar, 18. jún 2004. 
992 IGRIĆ, Gordana: Interview: Unlocking the Dark Secrets of the KLA's Camps. Balkan Insight, 15. apríl 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/interview-unlocking-the-dark-secrets-of-the-kla-s-camps 
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zintenzívnenie vyšetrovacieho procesu. Namiesto toho bolo rozhodnuté nielen o jeho 

zastavení, ale i praktickom pochovaní, keďže sa pristúpilo k zničeniu dôkazov. Tieto indície 

nepochybne svedčia o efektívnom nezáujme riadiacich štruktúr zainteresovaných 

medzinárodných inštitúcií zaoberať sa zločinmi UÇK, ktoré naviac môžu byť prepojené so 

súčasnými kosovskými politickými elitami. Nielenže je postup ICTY v prípade danej kauzy 

značne kontroverzný, problematické je i utajovanie vyšetrovacieho procesu z r. 2004. 

Hovorca srbského úradu pre vyšetrovanie vojnových zločinov Bruno Vekarić potvrdil, že 

UNMIK v minulosti poprel akékoľvek prebehnuvšie vyšetrovanie v kauze obchodu s orgánmi 

srbských zajatcov: „Môžem potvrdiť, že po zahájení nášho vyšetrovania 22. apríla 2008 sme 

požiadali UNMIK o informácie ohľadom obchodu s ľudskými orgánmi. 6. júna 2008 sme 

obdržali odpoveď, že o tom nedisponovali žiadnymi vedomosťami. Potom sme sa dostali 

k neoficiálnej správe, z ktorej je jasné, že vyšetrovanie prebehlo.“ 993 Keď už bolo zrejmé, že 

k vyšetrovaniu došlo, predstavitelia UNMIKu prestali jeho existenciu popierať a vydali 

stanovisko, kde sa uvádza nasledovné: „Ako sme konzistentne (!) uvádzali, UNMIK sa 

podieľal na vyšetrovaní, ktoré bolo vedené hlavným haagskym žalobcom, a ktoré nenašlo 

dostatok dôkazov, aby sa vo vyšetrovaní i naďalej pokračovalo.“994 Takmer desať rokov tak 

rodinní príslušníci nezvestných osôb z Kosova neboli informovaní o žiadnych snahách 

medzinárodného spoločenstva vyšetriť, za akých okolností tieto osoby zmizli. 

 

V r. 2008, keď Carla Del Ponte publikovala svoju knihu a verejnosť sa dozvedela 

o vyšetrovacej misii v Burreli z r. 2004, ako aj o utajovanej Baraybarovej správe, výrazne 

stúpol záujem o celú kauzu údajného obchodu s orgánmi. Detailnú reportáž o súvisiacich 

udalostiach spracovala napr. srbská televízia B92, ktorá v srbskom mediálnom priestore 

figuruje medzi liberálnymi a nenacionalistickými médiami, a dá sa tak v jej prípade hovoriť 

o aspoň relatívnej nezaujatosti. Novinársky tím B92 navštívil inkriminovaný dom neďaleko 

Burrelu a pri rozhovore s jeho vlastníkom sa objavili kontroverzie veľmi podobné tým, 

s ktorými sa stretli vyšetrovatelia OTP a UNMIKa štyri roky predtým995. Na otázku 

o niekdajšej farbe stavby už majiteľ domu jednoznačne nevyhlasoval, že nikdy nebola žltá, 

avšak malo sa jednať iba o spodný pás vo výške približne jedného metra, ktorý bol naviac na 

žlto namaľovaný až v r. 2001, keď sa mala v dome konať svadba. Jeden z vyšetrovateľov 

                                                 
993 UNMIK Lied On Kosovo Organ Case – Serbia. Balkan Insight, 16. január 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/unmik-lied-on-kosovo-organ-case-serbia 
994 Tamtiež 
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http://www.b92.net/video/video.php?nav_category=933&nav_id=352505 
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UNMIKu pritom tvrdí, že disponuje fotografiou z r. 1999, na ktorej je celá budova 

namaľovaná žltou farbou996. V reportáži B92 sa objavuje i rozhovor s albánskym žalobcom 

Arbenom Duljom, ktorý sa taktiež zúčastnil vyšetrovania v r. 2004. Dulja vo svojom 

vyjadrení tvrdí, že skupina vyšetrovateľov síce našla niektoré dôkazy, ale odmieta, že by 

medzi nimi boli i použité injekčné striekačky – v Baraybarovej správe sa však ich prítomnosť 

explicitne uvádza.  

 

Medzinárodné inštitúcie pri vyšetrovaní tejto kauzy musia nevyhnutne spolupracovať 

s albánskymi úradmi, keďže sa údajné zločiny odohrávali na albánskom teritóriu, táto 

spolupráca je však práve z dôvodu prítomnosti ľudí ako Dulja mimoriadne náročná, keďže pri 

vzájomnej interakcii evidentne dochádza k flagrantnému zavádzaniu a zametaniu faktov pod 

koberec. Albánski predstavitelia často zdieľajú s lídrami UÇK identické presvedčenie 

o pôsobení albánskeho odboja a odmietajú páchanie akýchkoľvek zločinov počas 

„národnooslobodzovacieho boja“. Arben Dulja, ktorého príbuzní údajne bojovali v radoch 

UÇK, sa v tejto súvislosti vyjadril nasledovne: „Žiadni Srbi tu (v blízkosti žltého domu) nie 

sú pochovaní. Ale ak naozaj previezli Srbov cez hranicu z Kosova a zabili ich, urobili dobrú 

vec.“997 Samotný majiteľ domu so svojou vnučkou v rozhovore pripustil, že striekačky boli 

naozaj vyšetrovateľmi objavené. Údajne ich celá rodina používa kvôli pretrvávajúcim 

zdravotným problémom – z mesta mala do domu pravidelne dochádzať zdravotná sestra, 

ktorá lieky intravenózne podávala. Dulja ďalej tvrdil, že nájdené boli iba dve ampulky 

s penicilínom (napriek tomu, že v Baraybarovej správe sa uvádza prítomnosť niekoľkých 

rôznych ampuliek so substanciami ako chloramfenikol či buscopan), zatiaľ čo majiteľova 

vnučka potvrdila prítomnosť liekov slúžiacich na uvoľňovanie svalov – mal ich užívať jej brat 

trpiaci na reumu. Nekonzistencie sa neobjavujú len pri porovnávaní výpovedí albánskeho 

prokurátora a majiteľa domu – ako sa uvádza v reportáži nemeckých novín Der Spiegel, 

„kedykoľvek má starec problémy s vysvetľovaním vecí, jeho vnuci do jeho výpovede okamžite 

skočia.“998 

 

Ohľadom stôp krvi sa majitelia domu vrátili k obom pôvodným verziám o pôrode 

i zabíjaniu zvierat – v inkriminovanej izbe sa tak mali narodiť dve deti v rokoch 1990 a 1991 

a neskôr sa mal do izby prinášať dobytok zaklatý vonku. Vďaka luminolu bolo jednoznačne 

                                                 
996 FLOTTAU, Renate: Albania's House at the End of the World: Family Denies Organ Harvesting Allegations.  
997 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 285 
998 FLOTTAU, Renate: Albania's House at the End of the World: Family Denies Organ Harvesting Allegations.  
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možné potvrdiť prítomnosť tejto krvi, nie je však vonkoncom jasné, prečo sa vyšetrovatelia 

rozhodli nepokračovať v tomto aspekte vyšetrovania ďalej a nepristúpiť k určeniu pôvodu 

krvných stôp. Za týmto účelom je totiž nutné vykonať ďalší test, kde sa určuje prítomnosť 

ľudského hemoglobínu – z Baraybarovej správy, ako aj z vyjadrení Carly Del Ponte, však nie 

je vonkoncom jasné, prečo tento test nikdy vykonaný nebol. Fred Abrahams z organizácie 

Human Rights Watch taktiež v tejto súvislosti skonštatoval, že mu nebolo jasné, prečo sa 

k tomuto kroku nepristúpilo, a hoci priznáva, že mohlo dôjsť k istým technickým 

komplikáciam pri odoberaní vzoriek zo stien a podlahy, určenie pôvodu stôp krvi by 

nepochybne pomohlo vniesť viac svetla do danej kauzy999. Oliver Stojković z belehradského 

Inštitútu súdneho lekárstva dodal, že pokiaľ bolo možné dané vzorky krvi z miesta odobrať, je 

nanajvýš podivuhodné, že neboli vykonané ďalšie testy. Ak z nejakého dôvodu bol 

s odoberaním vzoriek pre účely ďalších testov problém, je taktiež pozoruhodné, že sa o tom 

v Baraybarovej správe nikde nepíše, keďže určovanie pôvodu krvi patrí medzi základné 

vyšetrovacie úkony1000.  

 

V blízkosti domu sa nachádza niekoľko neoznačených hrobov – albánsky novinár Ben 

Andoni pri otázkach, kto je v daných hroboch pochovaný, obvykle dostal odpoveď v štýle 

„otec, starý otec atď.“, avšak lokálni obyvatelia mu neboli schopní ukázať konkrétny hrob, 

kde mali daní príbuzní odpočívať; odpoveď sa končila vyjadrením „tu niekde“1001. Samotní 

členovia vyšetrovacej skupiny mali vo februári 2004 úmysel bližšie preskúmať tie hroby, 

ktoré sa im javili ako podozrivé, zabránili im v tom však obyvatelia tamojšej dediny, ktorí 

odmietli bez povolenia hroby sprístupniť; akýkoľvek zásah vnímali ako urážajúci úctu k tam 

údajne pochovaným príbuzným. Ďalšie pokusy už neboli podniknuté. Podobne tak sa 

vyšetrovací tím zameral na podozrivú podlahu v miestnosti domu, kde boli vykonávané i testy 

na prítomnosť krvi – hladká čierna vybetónovaná podlaha zreteľne kontrastovala so všetkými 

ostatnými podlahami v dome. V podlahe sa nachádzalo množstvo puklín a do dnešného dňa 

v podstate nikto nevie, čo sa pod touto podlahou nachádza. Akonáhle však majiteľ domu 

požadoval finančnú kompenzáciu za zásahy do podlahy, vyšetrovatelia sa rozhodli ďalej jej 

prípadný obsah neskúmať1002. Dá sa tak súhlasiť so záverom vyšetrovateľov, že na mieste 

nebolo nájdené dostatočné množstvo dôkazov, avšak zároveň treba dodať i to, že nebola 

vonkoncom vynaložená dostatočná snaha, aby boli tieto dôkazy zaistené.  

                                                 
999 Reakcija: Tajna zute kuce 1 - 13.11.2008. 
1000 Tamtiež 
1001 Tamtiež 
1002 FLOTTAU, Renate: Albania's House at the End of the World: Family Denies Organ Harvesting Allegations.  
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Bruno Vekarić ďalej dodáva, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebol „žltý dom“ 

najdôležitejším článkom v údajnom obchode s ľudskými orgánmi, keďže leží mimo hlavných 

cestných ťahov a z logistického hľadiska by tak tento proces bol značne nepohodlný. Srbská 

prokuratúra označila ako najpravdepodobnejšie miesto, kde malo dochádzať k odoberaniu 

orgánov srbským zajatcom, neuropsychiatrickú kliniku (tzv. Objekt 320) vzdialenú približne 

20 km od žltého domu, avšak Vekarić zároveň nevylúčil, že k menšiemu počtu chirurgických 

zákrokov mohlo dochádzať aj tam, resp. tam mohli byť zadržiavané osoby pred a po 

operáciach1003. Každopádne nie je cieľom tejto práce jednoznačne potvrdiť či vyvrátiť 

existenciu týchto ilegálnych aktivít1004, ale poukázať na zlyhanie medzinárodného 

spoločenstva vo vyšetrovacom procese, keď samotný prístup k udalostiam v „žltom dome“ pri 

Burreli vyvoláva veľké množstvo otázok súvisiacich s profesionalitou a odhodlaním 

vyšetrovateľov doviesť svoju prácu do zdarného konca.  

 

Netreba pritom zabúdať na fakt, že sa jedná o dva typy ilegálnych aktivít, ktoré je 

potrebné vyšetrovať do istej miery separátne – po prvé ide o únos a nelegálny prevoz cez 

kosovsko-albánsku hranicu, a po druhé o obchod s ľudskými orgánmi. Ako konštatuje už 

zmienený Fred Abrahams, existuje pomerne veľký objem indícií naznačujúcich, že k únosom 

osôb prevažne srbskej národnosti, ktoré sú dodnes nezvestné, naozaj dochádzalo a ak by aj 

samotný obchod s orgánmi preukázaný nebol, únos týchto osôb je dostatočne závažným 

zločinom, aby sa ním medzinárodné inštitúcie seriózne zaoberali1005. Namiesto toho sa 

pomerne často naznačuje, že odoberanie orgánov zajatým osobám je mimoriadne náročné 

                                                 
1003 Reakcija: Tajna zute kuce 1 - 13.11.2008 
1004 Existuje taktiež signifikantné množstvo objektívnych výpovedí (nepochádzajúcich z albánskeho prostredia), 
ktoré pokladajú existenciu obchodu s orgánmi podľa popisu Carly Del Ponte za vysoko nepravdepodobnú. Napr. 
doktor Drago Milutinović z Inštitútu urológie a nefrológie v Belehrade tvrdí, že transplantácie orgánov sú 
mimoriadne zložitým procesom, na ktorých sa obvykle podieľa celý tím expertov zložený z rôznych lekárskych 
odborov – chirurgovia, anesteziológovia, hematológovia, nefrológovia atď., pričom v odľahlých oblastiach 
severného a stredného Albánska nie sú rozhodne podmienky pre výkon takýchto náročných operácií. Iní lekári, 
ktorí však neboli ochotní zverejniť svoju identitu, však čiastočne pripustili možnosť existencie mobilných 
transplantačných jednotiek, keďže v daných prípadoch nebolo podstatné ponechať „darcu“ orgánov nažive, čo 
proces do istej miery zjednodušovalo. In: tamtiež  
O tom, že obchod s orgánmi je v balkánskom priestore prítomný, svedčí i prípad súkromnej prištinskej kliniky 
Medikus, kde dochádzalo k ilegálnym operáciam a následnému predaju orgánov bohatým zahraničným 
klientom. V novembri 2008 bolo zatknutých niekoľko zamestnancov tejto kliniky. Aj keď nebolo preukázané 
spojenie danej kauzy s prípadom údajného odoberania orgánov srbským zajatcom, klinika mala byť v prevádzke 
už od r. 1998 a jeden zo svedkov uviedol, že videl jedného zo zadržaných, tureckého doktora Ljutviho Dervišiho, 
na miestach, kde malo dochádzať k odoberaniu orgánov bezprostredne po vojne v Kosove. Viď napr. Uhapšeni 
trgovci ljudskim organima. Politika, 7. november 2008, http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Uhapsheni-
trgovci-ljudskim-organima.lt.html; Doctors who Harvested Serbs’ Organs Arrested? Dalje, 6. november 2008, 
http://dalje.com/en-world/doctors-who-harvested-serbs-organs-arrested/200692 
1005 Reakcija: Tajna zute kuce 1 - 13.11.2008 
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dokázať1006 - a s pribúdajúcim časom to bude čoraz ťažšie, keďže ani stopy na 

predpokladanom mieste činu, ani podozrivé hroby v blízkosti neboli doteraz dostatočne 

zabezpečené1007 - a celá kauza počínajúca únosmi a nelegálnymi cezhraničnými transportmi je 

následne marginalizovaná. 

 

Každopádne je zrejmé, že množstvo Srbov a „nelojálnych“ Albáncov, ktorí boli v r. 

1999 z Kosova unesení, bolo väznených v rôznych internačných táboroch v severnom 

a strednom Albánsku a ak aj k odoberaniu orgánov dochádzalo, bola na tento účel využitá iba 

menšia časť zajatých osôb. Jeden z najdôležitejších táborov sa nachádzal pri meste Kukës pri 

hraniciach s Kosovom, pričom niekdajšia továreň bola využívaná tak ako tréningové centrum 

jednotiek UÇK, ktoré následne bezproblémovo prechádzali kosovsko-albánsku hranicu 

a zapájali sa do ozbrojeného boja, ako aj pre účely zadržiavania, bitia a mučenia desiatok 

civilistov tak srbského, ako i rómskeho a albánskeho pôvodu. Časť týchto osôb bola 

zavraždená (konkrétne v tomto tábore podľa svedeckej výpovede 18 osôb, zvyšok bol 

zachránený po intervencii príslušníkov KFOR) a ich pozostatky sa nikdy nepodarilo objaviť. 

Zodpovednými za tieto aktivity mali byť dôstojníci UÇK1008. Dokonca po prevzatí 

medzinárodnej kontroly nad Kosovom bol v samotnom Kosove stále udržiavaný tábor 

Babaloć/Baballoq, kde malo byť zadržiavaných cca 30 väzňov, ktorých ďalší osud nie je 

známy, ako aj ďalšie tábory v Albánsku. Čelní predstavitelia UÇK a povojnovej kosovskej 

politiky Thaçi a Çeku odmietli zapojenie UÇK do týchto aktivít a prehlásili, že sa jednalo 

o zriedkavé prípady zneužívania uniforiem UÇK, ktorá pritom viedla čistý boj. Podľa 

Baraybara však bola situácia iná: „Existujú ľudia, ktorí sú nažive, a ktorí boli v tábore 

v Kukësi ako väzni. Títo ľudia videli iných ľudí, tak Albáncov, ako aj nealbáncov. Boli tam 

príslušníci vedenia UÇK, ktorí sa prechádzali po tábore...povedal by som, že sa jedná 

o overený fakt.“1009  

 

                                                 
1006 A to obzvlášť v dôsledku zničenia dôkazov zo „žltého domu“. Isté podozrenia však stále zostávajú. Ako 
konštatuje Michael Montgomery, „mätúca vec na celej kauze je nasledovná: ak sa jednalo iba o vraždy z pomsty, 
prečo bolo potrebné presúvať týchto ľudí cez hory do Albánska (mohlo sa to diať kvôli výkupnému, či kvôli 
potenciálnej výmene za Albáncov v Miloševićových väzniciach, avšak k ani jednému z týchto scenárov 
nedochádzalo)? Prečo ich jednoducho nezabiť rovno v Kosove, ako sa robilo často s inými? Čo bolo dokonca 
ešte mätúcejšie, boli príbehy o tom, ako muži majúci na starosti prevoz zajatcov mali prikázané nezneužívať ich. 
A, podľa týchto príbehov, zadržiavaní boli po príchode na rôzne miesta v Albánsku preverovaní doktormi.“ In: 
IGRIĆ, Gordana: Interview: Unlocking the Dark Secrets of the KLA's Camps. 
1007 FLOTTAU, Renate: Albania's House at the End of the World: Family Denies Organ Harvesting Allegations. 
1008 RAXHIMI, Altin, MONGOMERY, Michael, KARAJ, Vladimir: KLA Ran Torture Camps in Albania. 
Balkan Insight, 9. apríl 2009, http://www.balkaninsight.com/en/article/kla-ran-torture-camps-in-albania 
1009 Tamtiež 
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Podľa tých bývalých príslušníkov UÇK, ktorí boli ochotní sa k téme vyjadriť, 

povstalecká armáda si udržiavala sieť najmenej šiestich tajných väzení na rôznych 

základniach v Albánsku a v Kosove, kde dochádzalo k pravidelnému mučeniu a vraždeniu 

zadržiavaných civilných osôb. Novinár Michael Montgomery, ktorý ako niekdajší 

korešpondent Daily Telegraphu monitoroval konflikty v Chorvátsku, BaH a Kosove, a ktorý 

taktiež zdokumentoval prípad masakry albánskych civilistov srbskými paramilitárnymi 

jednotkami v dedine Ćuška/Qyshk, podnikol ohľadom týchto podozrení rozsiahle pátranie, 

ktoré zhŕňa nasledovne: „Existujú závažné dôkazy, že UÇK, či isté jej časti, zadržiavali 

a zneužívali ľudí na svojich základniach a v provizórnych väzeniach. Toto sa dialo cez vojnu 

i po vojne. Dialo sa to v lokalitách pri Prizrene, Juniku a inde v Kosove, v Tropoji, v Kukësi, 

v Burreli a dokonca i v Durrësi. Zdá sa, že na týchto miestach boli zadržiavaní rôzni ľudia 

a z rôznych dôvodov. Jednou z hlavných chýb v procese, ako je tento príbeh popisovaný 

v belehradských médiach, je tvrdenie, že tam boli zadržiavaní iba Srbi. V tábore UÇK 

v Kukësi bola väčšina civilistov, aspoň po istý čas, kosovskí Albánci. Toto bol veľmi dôležitý 

aspekt pre mnoho našich zdrojov, fakt, že krajania Albánci boli zneužívaní vojakmi 

a dôstojníkmi UÇK.“1010 Jeden z kľúčových svedkov, ktorý taktiež bojoval v radoch 

povstaleckej armády a bol ochotný hovoriť s Montgomerym o detailoch súvisiacich so 

zločinmi páchanými v táboroch UÇK, uviedol ako svoju primárnu motiváciu fakt, že hoci bol 

podľa jeho názoru boj za nezávislosť Kosova opodstatnený a legitímny, niektoré osoby ho 

využívali len ako zásterku pre kriminálne aktivity a dodnes neboli potrestané: „Teraz, keď sa 

pozerám dozadu, viem, že niektoré veci, ktoré boli vykonané nevinným civilistom, boli zlé. Ale 

ľudia, ktorí tieto veci robili, sa tvária, akoby sa nič nebolo stalo, a pokračujú v škodení svojim 

vlastným ľuďom, Albáncom.“ Ďalej dodal: „Čo môžete cítiť, keď vidíte také veci? Je to niečo, 

čo zostane v mojej mysli do konca života. Také veci sa nemôžu ľuďom robiť, dokonca ani 

zvieratám.“1011 

 

Podstatný je tu pochopiteľne faktor možného zapojenia politických špičiek dnešného 

Kosova do týchto aktivít, čo na jednej strane vyšetrovanie značne komplikuje, na strane 

druhej si však o to viac vyžaduje cieľavedomé angažovanie sa medzinárodných inštitúcií do 

vyšetrovacieho procesu, keďže je minimálne poľutovaniahodné, aby krajinu, ktorá má 

potenciál stať sa najmladším členom OSN a vytrvalo bojuje o svoje medzinárodné uznanie, 

                                                 
1010 IGRIĆ, Gordana: Interview: Unlocking the Dark Secrets of the KLA's Camps. 
1011 MONTGOMERY, Michael: Horrors of KLA prison camps revealed. BBC, 10. apríl 2009, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7990984.stm 
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viedli niekdajší kriminálnici. Zdá sa, že Kosovo je poslednou krajinou západného Balkánu, 

kde je táto situácia reálna – Chorvátsko, BaH i Srbsko sa od svojej vojnovej minulosti aspoň 

čiastočne očistili a osoby podozrivé z páchania vojnových zločinov boli podrobené 

vyšetrovaniu či už zo strany ICTY, alebo domácich tribunálov. Už v januári 2001 bola pritom 

Carla Del Ponte konfrontovaná na stretnutí s predstaviteľom srbského ministerstva zahraničia 

Rankom Djinovićom s obvineniami vysokých kosovských politikov – Djinović sa vyjadril, že 

podľa zozbieraného dôkazového materiálu v Kosove dochádzalo k únosom mužov, žien 

a detí, pričom tri štvrtiny z týchto únosov sa odohrali až po 12. júni 1999. Hlavnú 

zodpovednosť za únosy a vraždy civilistov mali niesť Thaçi a Çeku1012. Ako vieme, ani jeden 

z nich nikdy nebol zo strany ICTY obvinený. 

 

Na jar 2008 bolo opätovne zahájené vyšetrovanie celej kauzy, tentokrát zo strany 

Srbskej prokuratúry pre vojnové zločiny. V tomto procese dochádzalo k citeľným problémom 

pri spolupráci s albánskou stranou – albánske úrady opakovane odmietali vychádzať v ústrety 

srbským požiadavkám s odvolaním sa na nedostatok nových dôkazov; albánska generálna 

prokurátorka Ina Rama v tejto súvislosti uviedla, že celá kauza bola už vyšetrená UNMIKom 

a obnovenie spolupráce so srbskou stranou je možné iba v prípade znovuotvorenia celej kauzy 

zo strany ICTY1013. V tom istom roku však zrejme pod tlakom všetkých informácií, ktoré 

postupom času prenikli na verejnosť, UNMIK podporil myšlienku opätovného vyšetrenia 

daného prípadu a súhlasil so zapojením členov srbskej prokuratúry do svojho tímu1014. 

Pravdepodobne najpodstatnejšou aktivitou v rámci vyšetrovania sa však zrejme stalo 

vymenovanie švajčiarskeho senátora Dicka Martyho Komisiou právnych záležitostí a 

ľudských práv Rady Európy vyšetrovateľom v predmetnej kauze – Marty bol poverený 

vypracovaním správy, ktorá, hoci právne nezáväzná, mala byť následne využitá pre 

legitimizáciu tlaku na tie inštitúcie, ktoré už mohli priamo vypracúvať konkrétne obvinenia. 

 

Martyho vyšetrovací tím sa však stretával s podobnými problémami, ako 

vyšetrovatelia UNMIKu a ICTY päť rokov predtým - v auguste 2009 obyvatelia dedinky 

Rripe pri Burreli, kde sa nachádza aj „žltý dom“, zablokovali na dve hodiny prístupovú cestu 

a zabránili tak Martyho tímu v prístupe; vyšetrovatelia sa museli následne vrátiť do 

                                                 
1012 PONTE, Carla Del, SUDETIC, Chuck: Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst 
Criminals and the Culture of Impunity, str. 277 
1013 LEWANDOWSKI, Kiely: Albania prosecutor refuses to investigate Serbian organ trafficking allegations. 
Jurist, 31. október 2008, http://jurist.org/paperchase/2008/10/albania-prosecutor-refuses-to.php 
1014 UNMIK to investigate “yellow house”. B92, 14. november 2008, http://www.b92.net/eng/news/crimes-
article.php?yyyy=2008&mm=11&dd=14&nav_id=55007 
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Tirany1015. Albánski predstavitelia odmietali s Martym spolupracovať – napr. albánsky 

minister spravodlivosti Enkeled Alibeaj sa vyjadril, že „žiaden cudzí občan...iba albánska 

prokuratúra má právo zaoberať sa vyšetrovaním na albánskom území“ a ďalej dodal, že 

odmieta vychádzať v ústrety požiadavkám srbského ministerstva spravodlivosti, „pretože sa 

jedná o nepravdivé predpoklady, pre ktoré nejestvuje žiaden dôkaz.“1016 Jednalo sa stále 

o časové obdobie, v ktorom relevantné medzinárodné inštitúcie – od r. 2008 obzvlášť EULEX 

– ignorovali všetky kontroverzné fakty objavujúce sa v dvoch spomínaných utajených 

správach z r. 2003 a 2004. Naopak, šéf úradu pre vojnové zločiny EULEXu Matti Raatikainen 

v tejto súvislosti skonštatoval: „Faktom je, že v tomto prípade neexistujú vôbec žiadne 

dôkazy... Žiadne telá. Žiadni svedkovia. Všetky tie správy a pozornosť médií nám vôbec neboli 

nápomocné. V podstate neboli nápomocné nikomu.“ Ďalej dodal, že podľa neho tento škandál 

založený na nepodložených tvrdeniach odpútaval pozornosť od dôležitej práce hľadania 

pozostatkov tých ľudí, ktorí boli po konflikte v Kosove stále nezvestní1017. Tento postoj 

dokonale ilustruje pasivitu a neefektívnosť tak UNMIKu, ako aj EULEXu v tých prípadoch, 

keď bolo potrebné systematicky a dôsledne vyšetrovať podozrenia o zločinnej činnosti údajne 

páchanej niekdajšími veliteľmi UÇK a neskoršími vysokými predstaviteľmi kosovskej 

politickej scény. Dôkazy neexistovali, pretože boli po buď diletantskej, alebo cielenej úvahe 

(otázne je, ktorá z týchto dvoch možností je horšia) istých kruhov ICTY v r. 2004 zničené. 

Svedkovia neexistovali, pretože ich výpovede a spolupráca s novinármi na čele s Michaelom 

Montgomerym v konečnom dôsledku nikam neviedli a jediným reálnym dôsledkom bolo 

ohrozenie na živote tak týchto svedkov, ako aj ich rodinných príslušníkov. Ak by sa celému 

prípadu média vôbec nevenovali, nedošlo by zrejme k žiadnemu obnoveniu vyšetrovania 

a všetky kontroverzie na čele s ničením dôkazov a utajovaním správ obsahujúcich závažné 

podozrenia by boli zametené pod koberec. 

 

V decembri 2010 bola Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy predložená 

predbežná Martyho správa1018; o mesiac neskôr bola na jej základe schválená rezolúcia č. 

17821019. Viacero pozmeňovacích návrhov albánskych poslancov bolo zamietnutých. Martyho 

                                                 
1015 Albanian villagers block CoE team. B92, 11. august 2009, http://xs4.b92.net/eng/news/crimes-
article.php?yyyy=2009&mm=08&dd=11&nav_id=61096 
1016 Albania refuses "foreign investigations". B92, 7. august 2009, http://www.b92.net/eng/news/politics-
article.php?yyyy=2009&mm=08&dd=07&nav_id=61006 
1017 THORPE, Nick: End of the road for Kosovo organ claims? BBC, 27. máj 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/10166800 
1018 MARTY, Dick: Report: Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. 
1019 Parliamentary Assembly / Assemblée parlementaire: Resolution 1782 (2011). Investigation of allegations of 
inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. 25. január 2011, 
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správa je plná závažných podozrení, vrátane tých, že Hashim Thaçi bol hlavou organizovanej 

zločineckej skupiny, ktorej predmetom činnosti bolo pašovanie zbraní, drog a ľudských 

orgánov. Ďalej sa v správe nachádzajú údaje o koncentračných táboroch UÇK v severnom 

Albánsku, pričom hlavnú zodpovednosť za ich udržiavanie a činnosť v nich vykonávanú mala 

opäť niesť Thaçiho Drenická skupina. Tie uväznené osoby, ktoré boli vo vyhovujúcom 

zdravotnom stave, neboli personálom táborov zneužívané, ale boli údajne premiestnené na 

kliniku nachádzajúcu sa v blízkosti mesta Fushë-Krujë, kde im boli odoberané orgány za 

účelom ďalšieho obchodu s nimi. Jedna podkapitola správy je venovaná i „žltému domu“, kde 

sa uvádza, že minimálne traja svedkovia boli v dome fyzicky prítomní počas vykonávania 

kriminálnych aktivít príslušníkmi UÇK. Dá sa tak údajne preukázať, že tento dom bol pod 

priamou kontrolou UÇK a zároveň patril do siete zariadení využívaných na ilegálnu činnosť 

v priestore severného Albánska. Od júla 1999 do polovice r. 2000 mali byť do žltého domu 

privezené viaceré skupinky zadržaných osôb z Kosova vrátane veľkého počtu žien a detí, 

ktoré boli údajne následne sexuálne zneužívané tak príslušníkmi UÇK, ako aj mužskými 

obyvateľmi dediny Rripe. Podľa svedectiev bývalých členov UÇK, ako aj iných osôb osobne 

prítomných počas pochovávania mŕtvol zadržaných, dochádzalo v žltom dome i k vraždeniu 

etnických Srbov prevezených z Kosova. Spolupráca tamojšieho obyvateľstva pri utajovaní 

ilegálnych činností mala byť zabezpečovaná tak hrozbami, ako aj podplácaním a voľným 

prístupom k alkoholu, drogám a prostitútkam. Zajaté osoby však v žltom dome údajne neboli 

iba zadržiavané, ale časť z nich bola následne prevážaná do iných zariadení s podobným 

účelom – žltý dom tak zrejme fungoval ako medzistanica, kde boli zadržiavaní podrobovaní 

istému „výberovému procesu“ prostredníctvom testovania ich krvi a fyzického stavu, aby sa 

následne rozhodlo o ich konečnom osude. Detailne popísané sú v správe taktiež praktiky 

údajne vykonávané v iných zariadeniach podobných žltému domu. V týchto častiach správa 

upresňuje a rozširuje informácie z vyšetrovacích úkonov vykonaných v r. 2004, avšak 

zároveň nadväzuje na už spomínaný tajný dokument CKX-103, keď implikuje zapojenie 

lídrov UÇK a kosovskej politickej scény do ilegálnych aktivít. 

 

                                                                                                                                                         
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1782.htm 
Za prijatie rezolúcie hlasovalo 169 poslancov, 8 bolo proti a 14 sa hlasovania zdržalo. Z ôsmich poslancov 
hlasujúcich proti boli štyria Turci, dvaja Albánci (čo nie je pochopiteľne žiadnym prekvapením), jedna Gruzínka 
a britský poslanec Alan Meale. Zaujímavé je, že zo šiestich českých poslancov hlasovali iba dvaja za prijatie 
rezolúcie, štyria sa zdržali. In: Members participating in the vote on: Inhuman treatment of people and illicit 
trafficking in human organs in Kosovo (Doc. 12462) Resolution. 25. január 2011, 
http://assembly.coe.int/ASP/Votes/BDVotesParticipants_EN.asp?VoteID=33736&DocID=13281   
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Po zverejnení správy a prijatí rezolúcie č. 1782 sa Marty do istej miery zmierlivo 

vyjadril, že v správe sa nikde konkrétne nekonštatuje, že by bol kosovský premiér Thaçi 

priamo zapletený do ilegálnych aktivít. Ďalej dodal, že „jeho blízki spolupracovníci sú 

zapojení... Je ťažké uveriť, že by o tom Thaçi nikdy nebol počul.“1020 Každopádne je však 

správa v istých tvrdeniach pomerne nediplomatická a dosť jednoznačne implikuje, že obchod 

s orgánmi bol organizovaný členmi UÇK, a že sa jednalo o širšiu sieť organizovaných 

kriminálnych aktivít vrátane vrážd a obchodu s drogami. Thaçiho rola v tejto kriminálnej sieti 

je prirovnávaná k úlohe mafiánskeho bossa: „Zistili sme, že Drenická skupina mala za svojho 

šéfa – alebo, aby sme použili terminológiu sietí organizovaného zločinu, svojho bossa – 

známeho politického predstaviteľa a pravdepodobne medzinárodne najuznávanejšiu osobnosť 

UÇK, Hashima Thaçiho... Na jednej strane Thaçi nepochybne vďačí za svoj osobný vzostup 

zaisteniu politickej a diplomatickej podpory od Spojených štátov a západných mocností ako 

preferovaný domáci partner v ich zahranično-politickom projekte v Kosove. Táto forma 

politickej podpory vzbudila v Thaçim...pocit nedotknuteľnosti... Na strane druhej...Thaçiho 

Drenická skupina si vybudovala významné mocenské postavenie v organizovaných 

kriminálnych aktivitách, ktoré v danom čase v Kosove aj v Albánsku prekvitali. Thaçi tak 

operoval s podporou a spoluúčasťou nielen albánskych vládnych štruktúr...ale tiež albánskych 

tajných služieb a hrozivej albánskej mafie... Niekoľkí ďalší známi členovia Thaçiho Drenickej 

skupiny boli označení ako významní spolupracovníci pri rôznych kriminálnych aktivitách. 

Jedná sa o Xhavita Halitiho, Kadriho Veseliho, Azema Sylu a Fatmira Limaja. Všetci títo 

muži boli opakovane vyšetrovaní v poslednej dekáde ako podozriví zo spáchania vojnových 

zločinov...avšak do dnešného dňa sa všetci vyhli výkonu spravodlivosti... Thaçi a títo ďalší 

členovia Drenickej skupiny sú konzistentne označovaní ako kľúčoví hráči v správach tajných 

služieb týkajúcich sa kosovských organizovaných zločineckých štruktúr... Obzvlášť 

ohromujúce je, že celé medzinárodné spoločenstvo v Kosove – od vlád USA a ostatných 

západných mocností po justičné orgány zakladané EÚ – nepochybne disponuje tou istou 

zdrvujúcou dokumentáciou plného rozsahu zločinov Drenickej skupiny, ale nikto nie je 

pripravený v tejto situácii reagovať a zobrať páchateľov na zodpovednosť.“1021 

 

Posledné citované tvrdenie Martyho správy podporili i informácie obsiahnuté v 

ďalších tajných dokumentoch, ktoré na verejnosť prenikli v januári 2011 – tentokrát sa 

                                                 
1020 COLLAKU, Petrit: Dick Marty Clarifies Organ Harvesting Allegations. Balkan Insight, 19. január 2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/marty-thaci-not-directly-involved-in-organ-harvesting 
1021 MARTY, Dick: Report: Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. 
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jednalo o dokumenty NATO pôvodne z r. 2004, ktoré taktiež pomenúvajú Thaçiho ako 

„veľkú rybu“ organizovaného zločinu. Existencia týchto dokumentov potvrdzuje, že viaceré 

vlády členských krajín NATO podporujúce nezávislosť Kosova disponovali rozsiahlymi 

vedomosťami o kriminálnych aktivitách členov kosovskej vlády. Ako jeden 

z najvýznamnejších členov kosovských kriminálnych sietí je označený Xhavit Haliti – 

niekdajší veliteľ UÇK zodpovedný za logistiku a neskorší poslanec za Thaçiho PDK 

(Demokratická strana Kosova, Partia Demokratike e Kosovës) - ktorý má údajne kontrolu 

i nad samotným Thaçim. Podľa predmetných dokumentov Haliti disponuje silnými väzbami 

na albánsku mafiu a tajné služby a zároveň bol postavou, ktorá organizovala peňažný fond pre 

povstalecké aktivity v Kosove koncom 90. rokov. Haliti je údajne zapojený v pašovaní drog, 

zbraní a obchode so ženami a taktiež pôsobí ako politický a finančný poradca premiéra 

Thaçiho, v skutočnosti je však v ich vzájomnom vzťahu tou vplyvnejšou osobou1022. 

 

V marci 2011 Marty svoju správu predniesol zahraničnému výboru Európskeho 

parlamentu, avšak reakcia bola pomerne rozpačitá. Podľa relatívne veľkého počtu prítomných 

poslancov Marty zlyhal ohľadom poskytnutia konkrétnych dôkazov a zároveň nedokázal 

konštruktívne reagovať na kritiku vznesenú voči jeho správe. Novinári neboli na danej besede 

prítomní, avšak reakcie niektorých poslancov sa zdajú byť až príliš jednostranné. Napr. 

nemecký poslanec Posselt správu označil za neserióznu a ďalej dodal, že „chce počuť seriózne 

fakty a nie polemiku, pričom všetko, čo sme počuli, boli iba polemika a nepodložené 

tvrdenia.“ Ďalšia nemecká poslankyňa Doris Pack sa vyjadrila: „Najmenej 90% poslancov, 

ktorí Martymu kládli otázky, bolo ohľadom jeho správy veľmi kritických. Ku koncu nás 

obvinil zo zaujatosti, pretože poznáme ľudí z kosovskej vlády... Samozrejme, že ich poznám. 

Pracovala som v regióne 24 rokov.“ Okrem toho poslankyni prekážalo, že neboli priamo 

uvedené mená svedkov, ktorí Martymu poskytovali informácie1023. K Martyho správe sa 

kriticky vyjadril taktiež niekdajší prokurátor ICTY Geoffrey Nice, ktorý k danej tematike 

publikoval článok polemizujúci s Martyho argumentáciou1024. Nice si kladie otázku, nakoľko 

dôveryhodné sú tvrdenia o popravách srbských zajatcov a obchode s ich orgánmi po ukončení 

kosovského konfliktu. Uvádza, že podľa jeho vedomostí neboli identifikované žiadne obete 

a že sa tak môže jednať o cielenú mediálnu kampaň so snahou diskreditovať uznávanie 

                                                 
1022 LEWIS, Paul: Report identifies Hashim Thaci as 'big fish' in organised crime. Guardian, 24. január 2011, 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/24/hashim-thaci-kosovo-organised-crime 
1023 Viď POPE, Conor: Politician angers MEPs over Kosovo organ harvesting claim. The Irish Times, 11. marec 
2011, http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/0311/1224291885150.html 
1024 NICE, Geoffrey: Who is K144? London Review of Books, Vol. 33, No. 3, 3. február 2011, 
http://www.lrb.co.uk/v33/n03/geoffrey-nice/who-is-k144 
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Kosova ako nezávislého štátu. Ďalej kritizuje zdroj uvádzaný v srbskej tlači ako „svedok 

K144“, ktorý mal byť chráneným svedkom ICTY, avšak posledným chráneným svedkom 

malo byť číslo K116 – podľa Nicea sa tak jedná o neexistujúceho svedka. V druhej polovici 

článku Nice kritizuje fakt, že v Martyho správe sa objavujú mimoriadne seriózne obvinenia 

kosovského premiéra Thaçiho, ktoré do istej miery nadväzujú na tvrdenia obsiahnuté v knihe 

Carly Del Ponte, avšak napriek tomu zostalo iba pri tvrdeniach a ICTY nikdy voči Thaçimu 

nevzniesol konkrétne obvinenie, dokonca nebol ani predvolaný ako svedok. Skúsme sa teda 

zamyslieť nad relevantnosťou kritiky Martyho správy zo strany tak poslancov Európskeho 

parlamentu, ako aj Geoffreyho Nicea. 

 

Na jednej strane je pravdou, že Marty nikdy nebol podporovateľom kosovskej 

nezávislosti a množstvo kosovských a albánskych predstaviteľov ho obviňuje z prosrbskej 

a antialbánskej zaujatosti; Marty kritizoval i uznanie nezávislosti Kosova zo strany 

Švajčiarska z dôvodu údajnej nelegitímnosti celého procesu1025. Niektoré pasáže v jeho správe 

sa dajú vskutku označiť za ďalekosiahle obvinenia vychádzajúce z nepriamych dôkazov, ktoré 

môžu byť zároveň vnímané ako účelové diskreditácie politických predstaviteľov nezávislého 

Kosova. Kritika, ktorá tejto správe bola adresovaná a v predchádzajúcom odseku stručne 

načrtnutá, nie je však podľa môjho názoru zďaleka legitímna. Keď sa nemecká poslankyňa 

Pack skutočne venuje balkánskemu regiónu 24 rokov, nemala by byť natoľko nekritická voči 

mnohým kontroverziám kosovskej politiky a celkovej atmosféry ohľadom vynútiteľnosti 

práva1026. Obvinenie Martyho, že vo svojej správe priamo nepomenúva svoje zdroje, vyznieva 

v kontexte súdnych procesov s lídrami UÇK tak pred ICTY, ako aj v Kosove samotnom, 

mimoriadne neprofesionálne – ako už bolo v tejto práci niekoľkokrát uvedené, ochrana 

svedkov zo strany medzinárodných inštitúcií opakovane zlyhávala a je nanajvýš 

pravdepodobné, že ak by Marty pristúpil k zverejneniu identity svojich zdrojov, došlo by 

                                                 
1025 Dick Marty, Controversial Investigator. Balkan Insight, 16. december 2010, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/dick-marty-controversial-investigator 
1026 V tejto práci bolo už niekoľkokrát explicitne zdôraznené, že zahraničnú politiku voči Kosovu po r. 1999 do 
veľkej miery určoval pragmatizmus v podobe benevolentných postojov voči albánskej väčšine, od čoho si 
medzinárodné spoločenstvo sľubovalo zachovanie stability v regióne. Zdá sa však, že v politickom a 
intelektuálnom priestore západnej Európy a USA okrem pragmatikov jestvuje i skupina proalbánskych 
idealistov, ktorí principiálne odmietajú akékoľvek podozrenia z páchania ilegálnej činnosti albánskymi 
vojenskými či politickými predstaviteľmi. Napr. už spomínaný prof. Pettifer vo svojej publikácii nazýva 
prepojenie albánskych štruktúr so zločinom a drogami „srbskými komunistickými stereotypmi, ktoré mali 
zamedziť porozumeniu nastávajúcemu konfliktu.“ Ďalej dodáva: „Celý tradičný sub-politický a sub-historický 
slovník zastaralých antropologických koncepcií o albánskom svete vstúpil do hry.“ Podľa podobných vyjadrení 
sa tak môže zdať, akoby pôsobenie kosovsko-albánskych organizovaných zločineckých štruktúr bolo len 
srbským propagandistickým výmyslom čerpajúcim z legiend o albánskom svete krvných pomst. Viď 
PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 101-102  
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nielen ku kompromitácii jeho vlastnej osoby pred týmito svedkami, ale hlavne k ich 

priamemu ohrozeniu na zdraví a živote. Celkovo sa rozhodne nedá skonštatovať, že by celá 

správa bola založená na nepodložených tvrdeniach, ako sa vyjadril Posselt – naopak, 

dokument obsahuje veľké množstvo dôkazového materiálu a odvoláva sa taktiež na 

informácie a dôkazy zaistené počas vyšetrovania v r. 2004. Dokonca samotné ministerstvo 

zahraničných vecí Švajčiarska vydalo komuniké, v ktorom sa konštatuje, že Martyho správa 

obsahuje „závažné obvinenia na základe nespočetných svedeckých výpovedí a dôkazov.“1027 

 

Tvrdenie Geoffreyho Nicea, že žiadne obete neboli doposiaľ identifikované, nie je 

pravdivé – utajený dokument CKX-103 z r. 2003 obsahuje na svojej piatej strane zoznam 

desiatich obetí, ktoré mali byť prevezené do Albánska1028. Aj keď sa jedná iba o malý podiel 

z celkového odhadovaného počtu 100 – 300 obetí, aj v prípade týchto desiatich osôb ide 

o podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu, ktoré by malo byť 

pochopiteľne svedomito vyšetrené. Priame pomenovanie svedka K144 sa v Martyho správe 

(ani v knihe Carly Del Ponte, ako sám Nice vo svojom článku pripúšťa) nikde nevyskytuje, 

kritika je tak v tomto prípade namierená skôr proti srbským médiam, ktorých zaujatosť je 

v prípade Kosova naozaj prítomná – nie je však namieste venovať v článku priestor tvrdeniam 

prevzatým zo srbských novín Press a Večernje Novosti a vzápätí ich zlučovať s Martyho 

argumentáciou. To, že ICTY nikdy proti Thaçimu nepodnikol žiadne kroky, sa javí skôr ako 

zlyhanie samotného tribunálu (obzvlášť v kontexte diletantského prístupu k dôkazovému 

materiálu zo „žltého domu“) a nemalo by byť argumentom pre spochybňovanie obvinení 

nachádzajúcich sa v Martyho správe. Koniec koncov, ako pripúšťa samotný Marty, „nič, čo sa 

v správe píše, nie je obzvlášť nové“ 1029 a jedná sa do veľkej miery o súhrnné spracovanie 

množstva dôkazov, tvrdení a investigatívnej práce s celou kauzou pašovania orgánov, ktoré sa 

postupne objavovali v podstate už od r. 2000. 

 

EULEX sa k správe postavil pomerne seriózne – predstavitelia misie vyhlásili, že sa 

tvrdeniami v nej obsiahnutými budú seriózne zaoberať a budú v danej kauze spolupracovať 

s albánskymi úradmi1030. Súčasný šéf UNMIKu Lamberto Zannier sa vyjadril, že EULEX 

v súčasnosti disponuje všetkými materiálmi tak ICTY, ako aj UNMIKu, ktoré sa týkajú 

                                                 
1027 Switzerland calls for probe into Kosovo trafficking claims. EUbusiness, 18. december 2010, 
http://www.eubusiness.com/news-eu/kosovo-serbia.7q6/ 
1028 Issues from the Chief Prosecutor’s Visit Meeting with the Director , DOJ, UNMIK. 
1029 COLLAKU, Petrit: Dick Marty Clarifies Organ Harvesting Allegations. 
1030 EULEX, Albania to Discuss Organ Trade Report. Balkan Insight, 17. január 2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/eulex-and-albania-prosecutor-to-discuss-marty-s-report 



 312 

vojnových zločinov spáchaných na území Kosova vrátane záznamov svedeckých 

výpovedí1031. Z oficiálneho vyjadrenia EULEXu po prijatí rezolúcie č. 1782: „EULEX má 

kapacity, skúsenosti, umiestnenie a jurisdikciu, aby zvládol nasledujúce právne kroky. Sme 

pripravení, ochotní a schopní prevziať túto zodpovednosť. Ako iniciačný technický krok 

zahájili žalobcovia EULEXu úvodné vyšetrovanie... Chápeme obavy ohľadom ochrany 

svedkov v regióne, ale zároveň máme plnú dôveru v náš vlastný úrad pre ochranu 

svedkov...“ 1032 Je mimoriadne ťažké odhadnúť, nakoľko bude táto iniciatíva EULEXu úspešná 

a ako sa vysporiada s očakávanými prekážkami v podobe nespolupráce albánskych úradov, 

náročnej komunikácie so svedkami a v konečnom dôsledku i časového odstupu od 

predmetných udalostí. Je možné, že v prípade nakoniec žiadne obvinenia vznesené nebudú, 

stále je však obzvlášť dôležité dotiahnuť celú kauzu do konca a pokúsiť sa objasniť osud 

unesených osôb z Kosova, keďže, ako dôkazový materiál naznačuje, k týmto aktom únosov 

nepochybne dochádzalo. Vysporiadanie sa s temnými stránkami vlastnej minulosti je pre 

ďalší vývoj kosovskej spoločnosti nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja – 

a zodpovedná a nestranná práca medzinárodných inštitúcií by tu mala ísť príkladom. 

 

10.3.2  NEZÁVISLOSŤ KOSOVA A JEJ DÔSLEDKY 

 

V r. 1999 prevzalo medzinárodné spoločenstvo kontrolu nad Kosovom, avšak tento 

krok nebol vzhľadom na obsah známej rezolúcie č. 1244 chápaný priamo ako predstupeň 

budúcej kosovskej nezávislosti. Slovami Johna Norrisa: „Hoci malo NATO jasné preferencie 

pre svoju mierovú operáciu, jeho vízia konečného štatútu Kosova bola formulovaná len 

opatrne. NATO chcelo zachovať Juhosláviu vcelku a mnoho spojencov bolo výrazne proti 

kosovskej nezávislosti. NATO malo obavy, že by nezávislé Kosovo viedlo k nestabilite 

v Grécku, Macedónsku, Albánsku a Bulharsku a zároveň by hrozilo, že by iné secesionistické 

hnutia vtiahli alianciu do svojich násilných bojov za oslobodenie. NATO však taktiež trvalo 

na tom, že Belehrad nebol viac kompetentný túto provinciu spravovať... Nikto v NATO nebol 

spokojný s myšlienkou, že by sa Kosovo stalo kvázi protektorátom na najbližšie roky až 

desaťročia, avšak nikto nemal lepší nápad.“ 1033 Konečné rozhodnutie skôr alebo neskôr 

padnúť muselo, keďže vskutku pre nikoho nebolo výhodné udržiavať neurčitý stav 

medzinárodného protektorátu a dnes sa už dá s určitosťou skonštatovať, že zbavením Srbska 
                                                 
1031 AP: Witnesses on human organ trade. 
1032 EULEX statement on Council of Europe report into human organ trafficking. 28. január 2011, 
http://www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0119.php 
1033 NORRIS, John: Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, str. 135 
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kontroly nad Kosovom došlo zároveň pre Belehrad i k definitívnej strate tejto niekdajšej 

srbskej provincie. O neskoršej kosovskej nezávislosti tak bolo rozhodnuté už na začiatku r. 

1999 počas rokovaní v Rambouillet – ak by bol Milošević akceptoval tamojšie 

(neakceptovateľné) podmienky, zrejme by bolo Kosovo taktiež pre Srbsko stratené, hoci bez 

násilného konfliktu1034. Pre zachovanie Kosova v rámci Srbska bolo nesporne nutné zachovať 

si v provincii signifikantnú vojenskú i administratívnu prítomnosť, čo po eskalujúcom 

konflikte medzi VJ a UÇK v r. 1998 už pre medzinárodné spoločenstvo na čele 

s najvplyvnejšími krajinami NATO nebolo prijateľné. Zastávam tak tézu, že či už bol proces 

vedúci ku kosovskej nezávislosti v poslednej dekáde legitímny alebo nie, jeho konečný 

výsledok bol determinovaný už na jeho samotnom počiatku1035. Existujú však aj názory, ktoré 

spochybňujú srbskú zahraničnú politiku po r. 1999 v otázke Kosova a označujú ju za príliš 

pasívnu. Podľa nemenovaného západoeurópskeho diplomata by „Ðinñić celú situáciu 

posudzoval inak. On by bol v ofenzíve a prvý na ťahu. Dnešní centristickí politici sú totálne 

pasívni a čakajú, s čím prídu kosovskí politici, či medzinárodné spoločenstvo.“1036 Aktívnejšia 

srbská diplomacia by síce možno docielila zlepšenie postavenia srbskej menšiny 

v Kosove1037, zabrániť vyhláseniu nezávislosti by však s najväčšou pravdepodobnosťou 

nedokázala. 

                                                 
1034 Z istého uhla pohľadu sa dokonca dá tvrdiť, že konečný výsledok po ukončení bombardovania v júni 1999 
bol pre Srbsko výhodnejší, než keby bol Belehrad pristúpil na podmienky prednesené v Rambouillet. Srbsko síce 
utrpelo veľké materiálne škody, avšak, slovami vtedajšieho podpredsedu srbského parlamentu Vladimira 
Štambuka „cudzie vojská budú len v Kosove, bez práva pohybu po celej SRJ...nebude stanovený záväzok 
referenda do troch rokov a integrita SRJ sa pritom zachová.“ Je tak možné, že v prípade akceptácie návrhu 
z Rambouillet by sa Kosovo stalo nezávislé ešte skôr, avšak jedná sa samozrejme iba o hypotetické úvahy. In: 
MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 107 
1035 Rovnako tak je podľa môjho názoru prakticky nezmyselná debata, či je nezávislosť Kosova „legitímna“. 
Z principiálneho hľadiska sa samozrejme dá namietať a s množstvom námietok (zaujatá a jednostranná 
zahraničná politika obzvlášť USA a Veľkej Británie, nelegitímnosť zásahu NATO v r. 1999, zapojenie 
kosovských politických špičiek do páchania vojnových zločinov a mafiánskych praktík, absencia garancie 
menšinových práv atď.) sa ako autor stotožňujem, prakticky je však toto spochybňovanie kosovskej nezávislosti 
irelevantné, keďže spätný návrat krajiny pod srbskú kontrolu je nereálny. V Kosove žije albánska majorita 
disponujúca podielom cca 90% a ráz krajiny je typicky albánsky – architektúra, urbanizácia, vonkajšie kultúrne 
prejavy a pod. sú zhodné s albánskymi kultúrnymi oblasťami v juhovýchodnej Čiernej Hore, Preševskom údolí, 
severozápadnom Macedónsku a v podstate aj v Albánsku samotnom, hoci oblasti spadajúce historicky pod SFRJ 
sú do istej miery „organizovanejšie“. Drvivá väčšina obyvateľstva trpí antisrbským sentimentom (hoci 
pochopiteľne nie všetci označujú Srbov za vrahov; mnohí kosovskí Albánci priznávajú, že majú srbských 
priateľov, no ich názor na kosovskú nezávislosť to nijako nemení) a za žiadnu cenu nepripúšťa, že by sa oblasť 
vrátila pod čo i len symbolickú kontrolu Belehradu. Južne od rieky Ibar žije srbské obyvateľstvo v albánskom 
obkolesení v enklávach Gračanica či Štrpce a nemá tak praktický politický vplyv – v prípade týchto príslušníkov 
srbskej menšiny je tak obzvlášť podstatné vyriešenie praktických záležitostí typu dodávky energie, či dostupnosť 
mobilných sietí, ktoré sú predmetom prebiehajúcich bilaterálnych rokovaní Belehrad – Priština (viď napr. 
Kosovo-Serbia talks centre on practical problems. EUbusiness, 8. marec 2011, 
http://www.eubusiness.com/news-eu/kosovo-serbia-talks.8xd/). Budúci štatút „srbských“ okresov Zvečan, 
Leposavić, Zubin Potok a severnej časti Kosovskej Mitrovice je otázny a môže byť teoreticky predmetom 
teritoriálnej výmeny so Srbskom, o čom bude pojednané v ďalšej časti práce. 
1036 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 263 
1037 Situácia srbskej menšiny v Kosove sa postupne zlepšuje. Napr. v Gračanici už nie je potrebná prítomnosť 
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Procesu vedúcemu ku konečnému výsledku v podobe nezávislého Kosova je venovaná 

pomerne obsiahla literatúra a len ťažko je možné zdôrazniť niečo nové a zároveň pre celú 

kauzu kosovskej nezávislosti dostatočne podstatné. Medzinárodné spoločenstvo zosobnené 

civilnou misiou UNMIK a vojenskými jednotkami KFOR muselo čeliť často podobným 

problémom, ako v neďalekej BaH, ktoré boli naviac znásobené vyššou mierou bezpečnostnej 

nestability1038. Je otázne, nakoľko by z praktického hľadiska bolo i pre srbské obyvateľstvo 

Kosova výhodné zotrvávať v istom politickom vákuu medzinárodného protektorátu, na strane 

druhej je však zrejmé, že ak by najvýznamnejší geopolitickí aktéri na čele s USA kosovskú 

nezávislosť nepodporili, nikdy by k jej unilaterálnemu vyhláseniu nedošlo1039. Dva roky po 

prevzatí medzinárodnej kontroly nad Kosovom síce došlo v Spojených štátoch k výmene 

demokratickej administratívy za republikánsku, avšak proalbánska orientácia v kosovskej 

otázke zostala prakticky nezmenená. Rovnako tak zostávala relevantná i rola lobingu 

albánskej diaspory v otázke konečného riešenia štatútu Kosova, ktorej angažovanosť bola už 

v tejto práci pripomenutá v kapitole 6.3. V amerických politických kruhoch sa tak pod 

vplyvom týchto lobistických aktivít sformovala signifikantná skupina proalbánskych 

politikov, ktorí považovali vyriešenie štatútu Kosova prostredníctvom vyhlásenia úplnej 

nezávislosti za jeden zo svojich primárnych zahranično-politických cieľov.  

 

                                                                                                                                                         
medzinárodných jednotiek strážiacich tamojší sakrálny objekt a sloboda pohybu taktiež výrazne vzrástla – 
niekoľkí obyvatelia Gračanice mi v osobných rozhovoroch potvrdili, že chodia bez problémov nakupovať do 
Prištiny s taškami so srbskými symbolmi, a nestretávajú sa so žiadnymi problémami. Bombové útoky na srbské 
autobusy spred desiatich rokov sú zrejme už definitívne minulosťou a v Kosove sa dajú vidieť automobily so 
srbskými ŠPZkami nielen z juhosrbského okresu Vranje (kde žije významný podiel albánskeho obyvateľstva), 
ale i z Belehradu. Na strane druhej je viac než jasné, že pre kosovskú vládu, kde sedí množstvo údajných 
vojnových zločincov z UÇK, sú etnickí Srbi iba trpenou menšinou. V mnohom platí nasledovné konštatovanie: 
„Na Balkáne sa mnohokrát dokázalo, že najtvrdší nacionalisti sú vo svojej podstate najväčšími prívržencami 
budovania štátu na občianskom princípe. Pravda, až vo chvíli, keď si vydobyjú etnicky čisté územie“ (in: 
MOJŽITA, Miroslav: Sarajevo, čakanie na lastovičky, str. 89). Oproti situácii spred r. 1999 je Kosovo etnicky 
omnoho homogénnejšie a spomínanú vetu potvrdzuje i text kosovskej ústavy, ktorý je na prvý pohľad 
k menšinám ústretový a spĺňa európske štandardy. V praxi je však postavenie Srbov na juh od Ibaru stále dosť 
bezútešné, hoci sa nedá porovnať s realitou prvej polovice minulého desaťročia. Ilustratívnu výpoveď života 
etnického Srba, ktorý žije pod neustálym tlakom v takmer 100% albánskom Prizrene podáva dokument 
televíznej stanice B92: B92 Istrazuje: Opstati u Prizrenu. B92, 18. február 2009, 
http://www.b92.net/video/video.php?nav_category=928&nav_id=345721 
1038 Pre pomerne detailnú analýzu dobrých i zlých stránok prítomnosti medzinárodného spoločenstva v Kosove 
viď napr. KING, Iain, MASON, Whit: Peace at any Price: How the World Failed Kosovo. Skúsenosť českého 
pracovníka, hoci je publikácia do značnej miery zameraná na praktické detaily a príliš sa nevenuje širším 
politickým konotáciam, približuje DVOŘÁK, Martin: Kosovo na vlastní kůži. Praha: Studio No-Ban, 2000. 
1039 V rámci tohto procesu bol na Srbsko vyvíjaný systematický tlak, aby sa „zmieril“ so stratou Kosova – 
v podstate tento tlak trvá dodnes, keď je Srbsku naznačované, že jeho neochota akceptovať nezávislosť Kosova 
môže mať dopad na srbské integračné ambície. Už v r. 2005 vyhlásil Richard Holbrooke, že Srbi si budú musieť 
vybrať medzi Bruselom a Kosovom. In: POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 211. Podobne tak je 
naznačované, že jednou z úloh EULEXu je „presviedčanie srbskej menšiny, aby sa zmierila s politickou realitou 
nového Kosova.“ In: PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, 
str. xvii 



 315 

Napr. v r. 2003 poslala už v tejto práci spomínaná členka Kongresu Sue Kelly list 

prezidentovi Bushovi, kde konštatuje: „Aby mohlo Kosovo využiť svoj pokrok a stať sa 

stabilnou silou v regióne, je mimoriadne dôležité sústredené úsilie vytvoriť nezávislý 

a medzinárodné uznávaný štát, ktorý bude integrovaný do Európy a transatlantických 

štruktúr.“1040 O dva roky nato zaslal člen Kongresu a predseda výboru pre albánske otázky 

Eliot Engel list predsedovi americkej pobočky LDK Agimovi Raxhajovi, kde sa mimo iné 

píše: „...teším sa ďalšiu spoluprácu s LDK v budúcich rokoch a na spoločnosť jej milých 

a priateľských členov. Spoločne môžeme pokračovať v práci na lepšom a nezávislom 

Kosove.“1041 Jeden z hlavných podporovateľov kosovskej nezávislosti, senátor Bob Dole, 

adresoval v tom istom roku ministerke zahraničných vecí Condoleezze Rice list so zámerom 

„sprostredkovania svojich dojmov z návštevy Kosova.“ V liste sa nachádza niekoľko 

pozoruhodných konštatovaní: „Lídri kosovských Albáncov sú potešení, že Spojené štáty vedú 

svojich európskych partnerov a OSN v procese určenia konečného štatútu. Verím, že 

v napĺňaní medzinárodných štandardov bol dosiahnutý citeľný progres a že Kosovo je do 

veľkej miery pripravené prevziať omnoho väčší podiel zodpovednosti za svoje vlastné 

záležitosti. Preto verím, že americká viera v Kosovo a v jeho uskutočnenie práva na 

sebaurčenie bude bohato a rýchlo odmenená. Videl som pozitívnu zmenu v prístupe 

kosovských lídrov voči spolužitiu a uznaniu plných politických práv Srbom a iným menšinám 

(len rok predtým pritom došlo k najväčším nepokojom v Kosove od r. 1999, ktoré sú stručne 

popísané na začiatku kapitoly 10.3)... Samozrejme, môj osobný postoj je, že obvinenie 

premiéra Haradinaja Tribunálom pre vojnové zločiny bolo politicky motivované a že nemal 

byť z úradu odvolaný. Preto verím, že Spojené štáty budú apelovať na tribunál, aby bol 

prepustený a mohol sa vrátiť do Kosova...“ 1042 O rok nato zasiela ten istý Bob Dole list 

predsedovi Senátu Billovi Fristovi, kde ho žiada o podporu pre kosovskú nezávislosť: „Po 

siedmich rokoch správy OSN, ktorým predchádzala dekáda srbského útlaku a vojny, národ 

Kosova očakáva, že bude môcť uplatniť svoje právo na sebaurčenie a sformovať 

medzinárodne uznaný suverénny štát. Rozhovory budú pre americkú administratívu 

v priebehu roka zahranično-politickou prioritou... Najlepší spôsob, ako môžeme uzavrieť 

hroznú kapitolu balkánskych dejín, je umožniť Kosovu stať sa nezávislým a demokratickým 

                                                 
1040 KELLY, Sue: Letter to President George W. Bush. House of Representatives, Washington D. C., No. 30613, 
4. september 2003, materiály Múzea Kosova 
1041 ENGEL, Eliot: Letter to Agim Raxhaj. House of Representatives, Washington D. C., No. 20515, 13. január 
2005, materiály Múzea Kosova 
1042 DOLE, Bob: Letter to The Honorable Condoleezza Rice. Washington D. C., No. 20004, 6. jún 2005, 
materiály Múzea Kosova 
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štátom s plnou politickou i ekonomickou mocou.“1043 To, či bola naozaj americká viera 

v realizáciu kosovského práva na sebaurčenie bohato odmenená, a nakoľko sú kosovské elity 

pripravené spravovať vlastný nezávislý štát, nie je predmetom tejto práce – analýza 

vnútropolitických problémov Kosova by si bez problémov vyžiadala priestor novej dizertácie. 

Podstatná je však otázka, nakoľko reálne sú po vyhlásení kosovskej nezávislosti úvahy 

o vytvorení Veľkého Albánska, resp. Veľkého Kosova. 

 

Pri analyzovaní veľkoalbánskeho konceptu je potrebné rozlišovať medzi vytváraním 

istého albánskeho kultúrneho priestoru, ktorý zdieľa významné množstvo spoločných čŕt, ale 

zároveň nespadá do jedného štátneho administratívneho celku; a formálnym ustanovením 

nového štátneho útvaru, ktorý tieto albánske regióny zahŕňa. Jeho jasnejšia podoba sa začala 

črtať primárne v dôsledku kosovskej krízy, keď sa z macedónskeho Tetova stalo nové 

politické centrum s vlastným utečeneckým táborom. Cez blízke horské priechody v pohorí Šar 

sa členovia UÇK presúvali medzi oboma krajinami a napr. zrejme najznámejšie kosovské 

noviny Koha Ditore presunuli svoje vydavateľstvo z Prištiny do Tetova po jeho uzavretí 

v Kosove. Prvé elementy panalbánskeho sveta sa objavili následne ako dôsledok 

utečeneckých vĺn, ktoré Macedónsko citeľne zasiahli1044. Ako píše James Pettifer, “Veľké 

Albánsko by zjednotilo Albáncov z Albánska samotného s Albáncami z Kosova, Macedónska, 

Čiernej Hory a severozápadného Grécka. V očiach väčšiny Albáncov je však ‘etnické 

Albánsko’ definované ako región s dominantným albánskym jazykom a kultúrou v rámci 

politických parametrov modernej zjednocujúcej sa Európy. Táto definícia vyhovuje 

umierneným Albáncom, keďže sa vyhýba problematike zmeny hraníc a problémov 

vyplývajúcim zo Záverečného helsinského aktu. Ako niekdajší albánsky prezident Rexhep 

Meidani povedal pri jednej príležitosti: ‘Úlohou Albáncov na Balkáne nie je hranice meniť, 

ale ich otvárať.’” 1045  

 

Rozvoj tohto albánskeho kultúrneho priestoru a prehlbovanie vzájomných 

hospodárskych kontaktov je veľmi citeľný – v tomto ohľade je mimoriadne dôležité zlepšenie 

infraštruktúry a dopravného spojenia, ktoré je v niektorých oblastiach stále dosť zaostalé. 

Nová diaľnica spájajúca Tiranu a Skadar významne skrátila čas cesty pre tých, ktorí 

z albánskeho hlavného mesta cestujú severným smerom do Čiernej Hory. Cez rieku 

                                                 
1043 DOLE, Bob: Letter to The Honorable Bill Frist. Washington D. C., No. 20004, 3. apríl 2006, materiály 
Múzea Kosova 
1044 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 225 
1045 Tamtiež, str. 238 
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Bojanu/Bunu sa stavia nový most, ktorý má spájať albánske mestečko Velipoja s „hlavným“ 

albánskym mestom Čiernej Hory Ulcinjom – v súčasnosti cesta z čiernohorsko-albánskej 

hranice do Skadaru vedie cez starý a čiastočne drevený most, ktorý budí dojem skorého 

zrútenia sa. Pre nárast ekonomického potenciálu regiónu je dôležité i otvorenie hraničného 

priechodu Vermosh, ktorý spája albánsku Tropoju s čiernohorskými mestami Plav a Gruda. 

Tento panalbánsky rozvoj je polycentrický a je nepravdepodobné, že by bol vplyv Tirany 

v daných lokalitách akokoľvek zvlášť významný1046. Na strane druhej táto cezhraničná 

ekonomická spolupráca so sebou prináša i prítomnosť ilegálnych aktivít. Napr. jazero 

Vermica, ktoré spája južné Kosovo so severným Albánskom, je označované ako „otvorená 

brána“ pre kriminalitu – dochádza tu údajne k pašovaniu zbraní, falšovaných dokumentov, 

drog a dielov ukradnutých áut. Polícia nemá k dispozícii technologické prostriedky potrebné 

k monitorovaniu situácie a zadržiavaniu páchateľov v nočných hodinách, keď k pašovaniu 

dochádza – celé vybavenie sa zužuje na jednu statickú kameru. Podobná situácia sa týka 

i jazera Gazivode neďaleko hraničného priechodu Gate 31 medzi Srbskom a severným 

Kosovom1047. 

 

Dá sa tak skonštatovať, že rôzne albánske entity nachádzajúce sa v priestore 

juhozápadného Balkánu disponujú niekoľkými rôznorodými a občas vzájomne súvisiacimi 

agendami. Albánsku menšinu v Grécku trápia skôr praktické problémy ohľadom majetkových 

reštitúcií, v Čiernej Hore sa jedná o širšiu ľudskoprávnu dimenziu, v Macedónsku o prípadnú 

kantonizáciu a v Preševskom údolí sa spomína možnosť reintegrácie územia s Kosovom. 

Politická moc v albánskom prostredí je výrazne decentralizovaná a je tak pomerne ťažké 

predstaviť si, ako by mohla byť agenda vytvárania koherentného štátneho celku integrujúceho 

všetkých Albáncov centrálne koordinovaná z jedného miesta1048. Okrem toho, ako už bolo 

podotknuté pri analyzovaní možností vytvorenia Veľkého Srbska, príslušníci jedného národa 

žijúci v rozdielnych štátnych útvaroch a vychádzajúci z čiastočne odlišných kultúrnych 

prostredí medzi sebou často vedú konkurenčné boje a idea harmonického zjednotenia celého 

národa do jedného celku je tak z praktického hľadiska dosť naivná. História vzájomných 

vzťahov jednotlivých albánskych komunít je taktiež problematická, a týka sa i Albánska 

samotného, kde rozčlenenie na dve hlavné skupiny Gegov a Toskov odzrkadľuje nielen isté 

                                                 
1046 Tamtiež, str. 240 
1047 MUSLIU, Vjosa, MARZOUK, Lawrence: Kosovo Lake is "Open Gate for Criminality'. Balkan Insight, 8. 
máj 2009, http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-lake-is-open-gate-for-criminality 
1048 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 263 
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kultúrne a jazykové rozdiely, ale zohľadňuje i demografickú mapu a politické preferencie1049. 

Počas Hoxhovho režimu v Albánsku v r. 1981 počas násilných protestov v Kosove albánske 

úrady vracali do Juhoslávie nazad utekajúcich študentov, ktorých tam čakali dlhé tresty 

odňatia slobody. V medzivojnovom období sa kráľ Zogu pri posilňovaní vlastného 

mocenského postavenia v Tirane a v záujme udržania dobrých vzťahov s Juhosláviou zameral 

na likvidáciu oslobodeneckého boja v Kosove, keď jeho tajné služby zlikvidovali väčšinu 

vtedajších lídrov kosovských Albáncov. Albánske elity tak majú za sebou dlhú tradíciu 

frakcionalizácie a bojov o moc, čo vedie k predpokladu, že zjednotenie všetkých Albáncov 

z rôznych regiónov bývalej Juhoslávie je v praxi ťažko realizovateľné1050. Podľa tejto 

interpretácie si samotní Albánci túto realitu uvedomujú a zmierili sa s existenciou separátnych 

albánskych entít na Balkáne: „Sú si dobre vedomí kultúrnych a ideologických rozdielov medzi 

nimi, a preto sú ochotní zachovať svoje separátne politické entity, pokiaľ budú odstránené 

ekonomické, kultúrne a cestovné obmedzenia.“1051 

 

Tento pohľad však podľa môjho názoru nie je úplne dostačujúci pre ilustráciu celej 

„veľkoalbánskej“ problematiky. V albánskom priestore existuje niekoľko viac či menej 

významných politických síl, ktoré vo svojom programe otvorene podporujú zjednotenie 

albánskych regiónov v jednom štáte – jedným z najznámejších je kosovský politik Albin 

Kurti. Dôležitým faktorom je i pôsobenie rôznych ozbrojených skupín, ktorých primárnym 

cieľom je odtrhnutie albánskych regiónov od svojich domovských slovanských štátov, pričom 

ďalším krokom by zrejme bola integrácia týchto jednotiek v spoločnom štátnom útvare – je 

pomerne ťažko predstaviteľná existencia Preševského údolia či severozápadného Macedónska 

ako samostatných suverénnych štátov. Tieto ozbrojené skupiny dobre analyzovala vo svojej 

publikácii Věra Stojarová1052, súhrnne sa dá skonštatovať, že napriek momentálnej absencii 

výraznejšieho napätia v albánskych regiónoch nie je vhodné tento faktor podceňovať. Ako sa 

                                                 
1049 Rozsiahlejšia analýza rozdielov medzi skupinami Gegov a Toskov sa dá nájsť napr. v HRADEČNÝ, Pavel, 
HLADKÝ, Ladislav: Dějiny Albánie. Pre účely tejto práce postačí uviesť cca nasledovné: Gegovia obývajú 
územie severného Albánska (približne na sever od rieky Shkumbin) a taktiež všetky Albáncami obývané územia 
náležiace bývalej Juhoslávii – Kosovo, južné Srbsko, severné Macedónsko, južnú Čiernu Horu. S využitím istej 
miery generalizácie môžeme tvrdiť, že sa jedná o kultúrne konzervatívnejšiu skupinu, kde patriarchálne tradície 
spoločne s krvnou pomstou a tradičným spôsobom života majú silnejšiu oporu. Takmer všetci katolícki Albánci 
sú Gegovia. Ich politické preferencie sú pozitívne naklonené skôr Demokratickej strane Saliho Berishu 
a vychádzajú z antikomunistickej tradície a historických odkazov na pôvodný, nezávislý spôsob života. Toskovia 
obývajú územie južného Albánska a taktiež severného Grécka. Táto skupina je „pokrokovejšia“ a menej ľpie na 
pravidlách tradičného albánskeho spôsobu života. Komunistické hnutie v Albánsku tu nachádzalo hlavnú 
podporu a Toskovia dodnes väčšinovo podporujú sociálnych demokratov. Pravoslávni Albánci sú Toskovia. Ich 
jazykový dialekt je základom dnešnej spisovnej albánčiny (v Kosove sa využíva gegský dialekt).  
1050 PETTIFER, James, VICKERS, Miranda: The Albanian Question: Reshaping the Balkans, str. 263 
1051 Tamtiež, str. 265 
1052 STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 85-118 
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ukázalo na príkladoch UÇPMB a kosovskej i macedónskej UÇK, pri vhodnej konštelácii 

rôznych okolností disponujú tieto skupiny silným potenciálom mobilizácie obyvateľstva, čo 

následne vedie k výraznej destabilizácii celkovej bezpečnostnej situácie. Napr. na stretnutí 

v Prištine v júli 2000 predstavitelia albánskeho národného hnutia schválili program, kde sa 

uvádzalo nasledovné: „Časť národa stále zostáva pod jarmom utláčateľov v Srbsku, 

Macedónsku a Čiernej Hore... Albánci v Kosove sa musia orientovať na nezávislosť a vytvoriť 

štát, ktorý bude zahŕňať všetky okupované oblasti, kde Albánci tvoria väčšinu.“1053 Podobné 

názory sa v albánskom priestore na Balkáne stále objavujú a situácia obzvlášť v južnom 

Srbsku a severnom Macedónsku je svojim spôsobom skôr zakonzervovaná, než definitívne 

vyriešená. Rozdiely medzi jednotlivými albánskymi komunitami sú síce platným 

argumentom, avšak iba čiastočne – Albánci žijúci v Kosove, Srbsku i Macedónsku spoločne 

patria do gegskej kultúrnej vetvy a ako ukázal vývoj konfliktov v r. 1999-2001, všetky 

komunity dokázali bez väčších problémov spolupracovať – netreba zabúdať ani na to, že títo 

postjuhoslovanskí Albánci žili spoločne dlhé roky v jednom štáte. Aký veľký je teda vlastne 

potenciál secesie albánskych území v Srbsku a Macedónsku? 

 

V Preševskom údolí nie sú na rozdiel od Kosova situované medzinárodné vládne či 

nevládne organizácie a do oblasti netečie ani zďaleka toľko dotácií. Nezamestnanosť a iné 

hospodárske ťažkosti tak v regióne stále pretrvávajú. Rôzni analytici sa líšia v odhadoch 

budúceho vývoja situácie – vyhlásenie nezávislého Kosova malo potenciál vytvorenia 

bezpečnostnej hrozby secesie Preševského údolia od Srbska prostredníctvom obnovenia 

aktivít miestnych ozbrojených albánskych skupín1054. K tejto situácii zatiaľ nedošlo, od 

vyhlásenia kosovskej nezávislosti je región stále relatívne pokojný a žiadni signifikantní 

nasledovníci UÇPMB zatiaľ nevystúpili s požiadavkou pričlenenia Preševského údolia ku 

Kosovu. Podľa analýz ICG preferuje väčšina preševských Albáncov politické prostriedky ako 

hlavný spôsob riešenia prípadných sporov. Ozbrojené vystúpenia sa majú tešiť minimálnej 

podpore, rovnako tak v regióne nemajú existovať výrazné pan-albánske nálady1055.  

                                                 
1053 NATION, Craig R.: War in the Balkans, 1991-2002, str. 335 
1054 STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 98 
1055 In: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
Tieto poznatky vychádzajú z rozhovorov s miestnymi Albáncami v Bujanovci a Preševe v roku 2003, pričom je 
otázne, aká veľká je ich výpovedná hodnota. Zdá sa skôr, že Albánci v Kosove a južnom Srbsku zdieľajú veľmi 
podobné názory na väčšinu otázok, rozličné sú však reálne možnosti ich uskutočnenia v praxi. V Preševskom 
údolí žije približne 60.000 Albáncov, čo reálne nepredstavuje ani zďaleka taký potenciál, ako dvojmiliónové 
Kosovo s 90-percentným podielom Albáncov. I počas eskalácii násilností zo strany UÇPMB nemala táto armáda 
takú masovú podporu, akej sa tešila UÇK v Kosove. Aj analýza ICG však pripúšťa, že Albánci z Preševského 
údolia pozitívne vzhliadajú k príkladu samostatného Kosova, ktorý je pre nich omnoho príťažlivejší než 
postavenie menšiny v štáte so slovanskou väčšinou. 
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V súčasnosti pravdepodobne vo všetkých albánskych regiónoch západného Balkánu 

operujú príslušníci tzv. Albánskej národnej armády (Armata Kombëtare Shqiptare, AKSh – 

hoci by to názov mohol evokovať, jedná sa o gerilovú skupinu zloženú z malého počtu 

príslušníkov UÇK a UÇPMB a nemá nič spoločné s Armádou Republiky Albánsko). Táto 

ozbrojená skupina má zatiaľ zrejme iba veľmi obmedzený vplyv, avšak jej prítomnosť do istej 

miery zradikalizovala albánsku politickú scénu v Preševskom údolí i inde, keďže sa lokálni 

politici obávali straty svojej podpory medzi obyvateľstvom, ktoré by sa mohlo primknúť 

k radikálom (podobne ako UÇK postupne získavala podporu na úkor Rugovu a jeho LDK). 

O akomkoľvek občianskom princípe pri hlasovaní v miestnych voľbách je absolútne zbytočné 

hovoriť, obyvateľstvo hlasuje takmer výlučne po etnických líniach – rovnako ako v Bosne či 

Macedónsku. Posledné voľby sa odohrali v máji 2008 – v Bujanovci zvíťazila Strana 

demokratickej akcie (Partija za demokratsko delovanje, PDD) relatívne umierneného 

albánskeho politika Rizu Halimiho so ziskom 28%, tá istá strana vyhrala i v Preševe s 34%. V 

okrese Medvedja zvíťazila srbská koalícia hnutia “Za Gornu Jablanicu” a Demokratickej 

strany so ziskom 34%, Halimiho PDD skončila tretia s 12%1056. Tieto výsledky dobre 

kopírujú etnické rozloženie obyvateľstva, pričom je dôležité, nakoľko Halimi ako 

najvplyvnejší albánsky politik v regióne dokáže udržať nacionalistické nálady na uzde – jeho 

potenciál pôsobiť ako integračná a nie odstredivá sila je pomerne vysoký, keďže počas 

konfliktu v rokoch 2000-2001 nebol priamo angažovaný v štruktúrach UÇPMB – na rozdiel 

od kosovských čelných politikov Thaçiho či Haradinaja, ktorí už vzhľadom na svoju minulosť 

nikdy nebudú prijímaní ako reprezentanti všetkých obyvateľov Kosova. 

 

V tomto momente sa zdá, že medzinárodné spoločenstvo si nepraje ďalšiu atomizáciu 

na Balkáne a vydáva tak príklad Kosova naďalej za špecifický. Toto stanovisko je pritom do 

značnej miery alibistické a argumenty slúžiace na jeho obhajobu často veľmi vratké1057. 

Svojim spôsobom je každý etnický konflikt špecifický – bez ohľadu na to, či sa jedná 

o Severné Osetsko a Abcházsko, Podnestersko, Východný Timor, či niekdajšie africké 

                                                 
1056 Pregled izbora: Lokalni 2008. Centar za slobodne izbore i demokratiju, 
http://direktorijum.cesid.org/Izbori.aspx?godina=2008&izbori=Lokalni%202008 
1057 Analýz, ktoré obsahujú rôzne argumenty, prečo môže byť Kosovo vydávané za sui generis, existuje veľké 
množstvo. Námatkovo viď napr. BORGEN, Christopher: Kosovo's Declaration of Independence: Self-
Determination, Secession and Recognition. The American Society of International Law, 29. február 2008, 
http://www.asil.org/insights080229.cfm#_edn1; HERBERT, Matthew: Who Deserves Kosovo? An Argument 
from Social Contract Theory. Southeast European Politics, Vol. 6, No.1, júl 2005, 
http://www.seep.ceu.hu/archives/issue61/herbert.pdf. Analýza poskytujúca protiargumenty môže byť nájdená 
napr. tu: CARPENTER, Ted: Kosovo Independence Grenade. CATO Institute, 22. február 2008, 
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=9238 
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konflikty v Nigérii či Rwande, každý z nich má pochopiteľne svoje vlastné regionálne 

zvláštnosti a špecifiká. Do posudzovania jednotlivých etnických konfliktov nevyhnutne 

vstupujú mocenské záujmy angažovaných geopolitických hráčov – zatiaľ čo koncom 90. 

rokov bolo hlavným faktorom nestability na Balkáne Miloševićovo Srbsko, dnešná situácia je 

diametrálne odlišná a bezpečnostnou hrozbou by sa tak potenciálne mohli stať skôr 

secesionistické snahy albánskych národných hnutí v predmetných postjuhoslovanských 

republikách. Každopádne je viac než jasné, že ďalšie prípadné separatistické snahy na 

Balkáne nebudú zo strany medzinárodného spoločenstva riešené rovnakým spôsobom ako 

v prípade Kosova, čo sa ukázalo po páde Miloševićovej vlády na prípadoch konfliktov 

v Preševskom údolí, ako i v Macedónsku1058. Etnickí Albánci v južnom Srbsku však dávajú 

pokojným spôsobom najavo, že sa nehodlajú jednoznačne zmieriť so súčasným štatútom 

Preševského údolia a hodlajú vyvinúť rôzne iniciatívy, potenciálne dávajúce relevantným 

aktérom najavo, že by sa táto otázka mala opätovne otvoriť.  

 

14. januára 2006 bola lokálnymi albánskymi politikmi prijatá platforma, ktorá 

“rešpektujúc vôľu občanov definovať Preševské údolie ako ústavný a teritoriálny región”, 

požaduje “špeciálny status”, ktorý jednoznačne obsahuje prvky presahujúce štandardnú 

autonómiu. Podľa tejto platformy má Preševské údolie právo na nadviazanie špeciálnych 

vzťahov s Kosovom, vrátane možnosti secesie a pripojenia ku Kosovu1059. Riza Halimi 

následne prehlásil, že požiadavky preševských Albáncov byť začlenení do série vyjednávaní 

o konečnom vyriešení štatútu Kosova neznamená automaticky nárok na pričlenenie troch 

albánskych juhosrbských okresov ku Kosovu a zatiaľ sa zdá, že hlasy požadujúce secesiu 

zostávajú v južnom Srbsku síce potenciálne silné, reálne však väčšina politických 

predstaviteľov rešpektuje danú situáciu. Niekoľkí radikálnejší albánski politici ako Skender 

Destani a Orhan Rexhepi síce vyhlásili, že Halimi predstavuje prekážku v dosiahnutí ich 

finálneho cieľa – zjednotenia Preševského údolia s Kosovom – výsledky volieb z roku 2008 

                                                 
1058 V r. 2000 sa vtedajší tajomník ministerstva zahraničia USA Talbott publikoval esej, v ktorej sa pokúsil 
„definovaťa aplikovať koncept sebaurčenia spôsobom, ktorý je nápomocný integrácii a nie dezintegrácii, čiže 
povedie k trvalému mieru a nie opakujúcej sa vojne.“ Základom má byť premisa, že „medzinárodné hranice by 
nemali byť menené silou, či už agresívnou vojnou, alebo vojnou s cieľom secesie. Spojené štáty spoločne so 
svojimi európskymi spojencami a národmi juhovýchodnej Európy pracujú na zmene regionálnej politiky bez 
toho, aby sme tentokrát museli prepisovať mapu – bez rozdeľovania veľkých, represívnych či zlyhávajúcich 
štátov do malých a svojhlavých miništátov.“ In: BOSE, Sumantra: Bosnia after Dayton: Nationalist Partition 
and International Intervention, str. 278. Z tohto prístupu je zrejmé, že USA si neželajú ďalšie konflikty vedúce 
k zmene súčasných hraníc, avšak zároveň sú tvrdenia o zabránení rozdeľovania ďalších štátov značne 
anachronické, keďže najzásadnejšie rozdeľovania boli už dávno vykonané a Spojené štáty sa im nijako 
zásadnejšie na prelome 80. a 90. rokov nepokúsili zabrániť. Súčasné prehlásenia americkej administratívy sa tak 
dajú aplikovať primárne na BaH, pričom sú opäť predstaviteľné argumenty o selektívnom prístupe.  
1059 Serbia: Maintaining Peace in the Presevo Valley. 
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však nasvedčujú tomu, že Halimi ako umiernenejší albánsky politik má v oblasti zatiaľ vyššiu 

podporu1060. 

 

I keď nezávislosť Kosova zatiaľ nepriniesla do Preševského údolia zvýšený 

radikalizmus, isté riziko predstavuje prípadné budúce riešenie postavenia už spomínaných 

troch srbských okresov v severnom Kosove. Veľká časť preševských Albáncov považuje za 

reálnu možnosť výmeny severného Kosova (ktoré by sa pričlenilo k Srbsku) za Preševské 

údolie (pričlenené následne ku Kosovu), pričom etnické rozloženie obyvateľstva tomuto 

riešeniu určite nahráva. Principiálna otázka, či je ďalšie členenie Balkánu, tentokrát založené 

výlučne na etnickom princípe, správne, je rozhodne ťažko zodpovedateľná. Na jednej strane 

považujem etnický princíp za neveľmi šťastné východisko, obzvlášť z dôvodu náročnej 

reálnej aplikovateľnosti, veľkého počtu zasiahnutých občanov nútených akceptovať novú, 

vynútenú realitu a hlavne vznikajúceho precedensu – všetky faktory boli v tejto práci už 

dostatočne reflektované v kapitolách venujúcich sa problematike BaH. Akonáhle sa etnický 

princíp aplikuje v regióne x, región y si celkom pochopiteľne môže nárokovať podobný 

postup. Tento fakt však vzápätí prináša i druhú stranu problému – kosovskí Srbi i juhosrbskí 

Albánci sa vzhľadom na vznik nezávislého Kosova, pri ktorom bol taktiež kladený dôraz i na 

etnický princíp, môžu cítiť oprávnene ukrivdení a spochybňovať legitimitu selektívneho 

prístupu. 

 

Pragmatické faktory separatizmu v prípade Preševského údolia príliš nenahrávajú. 

Mladšia generácia Albáncov si uvedomuje, že Srbsko sa pravdepodobne stane členom EÚ 

omnoho skôr než Kosovo či Albánsko, pričom sa to isté týka i uvoľnenia vízového režimu 

(Kosovo zostáva momentálne poslednou krajinou Balkánu, kde pre obyvateľov pri vstupe na 

územie EÚ platí vízová povinnosť). Okrem toho albánska politická reprezentácia už v oblasti 

disponuje dostatočným vplyvom – v prípade pričlenenia ku Kosovu by zrejme došlo 

                                                 
1060 Ako už bolo zmienené vyššie, Halimiho PDD získala najviac hlasov zo všetkých albánskych politických 
strán, pričom v dvoch okresoch zvíťazila i celkovo. Ostatné politické strany presadzujúce radikálnejšie 
požiadavky etnických Albáncov disponovali menším volebným ziskom. V Bujanovci získala Strana 
demokratického progresu (PDP, reprezentovaná najskôr Rexhepim a neskôr niekdajším čelným predstaviteľom 
UÇPMB Jonuzom Muslium) 14% a Demokratická únia Albáncov s programom dosť blízkym PDP 7.5%. V 
Preševe s najpočetnejšou albánskou komunitou získala Demokratická strana Albáncov (vedená Ragmim 
Mustafom) 30% a Demokratická únia Preševského údolia (reprezentovaná Destanim) 12.5%. V Medvedji sa iné 
albánske politické strany okrem PDD nepresadili. Pre volebné výsledky viď Pregled izbora: Lokalni 2008; pre 
dobre spracovanú analýzu albánskych politických strán v Preševskom údolí viď Jedinstvo u sporenjima 
i različitostima. Vesti, 23. december 2007, http://www.vesti.rs/Vesti/Jedinstvo-u-sporenjima-i-
razlicitostima.html 
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k ďalšiemu prerozdeľovaniu zdrojov už i tak dosť chudobnej komunity1061. Slovami 

niekdajšieho srbského podpredsedu vlády Nebojšu Čovića: „Vzájomná etnická nevraživosť je 

dôsledkom všeobecnej biedy a zaostalosti oboch komunít – albánskej i srbskej. Tamojší Srbi 

sú na tom ekonomicky a sociálne rovnako zle ako Albánci. Z dlhodobého hľadiska je jediným 

riešením ekonomický rozvoj.“1062 Koordinačný výbor vytvorený v decembri 2000 mal na 

počiatku v náplni práce hlavne otázky súvisiace s bezpečnosťou obyvateľstva v Preševskom 

údolí, avšak postupne po upokojení celej situácie začal sústreďovať svoje úsilie na 

presmerovanie finančných tokov do oblasti s cieľom ozdravenia lokálnej ekonomiky. 

Obyvateľstvo oblasť opúšťa – konkrétne údaje budú známe zrejme v októbri 2011, keď sa 

v Srbsku má uskutočniť sčítanie obyvateľstva1063 - Albánci spoločne so Srbmi hľadajú lepšie 

možnosti pracovného uplatnenia; časť Albáncov sa presúva i do Kosova, kde skupujú 

nehnuteľnosti opustené tamojšími Srbmi po vojne (týka sa to hlavne predmestskej časti 

Prištiny Kosovo Polje/Fushë Kosova).  

 

Preševské údolie trpí klasickými príznakmi periférneho regiónu, kde po opustení 

koncepcie socialistického plánovaného hospodárstva (hoci s miestnymi juhoslovanskými 

špecifikami) prestali fungovať továrne zamestnávajúce väčšinu lokálneho obyvateľstva. Do 

údolia prichádzajú finančné prostriedky zo Spojených štátov, Nórska či EÚ, za ktoré sa 

renovujú školy a cesty1064, avšak koncepčná politika srbskej vlády voči zrejme 

najodľahlejšiemu srbskému regiónu sa zdá byť v nedohľadne. Koordinačný výbor od svojho 

vzniku spoločne so zahraničnými donormi naliali do oblasti cca 100 miliónov eur, čoho 

dôsledkom sú však skôr nárazové investície do rôznych konštrukčných projektov ako 

budovanie kanalizácie či vodovodných potrubí (deje sa to i v dôsledku pragmatickej 

kalkulácie lokálnych politikov, ktorí týmto získavajú lacné hlasy vo voľbách), absentuje však 

pritom systematická podpora pracovného trhu a vzdelávania tamojšieho obyvateľstva. Do r. 

2009 lokálni albánski lídri bojkotovali svoju účasť v spoločných projektoch, čo taktiež viedlo 

k stagnácii pri vypracúvaní efektívnych a dlhodobých plánov pracovných skupín pre pomoc 

regiónu. Nezamestnanosť sa odhaduje na 70%. Zahraničné investície sa do regiónu 

vonkoncom nehrnú, obávajúc sa prípadného zhoršenia bezpečnostnej situácie. Časť tamojších 

                                                 
1061 KARPAT, Can: Southern Serbia, or the Albanian "Motive-Hunting". Axis Globe, 24. apríl 2006, dostupné 
na: http://www.antic.org/Weblog/2006/04/southern-serbia-or-albanian-motive.html  
1062 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 185 
1063 BARLOVAC, Bojana: Serbia to Include Kosovo in 2011 Census. Balkan Insight, 6. január 2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-to-include-kosovo-in-population-census 
1064 Viď napr. JUDAH, Tim: Serbia's Southern Borderland Remains Stuck in Limbo. Balkan Insight, 16. apríl 
2010, http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-southern-borderland-remains-stuck-in-limbo 
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albánskych politikov naviac chápe situáciu spôsobom, že celý región sa v konečnom dôsledku 

raz stane súčasťou Kosova a akákoľvek pomoc ponúkaná Belehradom by tak mala byť 

vnímaná s extrémnou opatrnosťou1065. Prípadné pričlenenie ku Kosovu by však ekonomické 

ťažkosti regiónu zmiernilo len ťažko – a to obzvlášť v situácii, keď je samotné Kosovo 

jedným veľkým ekonomickým orieškom. Naviac vzájomné vzťahy medzi Albáncami a Srbmi 

v Preševskom údolí nie sú až natoľko poznačené niekdajším konfliktom a medzi príslušníkmi 

oboch etnických skupín dochádza k istej sociálnej interakcii – podľa lokálneho srbského 

novinára Nikolu Lazića „sa Srbi a Albánci síce nemilujú, ale existuje tu vzájomný 

rešpekt.“1066  

 

Pre ilustráciu rôznorodých pohľadov na budúci štatút Preševského údolia je zaujímavé 

porovnanie relatívne nedávnych pohľadov dvoch tamojších albánskych čelných politikov 

Rizu Halimiho a Ragmiho Mustafu. Halimi sa v marci 2008 vyjadril, že v Srbsku sa stupňujú 

útoky na albánsky majetok, ktoré majú za následok pochopiteľné zvyšovanie napätia. Halimi, 

ktorý je okrem pozície zrejme najvplyvnejšieho albánskeho politika v južnom Srbsku i jediný 

Albánec v srbskom parlamente, však zároveň vyhlásil, že “Albánci v južnom Srbsku spoločne 

pracujú na tom, aby bol zaručený normálny život pre všetkých občanov s vyhliadkou na 

budúcu európsku integráciu.”1067 Okrem toho sa vo svojom prehlásení dotkol i stretnutia 

vojnových rezervistov v Medvedji, pričom celkom správne pripomenul možnosť opätovnej 

destabilizácie regiónu v prípade necitlivého pripomínania nešťastných udalostí z roku 1999. 

Nakoniec zdôraznil, že nijakým spôsobom nehodlá zasahovať do možnosti slobodného 

vyjadrenia názoru a zhromažďovania, avšak malo by byť v záujme štátu, aby sa stabilita v 

regióne udržiavala prostredníctvom politických, sociálnych a ekonomických opatrení s čo 

najväčším vylúčením vojenského faktoru1068. Celkovo tak Halimi reprezentuje umiernenú 

väčšinovú skupinu etnických Albáncov v Preševskom údolí, ktorá pravdepodobne nebude 

mať záujem na eskalácii napätia v prípade pozitívneho vývoja v regióne i celom Srbsku. 

Pokiaľ sa postupne bude zlepšovať tamojšia ekonomická situácia (čo je však otázne), je 

pomerne pravdepodobné, že väčšina elektorátu nebude mať záujem prikloniť sa k radikálom. 

 

                                                 
1065 Tamtiež 
1066 Tamtiež 
1067 Halimi: Tensions Increasing in South Serbia.  B92, 4. marec 2008, http://www.b92.net/eng/news/politics-
article.php?yyyy=2008&mm=03&dd=04&nav_id=48158 
1068 Tamtiež 
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 Pravdepodobne najvýznamnejším politickým konkurentom Halimiho je Ragmi 

Mustafa z Demokratickej strany Albáncov (Demokratska partija Albanaca, DPA). V apríli 

2009 sa v okrese Preševo rozpadla vládna koalícia, ktorú tvorili spoločne Halimi i Mustafa v 

dôsledku Mustafovho nesúhlasu s Halimiho postupom ohľadom opätovného začlenenia 

albánskeho reprezentanta do Koordinačného výboru pre Preševo, Bujanovac a Medvedju1069. 

V skutočnosti však zrejme Mustafa videl možnosť prevziať vládu v okrese, keďže ostatným 

dvom menším albánskym politickým stranám sa taktiež nevidela prílišná náklonnosť 

Halimiho k spolupráci s úradmi v Belehrade, čo údajne zrádzalo albánske záujmy. Skutočne 

aj došlo k sformovaniu novej vládnej koalície tvorenej troma albánskymi stranami bez 

Halimiho PDD. Mustafa následne vystupňoval svoju rétoriku a v júli požiadal srbskú vládu o 

stiahnutie srbských bezpečnostných zložiek z oblasti. Hoci podobne ako Halimi sa Mustafa 

taktiež priamo nezúčastnil vojenského konfliktu vyprovokovaného jednotkami UÇPMB, 

obsah jeho vystúpení pravdepodobne i v dôsledku snahy vymedziť sa voči Halimimu svedčí 

o vyššej miere radikalizmu a etnického nacionalizmu. Okrem verejnej podpory kosovskej 

nezávislosti a požiadavky, aby Srbsko začalo uznávať diplomy udeľované Prištinskou 

univerzitou, obvinil Mustafa srbské špeciálne policajné jednotky z nelegálnych vniknutí do 

albánskych obydlí a zo zlého zaobchádzania i s malými deťmi1070. Medzi jeho ďalšie aktivity 

patrila snaha zabrániť Špeciálnemu súdu Srbska v procese s desiatimi etnickými Albáncami 

obvinenými zo zločinov spáchaných počas vojny v Kosove. Tento spôsob výkonu politiky 

môže v konečnom dôsledku iba napomôcť rozširovaniu nacionalistických nálad, ktoré, ako 

sme videli v Kosove, majú potenciál prerásť do ozbrojených akcií. Tieto a podobné politické 

hlasy však budú v regióne prirodzene existovať s cieľom získavania preferencií od 

radikálnejšie naladených voličov, otázne však je, nakoľko by bol samotný Mustafa ochotný 

prikročiť k verejnej podpore separatistickej oslobodeneckej armády ako napr. AKSh, či iného 

nasledovníka UÇPMB. 

 

 Scenár, pri ktorom by sa v Preševskom údolí iniciatívy chopila ozbrojená 

separatistická skupina, ktorá by doviedla región k odtrhnutiu od Srbska, považujem v danej 

geopolitickej konštelácii za nanajvýš nepravdepodobný. Ak dôjde k zmenám srbských hraníc, 

udeje sa tak v dôsledku vzájomnej dohody predstaviteľov Belehradu a Prištiny za podpory 

medzinárodného spoločenstva, pričom by táto zmena nutne predpokladala pripojenie 

                                                 
1069 Raspala se koalicija u Preševu. B92, 19. apríl 2009, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=04&dd=19&nav_id=356265 
1070 GEORGIJEV, Slobodan: Ragmi Mustafa, the Strong Voice from the South. Balkan Insight, 28. júl 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/ragmi-mustafa-the-strong-voice-from-the-south 
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severného Kosova ku Srbsku. Srbskí predstavitelia tento scenár oficiálne odmietajú, nakoľko 

by podobný postoj implikoval praktický súhlas s kosovskou nezávislosťou – objavujú sa však 

i názory, ktoré považujú rozdelenie Kosova za jediné prakticky uskutočniteľné riešenie, 

keďže je reálne nemožné získať celé Kosovo nazad pod kontrolu Belehradu. Jedným 

z proponentov tejto myšlienky je napr. predseda niekdajšej Miloševićovej Socialistickej 

strany Srbska (Socialistička partija Srbije, SPS) a minister vnútra Ivica Dačić: „Myslím, že 

jediné reálne riešenie je, že časti, kde žijú Srbi, ostanú v Srbsku, a druhá časť (Kosova), kde 

žijú Albánci, sa oddelí. Iba toto je reálna cesta, ktorá nás môže priviesť k rýchlemu riešeniu. 

Iné návrhy sú iba stratou času a prejdú tak hodiny i desaťročia počas pokusov o riešenia čo 

i len malých problémov.“1071 Minister pre Kosovo a Metohiju Goran Bogdanović dodal: 

„Rozdelenie, ako možnosť, vychádza zo situácie, kde Belehrad považuje celé Kosovo za časť 

Srbska, čo nie je akceptovateľné ani pre jedného albánskeho politika. Z tejto skutočnosti 

možno vyplýva, že iba rozdelenie je kompromisom a každá možnosť, ktorá je dôsledkom 

obojstranného kompromisu, je prijateľná.“1072 

 

Proti tomuto postoju sa však objavujú nielen principiálne, ale i čisto praktické 

argumenty – jedným z najpodstatnejších je ten, že Srbsko by vzdaním sa Preševského údolia 

prišlo o tzv. Koridor X, čiže dopravnú spojnicu vedúcu zo severu z Budapešti pozdĺžne cez 

srbské územie na juh do Macedónska a ďalej do Grécka; časť tejto diaľnice by sa tak 

nachádzala na kosovskom území. Novinár Živojin Rakočević možnosť rozdelenia Kosova 

zhodnotil tak, že je „zo sto dobrých, polovičatých i zlých riešení možnosť rozdelenia fatálna 

a najhoršia.“ Podľa Rakočevića by sa 80.000 Srbov žijúcich južne od rieky Ibar v takom 

prípade stalo terčom násilia veľkých rozmerov, resp. postupného mäkkého etnického čistenia. 

Zároveň by takýto krok bol signálom pre vyhnaných Srbov, že ich návrat do Kosova sa už 

nikdy nebude môcť uskutočniť. V ohrození by sa ocitli i objekty srbskej pravoslávnej cirkvi 

vrátane najvýznamnejších náboženských a kultúrnych stavieb, keďže by sa pre 

extrémistických Albáncov mohli stať terčom „kompenzácie“ za stratený sever Kosova1073. 

Proti deleniu Kosova je aspoň v oficiálnych vyjadreniach i drvivá väčšina západných 

diplomatov a analytikov; tento postoj zhrnul Daniel Serwer z Centra pre euroatlantické 

vzťahy washingtonskej Univerzity Johna Hopkinsa: „Po prvé, rozdelenie Kosova sa nemôže 

                                                 
1071 Dačić: Podela Kosova je jedino rešenje. RTV, 15. máj 2011, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dacic:-podela-
kosova-je-jedino-resenje_253885.html 
1072 Dačić: Nisam upotrebio reči "podela Kosova". RTV, 16. máj 2011, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/server:-
podela-kosova-odvaja-i-presevsku-dolinu_254003.html 
1073 Tamtiež 
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uskutočniť bez rozdelenia, ktoré by sa dotklo i Srbska, pretože čokoľvek by Srbsko získalo na 

severe Kosova by Albánci taktiež požadovali v Preševskom údolí. Analógia je jasná 

a neúprosná, nedalo by sa jej vyhnúť a neverím, že by to bolo pre Srbsko prijateľné. Po 

druhé, takéto riešenie by mohlo destabilizovať BaH aj Macedónsko. Myslím, že ani Srbsko, 

ani Kosovo, by nemohli akokoľvek zaručiť teritoriálnu integritu Macedónska a BaH. Myslím 

teda, že sa jedná o zlú myšlienku, ktorá nikdy nebude realizovaná.“1074 

 

Predseda Srbskej národnej rady severného Kosova Milan Ivanović vo svojom 

vyjadrení zosobnil názor radikálnejšieho spektra srbskej politiky, ktorá odmieta nielen 

uvažovanie o rozdelení Kosova z principiálneho hľadiska, ale taktiež súčasný dialóg 

Belehrad-Priština, keďže je orientovaný primárne na riešenie praktických záležitostí a cielene 

sa vyhýba otázke štatútu Kosova. Podľa neho riešenie spočíva v aplikácii rezolúcie 

bezpečnostnej rady č. 1244, ako aj srbskej ústavy, čo je pochopiteľne vzhľadom na realitu, 

v ktorej sa Kosovo nachádza, spiatočnícka a v praxi nerealizovateľná idea. Ivanović 

v rozhovore prehlásil, že „možnosť rozdelenia územia je protiústavná vzhľadom na to, že 

Kosovo a Metohija sú (podľa súčasného znenia srbskej ústavy) neoddeliteľné časti Srbska. 

Idea rozdelenia Kosova znie strašne, keďže sa predpokladá rozdelenie na oblasť južne 

a severne od Ibaru, pričom severný diel predstavuje iba päť až šesť percent teritória Kosova 

a v ekonomickom zmysle ešte menej.“1075 Prebiehajúce rokovania medzi Belehradom 

a Prištinou sú pritom albánskymi politikmi v Preševe vnímané ako príležitosť vylepšiť 

postavenie etnických Albáncov v južnom Srbsku. Slovami Ragmiho Mustafu: „Belehradské 

orgány musia uznať nezávislosť Kosova a zlepšiť vzťahy medzi etnickými Albáncami a Srbmi 

v okresoch Bujanovac a Preševo, pokiaľ chcú na juhu krajiny zachovať stabilitu.“ Výmena 

Preševského údolia za severné Kosovo by podľa politikov stotožňujúcich sa s Mustafom (ako 

napr. Jonuz Musliu a rôzni kosovskí politici vrátane tých z hnutia Vetëvendosje) mala byť 

rozhodne zahrnutá do agendy bilaterálnych rokovaní: „Toto je budúcnosť pre tento región, po 

čom budeme všetci členmi Európskej Únie.“1076  

 

Srbskí predstavitelia v Belehrade sú preševskými Albáncami často (a do istej miery 

oprávnene) obviňovaní z ignorancie a neústretovosti voči tejto národnostnej menšine. Ešte v r. 

                                                 
1074 Tamtiež 
1075 Tamtiež 
1076 BARLOVAC, Bojana: Serbia: Ethnic Albanians Want Partition On the Agenda. Balkan Insight, 16. máj 
2011, http://www.balkaninsight.com/en/article/south-serbia-albanians-request-exhange-of-territories-to-be-on-
agenda 
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2000 pri prideľovaní miest na kandidátke tzv. Demokratickej opozície Srbska, ktorá bola 

vtedajším hlavným Miloševićovým konkurentom, sa etnickí Albánci sťažovali, že sa pre nich 

nenašlo ani jedno miesto do budúceho srbského parlamentu. V tejto súvislosti bola položená 

legitímna otázka, ako chce demokratický Belehrad realizovať deklarovaný zámer viesť dialóg 

s kosovskými Albáncami, ktorí sú pod správou OSN, keď si nevie nájsť cestu k vlastným, 

údajne ústretovo naladeným občanom albánskej národnosti, žijúcim v južnom Srbsku1077. 

Situácia sa pritom dodnes príliš nezmenila – existujúci volebný systém v Srbsku síce 

garantuje menšinovým etnikám parlamentné zastúpenie (za PDD tam tak sedí už spomínaný 

Riza Halimi), avšak veľké strany s celorepublikovým pôsobením na svojich kandidátkach 

etnických Albáncov so srbským občianstvom nemávajú. Nedá sa pritom automaticky klásť 

vina iba na Belehrad – spochybniteľná je práve ústretovosť etnických Albáncov z Preševa, 

ktorých nezanedbateľná časť, ako už bolo podotknuté, vidí svoju budúcnosť v pričleneniu ku 

Kosovu a politické angažovanie sa v srbskom prostredí sa im tak javí ako zbytočná a 

kontraproduktívna cesta k predlžovaniu prítomnosti Preševského údolia v rámci Srbska.  

 

Každopádne je budúcnosť severného Kosova a Preševského údolia vzájomne silne 

previazaná a teritoriálnu výmenu rozhodne nie je možné vylúčiť, bude to však možné jedine 

v tom prípade, ak sa na takomto scenári zhodnú predstavitelia Belehradu i Prištiny – 

medzinárodné spoločenstvo by tak nemalo legitímny argument brániť v uskutočnení 

konsenzuálne schváleného plánu. Lokálne obyvateľstvo náležiace k menšinovým etnikám 

(týka sa to hlavne srbských obyvateľov Preševského údolia, keďže Albáncov v severnom 

Kosove žije len minimum), ako aj etnickí Srbi žijúci na juh od Ibaru, by sa tak stali 

rukojemníkmi zhora implementovaného riešenia, ktoré by ich stavalo do nezávideniahodnej 

pozície, nemyslím si však, že by k takejto dohode malo dôjsť v blízkej budúcnosti. Belehrad 

i Priština majú momentálne problém dohodnúť sa na elementárnych otázkach technického 

charakteru a už len iniciácia samotných rokovaní bola chápaná ako veľký úspech; dohoda 

o závažných záležitostiach typu zmena hraníc je tak skôr nereálna, i keď obe strany si 

uvedomujú súčasnú patovú situáciu – kosovská vláda síce disponuje kontrolou de iure nad 

celým územím Kosova, avšak de facto ju na severe zrejme v blízkej budúcnosti mať nebude. 

 

Albánska otázka v Macedónsku je síce pochopiteľne spätá s vývojom v Kosove 

a Preševskom údolí, avšak zároveň nie je priamo naviazaná na prípadné teritoriálne výmeny 

                                                 
1077 MOJŽITA, Miroslav: Belehrad. Poznámky 1995-2001, str. 177 
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medzi Prištinou a Belehradom. Odhaliť skutočné záujmy Albáncov v Macedónsku môže byť 

pritom značne náročná úloha, keď sa rôzne interpretácie líšia v pohľade na lojalitu tamojšej 

cca 25% albánskej menšiny voči macedónskemu štátu. Nejde tu len o početné frakcie tak v 

rámci etnických albánskych politických strán, ako aj medzi umiernenejšími politikmi 

a radikálnejšími členmi macedónskej UÇK, ale i o rôzne verejné výroky týchto osôb, ktoré 

boli často v priamom rozpore s ich skutočnými aktivitami. Veľmi zaujímavým príkladom je 

tak napr. niekdajší veliteľ UÇK Ali Ahmeti - NATO a ďalšie medzinárodné organizácie 

pôsobiace v oblasti vyzdvihovali Ahmetiho konzistentnú podporu pre Ohridskú zmluvu, 

vrátane bodov ako návrat macedónskych policajných a vojenských jednotiek do konfliktných 

zón. Tieto názory mali znamenať, že Ahmetiho ciele boli od začiatku zamerané na riešenie 

postavenia etnických Albáncov a reformu ich politických práv, vždy však v rámci zachovania 

teritoriálnej integrity krajiny. Pre Ahmetiho znamenali jeho aktivity v UÇK prostriedok pre 

vstup do politiky s novou albánskou politickou stranou DUI, ktorá sa postupne stala 

najväčšou stranou reprezentujúcich etnických Albáncov v Macedónsku a zároveň tak najväčší 

rival pre DPA. V roku 2002 sa po porážke VMRO a DPA ocitol vo vláde s macedónskymi 

socialistami. Dôsledkom tohto vývoja bola radikalizácia DPA a jej vtedajšieho predsedu 

Xhaferiho, ktorý sa síce počas konfliktu prejavoval ako umiernený politik odmietajúci násilie 

UÇK, neskôr sa však zdalo, že Ahmeti predstavuje medzi macedónskymi Albáncami ten 

umiernenejší hlas, zatiaľ čo Xhaferi s cieľom mobilizácie svojich voličov presunul svoje 

programové prehlásenia smerom k radikálnejšiemu nacionalizmu1078.  

 

 Zaujímavým elementom v macedónskej realite interetnických vzťahov je mierne 

odlišný postoj albánskeho etnika k štátu, ktorý obývajú – toto už bolo čiastočne naznačené 

v podkapitole venujúcej sa Ohridskej dohode. Zatiaľ čo kosovskí Albánci nikdy nevnímali 

Srbsko ako svoju vlasť, v ktorej by boli ochotní zotrvať (a s najväčšou pravdepodobnosťou by 

sa tento postoj nezmenil ani v prípade lepšej menšinovej politiky Belehradu, než bola tá 

                                                 
1078 Počas volebnej kampane v roku 2002 sa DPA otvorene hlásila k heslám ako “etnické Albánsko” a 
spochybnila Ohridskú dohodu ako efektívne riešenie albánskych problémov. Xhaferi zdôrazňoval, že Albánci v 
Macedónsku by mali mať právo na sebaurčenie a zároveň podporil vytvorenie federálneho veľkoalbánskeho 
štátu v prípade rozdelenia Macedónska na dve časti. Podpredseda strany Thaçi vo svojom vystúpení položil 
otázku, “…pokiaľ Slovania na Balkáne majú mnoho štátov, prečo sa Albánci nemôžu integrovať ako jeden 
národ?” (in: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability?) Pri inej príležitosti Thaçi prehlásil, že „ak 
požiadavky DPA nebudú splnené, uchýli sa ku konečnému riešeniu albánskej otázky (čiže k rozdeleniu 
a vytvoreniu Veľkého Albánska)“ (in: POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 183). Na týchto 
príkladoch môžeme vidieť, že keďže títo istí politici ešte rok dozadu obhajovali zásah macedónskej vlády proti 
UÇK, ich politika je založená na pragmatických zmenách názorov podľa odhadovanej voličskej podpory. 
Hlavným cieľom DPA je podieľať sa na vláde a byť tým pádom zúčastnená na rôznych obchodoch legálneho 
i ilegálneho charakteru – pre tento cieľ sú ochotní meniť rétoriku z umiernenej na nacionalistickú a opačne. 
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Miloševićova), väčšina macedónskych Albáncov sa istým spôsobom identifikuje 

s macedónskym štátom a má záujem na jeho uchovaní v súčasnej podobe, aspoň čo sa týka 

vonkajších hraníc1079. I samotná macedónska UÇK vždy hovorila o Macedónsku a používala 

termín Macedónec pre obyvateľov oboch etník a riadila sa tak občianskym princípom1080. 

Prístup umiernených Albáncov v Macedónsku sa dá charakterizovať slovami mladého 

žurnalistu albánskeho pôvodu: “Macedónsko považujem za svoj štát, ale musíme mať 

európsky štandard ľudských práv a politickej integrácie. Macedónsko by malo byť štátom 

dvoch rovnoprávnych komunít, potom môže prežiť.”1081 Prieskumy verejnej mienky poukazujú 

na fakt, že hoci väčšina Albáncov principiálne podporuje zjednotenie všetkých Albáncov na 

Balkáne v jednom spoločnom štáte (podobne ako ostatní Albánci v Kosove, Srbsku a Čiernej 

Hore), len menšina by podporila toto zjednotenie inými ako politickými prostriedkami1082. 

Predstaviteľ DUI Musa Xhaferi vysvetľuje postoj macedónskych Albáncov nasledovne: 

„Prospech pre Albáncov z účasti na politickom procese spočíva predovšetkým v spoločnom 

úsilí o členstvo v EÚ, čo by zároveň posilnilo v Albáncoch vedomie, že sa (macedónska 

slovanská väčšina) neuchýli k diskriminácii a že budú mať viac prostriedkov pre ekonomický 

rozvoj. Potom budeme súčasťou systému, hodnoty budú štandardizované.“1083 Dôležitým 

faktorom bola i podoba Ohridskej dohody, ktorá sa pokúšala vyriešiť napätie medzi etnikami 

bez zásahov do teritoriálneho usporiadania – konflikt v Macedónsku nebol riešený 

prostredníctvom federálnej reorganizácie politickej správy, ktorá by umožnila Albáncom 

formálnu kontrolu presne vymedzenej časti krajiny na etnickom princípe1084.  

 

                                                 
1079 Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
1080 STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 100 
1081 Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
1082 Podľa prieskumu verejnej mienky vykonanej Výskumným ústavom amerického Ministerstva zahraničných 
vecí v máji 2002, 73 % podporilo myšlienku zjednotenia, ale iba 30% bolo za použitie vojenskej sily. In: tamtiež 
1083 POND, Elizabeth: Endgame in the Balkans, str. 177 
1084 Na druhej strane Ohridská dohoda zavádza pomerne širokú mieru decentralizácie, ktorá de facto znamená 
vytváranie oblastí kontrolovaných temer výlučne Albáncami. V tejto súvislosti majú obhajcovia Ohridskej 
dohody tendenciu zdôrazňovať, že sa nejedná o oficiálnu implementáciu federalistických prvkov do politického 
systému Macedónska, čo však v konečnom dôsledku nemusí byť natoľko relevantné. S podobným riešením by sa 
totiž macedónski politici a verejnosť nikdy nezmierili a neboli by ochotní Ohridskú dohodu v prípade zavádzania 
federalizmu podporiť, okrem toho v Macedónsku bola situácia samozrejme diametrálne odlišná nielen od tej 
v Bosne, ale i v Kosove. Podobné riešenie by tak bolo jednoznačne naklonené Albáncom a nevýhodné pre 
slovanskú macedónsku väčšinu. Nastoľovanie albánskej kontroly iba de facto a nie de jure je prirodzeným 
dôsledkom decentralizačných mechanizmov, môže však potenciálne viesť k dvom scenárom. Buď budú albánski 
politici  i verejnosť spokojní s daným stavom, alebo naopak zvýšená miera demokratizácie a samosprávy 
povedie k stále sa stupňujúcim požiadavkám, tak ako tomu bolo v prípade Kosova po roku 1974. V tejto 
súvislosti je vhodné pripomenúť situáciu z roku 2004, keď predložený zákon o decentralizácii predpokladal 
pripojenie niekoľkých dedín s albánskou väčšinou do okresov Struga, Kičevo a Skopje, čo by malo za následok 
prekročenie 20% hranice pre bilingválny status daného okresu. Proti prijatiu zákona prebehlo niekoľko 
demonštrácií, každopádne je však umelé navyšovanie percentuálneho podielu etnických minorít pravdepodobne 
skôr negatívnym prvkom destabilizujúcim situáciu. In: Pan-Albanism: How Big a Threat to Balkan Stability? 
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V období od implementácie Ohridskej dohody až dodnes už nedošlo k tak výraznej 

eskalácii napätia, ako v roku 2001. V Macedónsku stále operujú početne malé a neveľmi 

vplyvné ozbrojené skupiny, ktoré sú zväčša tvorené kriminálnikmi snažiacimi sa 

nacionalistickými heslami prekryť svoje obchodné operácie ilegálneho charakteru. Jedná sa 

napr. o Armádu republiky Ilirida či o už spomínanú Albánsku národnú armádu. V lete 2003 

nová frakcia UÇK vedená kriminálnikom Avdilom Jakupim poslala macedónskej vláde 

ultimátum, požadujúce úplnú a okamžitú implementáciu Ohridskej dohody, situácia však 

ostala relatívne pokojná a Jakupi nedokázal mobilizovať na svoju stranu väčšiu podporu 

obyvateľstva1085. Potenciál UÇK vo svojej pôvodnej podobe však rozhodne nie je 

v Macedónsku vyčerpaný. Politická situácia v krajine sa ustálila do relatívne ľahko čitateľnej 

schémy, keď o moc bojujú dve macedónske politické strany klasifikovateľné ako pravica 

(VMRO-DPMNE) a ľavica (sociálni demokrati) a dve albánske strany DPA a DUI, ktorých 

programová orientácia nie je natoľko vyhranená.  

 

DPA bola dlhodobo vnímaná ako tradičný partner VMRO, v roku 2006 získala 

v parlamente 11 kresiel a opätovne vytvorila s VMRO vládnu koalíciu (prirodzene s nevôľou 

DUI, ktorá dosiahla vo voľbách lepší výsledok). Menduh Thaçi, ktorý v roku 2007 prevzal 

stranícke predsedníctvo po Xhaferim, bol však podozrievavý ohľadom zámerov VMRO, ktorú 

obviňoval zo skrytej spolupráce s DUI. Tieto obavy sa ukázali ako opodstatnené po 

predčasných voľbách v roku 2008 v dôsledku vládnej krízy po gréckom zablokovaní 

macedónskeho vstupu do NATO – Predseda VMRO Gruevski sa rozhodol pozvať do koalície 

DUI, ktorá vo voľbách opätovne DPA porazila. DUI sa stala pritom najsilnejšou albánskou 

stranou v Macedónsku hneď po prijatí Ohridskej dohody a už v rokoch 2002-2006 bola 

súčasťou vládnej koalície so sociálnymi demokratmi1086. Od DPA v opozícii sa dá očakávať 

stupňovanie nacionalistickej rétoriky1087, obecne však prípadná eskalácia napätia závisí od 

existencie ozbrojenej skupiny ala UÇK, ktorá by bola zároveň schopná dostatočne 

mobilizovať verejnosť.  

                                                 
1085 STOJAROVÁ, Věra: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, str. 103 
1086 Who`s Who in the Macedonian Election. Balkan Insight, 11. máj 2008, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/who-s-who-in-the-macedonian-election 
1087 Netýka sa to však len DPA. S blížiacim sa koncom volebného obdobia sa zrejme nacionálne ladené témy 
stanú prioritou pre všetky – a nielen albánske - politické strany. Posledná eskalácia napätia sa odohrala vo 
februári v súvislosti s plánom postaviť v pevnosti na „albánskej“ strane hlavného mesta Skopje múzeum vo 
forme pravoslávneho kostola, čo albánski predstavitelia považujú za otvorenú provokáciu. Výsledkom boli 
násilné protesty, ktoré boli údajne vyprovokované skupinou ľudí vedenou vysokými predstaviteľmi DUI, ktorí 
vnikli do areálu pevnosti a začali demolovať miesto stavby. In: MARUŠIĆ, Siniša: Eight Injured in Clashes over 
'Church' Construction in Macedonia. Balkan Insight, 14. február 2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanians-macedonians-clash-over-museum-church 
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Krajina stále bojuje so zásadnými ekonomickými problémami a vzťahy medzi 

etnikami na zmiešaných územiach nie sú veľmi dobré – i v Skopje existuje režim oddeleného 

vyučovania pre albánske a macedónske deti. Slovanskí obyvatelia Macedónska majú 

tendenciu zveličovať mieru albánskeho demografického podielu a útrpne konštatovať, že je 

len otázkou času, kedy dôjde k zmene administratívneho usporiadania krajiny. Albánske 

klanové štruktúry v Kosove, Macedónsku i južnom Srbsku sú vzájomne previazané a vývoj 

v jednej krajine tak logicky ovplyvňuje i situáciu v druhej. I keď je nepravdepodobné, že by či 

už DPA, alebo DUI otvorene v súčasnosti podporili ozbrojené aktivity akejkoľvek 

povstaleckej formácie, v budúcnosti sa nový konflikt bohužiaľ nedá úplne vylúčiť. Vyhlásenie 

kosovskej nezávislosti sa podobne ako v južnom Srbsku nepremietlo natoľko výrazne do 

interetnických vzťahov v krajine, existujú však ďalšie faktory schopné prispieť k zhoršeniu 

situácie. Jedná sa hlavne o frustráciu Macedóncov z vysokej miery albánskej pôrodnosti, keď 

sa podľa niektorých odhadov môže v priebehu niekoľkých desiatok rokov signifikantne 

zmeniť pomer oboch etník, a nespokojnosť Albáncov s ekonomickou situáciou v krajine. 

Neslobodno zabúdať ani na záujmy osôb začlenených do štruktúr organizovaného zločinu. 

Každopádne vzhľadom na vysoké percentuálne zastúpenie albánskeho etnika v krajine 

predstavuje Macedónsko zrejme najzávažnejší prípad potenciálneho etnického konfliktu, 

pričom bude potrebné vyvíjať veľmi citlivú politiku zo strany tak macedónskych politických 

elít, ako i medzinárodného spoločenstva. 
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ZÁVER 

 

Medzinárodné spoločenstvo to na Balkáne nikdy nemalo jednoduché. Nezanedbateľná 

časť tamojšej verejnej mienky pokladá rôznych predstaviteľov kľúčových geopolitických 

hráčov za hlavných vinníkov skazy juhoslovanskej spoločnosti, ktorá si prešla v 90. rokoch 

nebývalým a spočiatku rozhodne nečakaným materiálnym i morálnym úpadkom. Príslušníci 

jednotlivých etnických skupín sa však pochopiteľne líšia v náhľade na to, v akých 

konkrétnych aspektoch medzinárodné spoločenstvo zlyhalo a čo mohlo v daných momentoch 

urobiť inak a lepšie. Srbi vyčítajú Spojeným štátom a iným členom NATO v podstate všetko 

– údajné vyprovokovanie vojny v Chorvátsku systematickým ekonomickým tlakom na rozpad 

Juhoslávie, unáhlené uznanie nezávislosti Chorvátska i BaH, podporu chorvátskym 

a bosniackym jednotkám, zaujatosť Haagskeho tribunálu, bombardovanie Srbska v r. 1999, 

odtrhnutie Čiernej Hory a nakoniec uznanie unilaterálne vyhlásenej nezávislosti Kosova. 

Chorváti sa pridávajú v kritike ICTY (pochopiteľne v prípadoch, keď je podľa nich spolu 

s predstaviteľmi HV odsudzovaná i celá idea vlasteneckej vojny). Bosniaci majú Clintonovi 

a spol. za zlé, že ich neochránil dostatočne pred údajnými pokusmi o genocídu zo strany 

bosnianskych Srbov a i vďaka všeobecnému zbrojnému embargu ich ponechal v citeľnej 

komparatívnej nevýhode až do leta 1995. Jediní Albánci sa dajú všeobecne charakterizovať 

ako obdivovatelia západnej angažovanosti na Balkáne, ale v istých prípadoch má aj ich 

trpezlivosť svoj koniec – týka sa to hlavne medzinárodnej prítomnosti v Kosove, ktorú by 

obzvlášť príslušníci hnutia Vetëvendosje na čele s Albinom Kurtim najradšej ukončili 

a spravovali si krajinu sami na vlastnú päsť. 

 

Časť týchto obvinení vychádza z balkánskej tradície vlastnej dejinnej viktimizácie 

a spadá tak do roviny neopodstatnených konšpiračných teórií, ktoré však nachádzajú často 

ohlas i u časti laickej i odbornej verejnosti mimo Balkánu. Ďalšia časť je otázna, tak ako je 

otázne množstvo interpretácií komplikovanej nedávnej balkánskej histórie. A posledná časť je 

nesporne pravdivá. Ak by medzinárodné spoločenstvo konalo v mnohých prípadoch inak, 

množstvo tragédií by sa možno nebolo stalo, resp. by ich dopad na juhoslovanskú spoločnosť 

nebol taký drvivý. Nedá sa síce povedať, že by nástupnícke juhoslovanské konflikty boli 

najzávažnejším zlyhaním medzinárodného spoločenstva v 90. rokoch (rwandský konflikt v r. 

1994 bol omnoho vypuklejším príkladom ignorancie a nekoncepčnosti), v európskom meradle 

sa tak však označiť dajú. Na prvú otázku, ktorá bola položená v úvode tejto práce – ako sa dá 
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hodnotiť aktivita medzinárodného spoločenstva voči postupnému rozpadu SFRJ - sa dá podľa 

môjho názoru odpovedať pomerne jednoznačne. Medzinárodné spoločenstvo mohlo tomuto 

konfliktu zabrániť a malo sa tak pokúsiť učiniť. Mohlo tak urobiť na konci 80. rokov, keď sa 

odstredivé tendencie v dôsledku citeľných zmien tak v juhoslovanskej vnútornej politike, ako 

aj globálnom politickom usporiadaní, dali rozhodne vyhodnotiť triezvejšie. Miesto toho došlo 

k ich flagrantnému podceneniu1088. Nesúhlasím pritom s interpretáciou, že rôznym činiteľom 

západného politického a ekonomického sveta priamo išlo o rozpad SFRJ a získanie 

ekonomickej kontroly nad regiónom západného Balkánu, ako to často uvádzajú početné kruhy 

srbskej verejnosti spoločne s rôznymi ľavicovými západnými analytikmi. V práci som 

systematicky poukazoval na fakt, že aktivity Nemecka a spol. síce rozhodne neboli ukážkou 

zodpovednej a konštruktívnej diplomacie, v konečnom dôsledku však skôr reagovali na 

situáciu v teréne, než že by ju priamo vytvárali.  

 

Na strane druhej si však západ na prelome 80. a 90. rokov odmietal pripustiť, že by 

vzrast popularity nacionalistickej ideológie ako priamej substitúcie za socialistickú ideológiu 

bratstva i jedinstva mohol rezultovať do násilného konfliktu. V období postupnej deštrukcie 

socialistických režimov východného bloku mali západné štáty tendenciu klásť dôraz na 

legitimitu režimu – nazdávali sa, že autokratické socialistické režimy budú nahradené 

režimami demokratickými a plánované hospodárstvo sa zmení na hospodárstvo trhové. 

V rámci tejto logiky však absolútne nedoceňovali otázku legitimity štátu, ktorá bola odlišná. 

Zlučovanie týchto dvoch rozdielnych legitimít zneužívali už samotní lídri jednotlivých 

republík: „Otázka legitimity ekonomického a politického režimu sa zliala do jedného 

s otázkou legitimity štátu. Práve tento roztok sa ukázal byť osudovo výbušným, pretože 

umožnil, aby bola požiadavka demokratického sebaurčenia formulovaná ako požiadavka 

sebaurčenia národného.“1089 Legitimita nového demokratického režimu však automaticky 

neznamenala legitimitu existencie nových nástupníckych republík budovaných na národnom 

základe. 

                                                 
1088 Je pritom zaujímavé, aké predpovede o osude Juhoslávie mal počas jej trvania samotný Tito. Už po 
úspešnom prevzatí moci po 2. svetovej vojne skonštatoval: „Ak by partizáni nezvíťazili, boli by sme v štádiu 
hrozného chaosu, v bratovražednej vojne, v krajine, ktorá by už dlhšie nebola Juhosláviou, ale iba skupinkou 
malých a banálnych štátikov, ktoré by medzi sebou bojovali a vzájomne sa ničili “ (in: RIDLEY, Jasper: Tito, str. 
263). V r. 1972 pripomenul riziko vzrastajúceho nacionalizmu: „Pod pláštikom národných záujmov sa 
sústreďuje celé peklo...v niektorých dedinách sa Srbi v strachu ozbrojujú...chceme tu mať opäť rok 1941?“ (in: 
tamtiež, str. 395) V r. 1978 ohľadom parku Belje pri Belehrade, ktorý bol oficiálne federálnym parkom 
nepripadajúcim ani jednej repulike, vyslovil pozoruhodnú predpoveď: „Ak dostanú čo i len malú šancu, po mojej 
smrti ho (park) rozdelia. A rozoberú ešte aj veľa ďalších vecí“ (in: tamtiež, str. 414). 
1089 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, str. 118 
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Na tomto mieste si dovolím malú odbočku, ktorú považujem za podstatnú pri 

objasňovaní rôznych stratégií medzinárodného spoločenstva voči (nielen) balkánskym 

konfliktom. Často sa pritom spomína element racionálneho, resp. iracionálneho uvažovania 

jednotlivých aktérov. Populárna teória vychádzajúca z istých primordiálnych paradígm 

o predispozíciach balkánskych národov sa dá zhrnúť približne nasledovne – západné štáty 

mali tendenciu aplikovať vlastné racionálne uvažovanie do prostredia, ktoré sa riadi inými 

zákonitosťami a kde prevládajú často iracionálne pohnútky spojené s dejinnými tradíciami 

a legendami. Uvažovanie západu by tak do veľkej miery kopírovalo myšlienkové pochody 

posledného zväzového premiéra Markovića, ktorý pri zavádzaní svojich ekonomických 

reforiem veril, že ľudia uprednostnia farebné televízory, autá a cestovanie do zahraničia pred 

nacionalistickými sloganmi, vojnou a izoláciou1090. Namiesto toho sa väčšina tamojšej 

spoločnosti rozhodla reagovať na emocionálne založenú politiku Miloševićovho typu, ktorá 

žiadala od ľudí radšej jedenie korienkov, než „vzdanie sa národných ideálov prijatím 

zahraničného diktátu.“1091 V tejto symbolike, pripomínajúcej legendárnu voľbu kráľa Lazara 

medzi pozemským a nebeským kráľovstvom, sľuboval Marković kráľovstvo pozemské, avšak 

národy Juhoslávie sa vybrali rovnakou cestou, ako to mal pred šesťsto rokmi na Kosovom 

poli učiniť i Lazar samotný1092. 

 

K tejto teórii „balkánskeho iracionalizmu“ je potrebné dodať dva závažné argumenty. 

Po prvé, je otázne, nakoľko iracionálnym bolo rozhodnutie jednotlivých balkánskych lídrov 

riešiť vzniknutú situáciu eskaláciou napätia a vojenským konfliktom. Po druhé, 

„iracionalizmus“ balkánskych národov nemusí byť nutne primordiálnym prejavom a výrazom 

predom danej a statickej identity spätej s istým archetypálnym jednaním, ale môže vychádzať 

z odlišnej situácie vytvárania národnej identity na Balkáne a napr. v západnej Európe. 

 

                                                 
1090 SILBER, Laura, LITTLE, Allan: The Death of Yugoslavia, str. 71 
1091 Babićov pobočník v RSK David Rastović na mítingu v r. 1990 na otázku, ako nahradenie nápisov v latinke 
nápismi v cyrilike pomôže zlepšiť ekonomiku, odpovedal: „Budeme sa kŕmiť listami, pásť sa na tráve, ale 
budeme Srbmi!“ In: tamtiež, str. 104 
1092 Tamtiež, str. 72. Koniec koncov, samotná otázka kosovskej nezávislosti sa dá tiež využiť na dokreslenie tejto 
teórie. Z čisto praktického hľadiska Kosovo pre Srbsko znamená primárne obrovskú ekonomickú a bezpečnostnú 
záťaž – provincia je stále mimoriadne zaostalá, produkuje významnú časť zahraničného dlhu, vzťahy 
s dominantným albánskym etnikom sú dlhodobo nevysporiadané bez výraznejších perspektív na zlepšenie atď. 
Napriek tomu sa väčšina občanov Srbska v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo vyslovuje proti uznaniu 
nezávislosti Kosova (na jar r. 2011 bolo 65% oslovených proti uznaniu nezávislosti za žiadnu cenu a 12% ju 
bolo ochotných uznať ako podmienku vstupu do EÚ, in: Grañani Srbije se uglavnom osećaju bezbedno. Blic, 9. 
jún 2011, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/259009/Gradjani-Srbije-se-uglavnom-osecaju-bezbedno). Netreba 
samozrejme zabúdať i na podstatný faktor prítomnosti srbskej menšiny v Kosove, avšak významným dôvodom 
je i stále pretrvávajúce povedomie o Kosove ako o „kolíske srbskej kultúry a národa“. 
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Začiatkom 90. rokov bolo pomerne zrejmé, že staré usporiadanie Juhoslávie (čítajúce 

politický režim, ekonomický systém, ukotvenie v istom modeli medzinárodných vzťahov 

a taktiež samozrejme vzťahy medzi jednotlivými republikami federácie) je definitívne 

rozložené a vzniká moment, v ktorom môže byť rýchla a efektívna reakcia rozhodujúca tak 

pre čelných politikov, ako aj príslušníkov jednotlivých národov. „Bolo tak jasné, že akonáhle 

získal nacionalistický diškurz prevahu nad všetkými ostatnými, nie je už kvôli inštitucionálnej 

a ideologickej situácii posttitovskej Juhoslávie možné dosiahnuť vzájomne výhodnú 

stabilizáciu situácie... V tomto stave vysokých stávok a náročných kompromisov bolo 

nekooperatívne jednanie a nacionalistické štvanie pomerne racionálnou stratégiou... 

Medzinárodným sprostredkovateľom juhoslovanskej vojny od začiatku chýbalo pochopenie 

povahy týchto motivácií a štrukturálnej logiky situácie, ktorá ich živila. Pristupovali 

k rúcajúcej sa Juhoslávii ako k spoločnosti, v ktorej sa po dlhom zimnom spánku vynorili 

atavistické kmeňové nenávisti. Mali tendenciu presviedčať aktérov konfliktu o iracionalite 

a nezmyselnosti vojny. Nevideli (či nechceli vidieť), že vojna sa pre mnohých 

z juhoslovanských vodcov stala hlboko racionálnou akciou.“1093 Dá sa tak do istej miery 

tvrdiť, že západní predstavitelia iba pripisovali juhoslovanským lídrom iracionálne motívy, 

pričom neboli schopní doceniť krutú racionalitu vojenského konfliktu. V konečnom dôsledku 

je samozrejme nevyvrátiteľné, že podpora nacionalistickej mobilizácie a následnej vojny 

viedla k všeobecnému ekonomickému a spoločenskému úpadku a z utilitárneho hľadiska tak 

bola krajne chybným rozhodnutím. Na strane druhej je však potrebné brať do úvahy aj ďalšie 

kritériá – osobné obohatenie a udržanie sa pri moci jednotlivých lídrov, odlišnosť vnímania 

situácie pred a po vojenskom konflikte, nutnosť reakcie na protistranu v zacyklenom systéme 

„bezpečnostnej dilemy“ atď. – a práve pri posudzovaní týchto kritérií môžeme dospieť 

k záveru, že balkánsky nacionalizmus nebol ani zďaleka natoľko iracionálnym, než sa na prvý 

pohľad mohol javiť.  

 

Rozhodovanie politických lídrov však nemožno zlučovať s reakciami obyvateľstva – 

a tu je nutné opätovne sa vrátiť k uvádzaným príkladom „jedenia korienkov“ a pod. Milošević 

a spol. mohli podobné príklady používať čisto z pragmatických pohnútok a s úspechom, 

keďže väčšina obyvateľstva mala v konečnom dôsledku tendenciu na ne pozitívne 

reflektovať. Táto tendencia však nie je nutne vyjadrením predispozície balkánskych národov 

k podobnému jednaniu. Podľa prof. Michaela Billiga je nutné uvedomiť si, že proces 

                                                 
1093 BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, str. 125 
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vytvárania národnej identity je rovnako dôležitý pre všetky národy, nech už obývajú územie 

Balkánu, západnej Európy, či strednej Afriky. V „civilizovaných“ krajinách bol však tento 

proces zavŕšený v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia, potreba fixácie obyvateľstva na 

konkrétne určujúce prvky národnej identity bola uspokojená a nie je tak naďalej 

dominantným prvkom politického diškurzu. Voliči v týchto krajinách tak narábajú so svojimi 

politickými preferenciami „racionálnejšie“ a kladú primárny dôraz na otázky ekonomiky, 

bezpečnosti atď. Na Balkáne podobný proces prebiehal v odlišnom historickom kontexte a bol 

tak značne oneskorený – a preto sa mohol nacionalizmus stať dominantou témou i koncom 

20. storočia1094. Okrem toho sa výskyt etnických konfliktov, v ktorých hrá nacionalistická 

mobilizácia kľúčovú rolu, dozaista nezužujú na oblasť Balkánu, pričom odborná i laická 

verejnosť má tendenciu posudzovať ich motívy a „racionalitu“ často ad hoc a podľa sympatií 

k daným stranám. Dobrým príkladom je napr. symbol Jeruzalema v izraelsko-palestínskom 

konflikte, keď sa taktiež jedná o výsostne iracionálny prvok v kontexte historicko-právnej 

argumentácie.  

 

Juhoslovanské nástupnícke konflikty tak boli v r. 1991-92 primárne dôsledkom 

prevládnutia nacionalistickej politiky v Belehrade, Záhrebe a Sarajeve a ak im medzinárodné 

spoločenstvo mohlo zabrániť, muselo by tak učiniť prostredníctvom cielenej a systematickej 

politiky už omnoho skôr. V období bezprostredne predchádzajúcom vypuknutiu ozbrojených 

zrážok už bolo pre integritu SFRJ zrejme neskoro, avšak závažné chyby Haagskej konferencie 

z r. 1991 zosobnené v aplikácii princípu uti possidetis a požadovaní referenda ako hlavného 

determinantu pre uznanie nezávislosti BaH ďalej prispeli k vyostreniu situácie. Chybou bol 

i čas tohto uznania – zatiaľ čo uznanie pre Chorvátsko prišlo v dobe, keď už boli najhoršie 

etapy chorvátskeho konfliktu na čele s dobytím Vukovaru v podstate zavŕšené, uznanie pre 

BaH naopak fungovalo ako spúšťač novej vojny, ktorá tú v Chorvátsku mnohonásobne 

predčila. Medzinárodné spoločenstvo v r. 1990-94 v zásade neurobilo ani jeden vhodný 

konštruktívny krok, ktorý by sa stretol s dostatočnou odozvou, ak nerátam Vanceov mierový 

plán pre Chorvátsko, ktorého podoba bola v r. 1995 s všeobecným konsenzom západných 

mocností negovaná operáciou Oluja.  

 

Mierové plány pre BaH boli predkladané v rozpačitej atmosfére a jednoznačne pri nich 

chýbal mocenský element na strane navrhovateľov, ktorý by mal v sebe potenciál dotlačiť 

                                                 
1094 Pre bližšie vysvetlenie viď BILLIG, Michael: Banal Nationalism. Londýn: SAGE Publications, 1995. 
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znepriatelené strany k nutnému kompromisu. Medzinárodné spoločenstvo tak podľa môjho 

názoru zlyhalo tak pri rozpade Juhoslávie samotnej, keďže naň nedokázalo reagovať 

v dostatočnom časovom predstihu (hoci je to v atmosfére obrovských zmien vyplývajúcich 

z deštrukcie bipolárneho systému do istej miery pochopiteľné), ako aj pri snahe o ukončenie 

násilností. Pasivita zosobnená do čisto humanitárnych operácií OSN sa premietla do 

nespočetného radu vojnových zločinov, ktoré boli zahájené etnickým čistením bosniackeho 

obyvateľstva v Bosenskej Krajine a východnej Bosne, pokračovali prenesením konfliktu do 

roviny bojov každého proti každému a vyvrcholili v lete 1995 v Srebrenici (ale aj 

v Chorvátsku, kde sa Oluja premietla do cca 200.000 srbských utečencov, z ktorých sa do 

Chorvátska vrátila len malá časť). Milovan Djilas nazval konflikty 90. rokov pokračovaním 

občianskej vojny z obdobia 1941-45, avšak bez komunistov. Srbi, Chorváti a bosnianski 

Moslimovia sa vzájomne masakrujú a Bosna je opäť hlavným bojiskom, avšak tentokrát sa 

nezjavili žiadni partizáni, ktorí by každej etnickej skupine ponúkli ochranu pred 

zmasakrovaním zo strany tých ostatných1095. Práve tento „partizánsky“ element malo 

predstavovať medzinárodné spoločenstvo. Zlomovým momentom, ktorý ako prvý reálne 

prispel k postupnej redukcii konfliktu, bola až intervencia NATO v auguste 1995, ktorá 

neskôr vyústila do Daytonských mierových rokovaní. 

 

Druhá otázka stanovená v úvode sa zaoberala prípadnou možnosťou prijatia 

mierového plánu, ktorý by bol odlišný od Daytonského a zároveň by vytváral výhodnejšie 

prostredie pre konštituovanie BaH na občianskom základe. Daytonská mierová dohoda je 

dlhodobo kritizovaná z rôznych strán a aj keď je to do istej miery paradoxné, zrejme 

najspokojnejší s jej podobou sú príslušníci srbského etnika v BaH, ktorým zaručila 

autonómnu existenciu RS. Najzásadnejšie kritické argumenty majú svoj základ v premise, že 

súčasná BaH je zlyhávajúcim štátom s absolútne neefektívnym politickým systémom, keďže 

sa snaží aplikovať do praxe princípy konsociačnej demokracie v prostredí, kde predstavitelia 

jednotlivých etnických skupín nemajú veľkú vôľu ku konštruktívnej spolupráci. Následne sú 

tieto argumenty rozpracované do obhajoby občianskeho princípu budovania štátu, ktorý by 

mal v novej BaH nahradiť princíp etnický. V prvom rade sa domnievam, že po štyroch rokoch 

predkladania rôznorodých neúspešných mierových plánov boli rokovania v Daytone nielen 

majstrovsky zorganizované (keďže prvýkrát boli lídri zúčastnených strán pod dostatočne 

veľkým tlakom, aby mohlo k uzavretiu zmysluplného kompromisu vôbec dôjsť), ale zároveň 

                                                 
1095 RIDLEY, Jasper: Tito, str. 418 
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bola tamojšia dohoda dokonalým odzrkadlením umenia možného. Najzásadnejší kritici 

pochádzajúci z bosniackeho prostredia podporovaní intervencionistickými probosniackymi 

západnými analytikmi akoby zabúdali na fakt, že hoci bol Milošević v mnohých otázkach 

(administrácia Sarajeva, koridor do Goražde atď.) dotlačený do kúta, stále preňho existovali 

zásadné limity, ktoré za žiadnych okolností nemohol prekročiť1096. Konečná podoba mierovej 

dohody tak musela byť nevyhnutne kompromisom, ktorý predpokladal zachovanie 

autonómnej RS zaberajúcej 49% bosnianskeho teritória a zároveň tak musel v navrhnutom 

politickom systéme vychádzať z etnického princípu, keďže už od r. 1992 sa zaňho 

zasadzovali tak bojujúce strany, ako aj všetci vyjednávači medzinárodného spoločenstva. 

 

Okrem toho, ako už bolo mnohokrát podotknuté v práci samotnej, občiansky princíp 

v podaní Harisa Silajdžića a spol. je vo svojej podstate iba pragmatickým postojom 

vychádzajúcim z bosniackej percentuálnej prevahy, ktorá má vzhľadom na demografický 

vývoj tendenciu ďalej rásť. Odhliadnuc od toho, že vybudovať BaH na autentickom 

občianskom princípe v r. 1995 by bolo čírou utópiou a kritiku v tomto duchu tak považujem 

za čisto účelovú, i súčasná BaH je krajinou, kde etnický princíp jasne dominuje. Vyplýva to 

tak z výsledkov volieb, ako aj z volebných programov drvivej väčšiny relevantných 

politických strán. Autentickí proponenti občianskeho princípu sú hlavne bosniacki intelektuáli 

z väčších miest, ktorí čiastočne vytvárajú elektorát SDP, avšak väčšina obyvateľstva ešte stále 

chápe BaH ako etnicky rozdelenú krajinu, kde reprezentácia vlastnej etnickej skupiny zohráva 

pri rozhodovaní o pridelení voličského hlasu primárnu rolu. Od skončenia krvavého konfliktu 

ubehlo ešte len 16 rokov a vo svojej podstate sa tak ani niet čomu diviť – budovanie novej 

a menej rozdelenej bosnianskej spoločnosti juhoslovanského typu bude pravdepodobne trvať 

dlhý čas, a to zvlášť v situácii, keď v krajine neexistuje skutočne výrazný integračný 

a dostredivý činiteľ analogický k Titovej myšlienke bratstva i jedinstva. Kritici volajúci po 

zmene súčasného bosnianskeho politického systému tak vychádzajú z konštrukcií, ktoré sú 

v aktuálnej bosnianskej realite neaplikovateľné, resp. ak by došlo k ich implementácii zhora, 

vyvolali by v krajine výraznú destabilizáciu s možnými nepredvídateľnými dôsledkami 

v podobe úplného bojkotu centrálnych inštitúcií zo strany RS. 

 

                                                 
1096 Počas rokovaní došlo k situácii, keď Milošević nedopatrením objavil tabuľu, na ktorej bolo veľkými 
písmenami napísané „Územie Federácie navýšené z 50% na 55%”. Jednalo sa o dôsledok územných ústupkov, 
ktoré zrazu dosiahli až príliš veľkú plochu bez toho, že by o tom Miloševića niekto informoval. Milošević sa 
vyjadril absolútne jednoznačne: “Môžem urobiť veľa vecí, ale nemôžem vám dať viac než 51%. Toto je latka, 
ktorú v dohode s RS nemôžem preliezť. Pred Daytonom sme sa na tom dohodli.“ In: HOLBROOKE, Richard: To 
End a War, str. 296 
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Tretia otázka sa týka zapojenia medzinárodného spoločenstva do kosovskej krízy a 

môže byť podľa môjho názoru hodnotená z dvoch pohľadov. Po prvé, z hľadiska napĺňania 

albánskych záujmov a práva na sebaurčenie podniklo medzinárodné spoločenstvo významnú 

vojenskú akciu, ktorá bola následne podporená dlhoročným politickým i vojenským 

angažmánom, pričom všetky tieto kroky nevyhnutne v strednodobom časovom hľadisku 

viedli k vzniku nezávislého a suverénneho Kosova. Nie je možné jednoznačne určiť, nakoľko 

má právo na sebaurčenie prednosť pred zachovaním teritoriálnej integrity – dokumentuje to 

i verdikt Medzinárodného súdneho dvora ohľadom legality vyhlásenia nezávislosti1097. 

Z praktického hľadiska zvýšenia stability v priestore západného Balkánu sa dá táto politika 

charakterizovať ako čiastočne úspešná. Je nanajvýš nepravdepodobné, že by i po zmene 

vnútropolitického režimu v Srbsku došlo k upokojeniu situácie v Kosove, pokiaľ by si 

Belehrad po r. 1999 naďalej nad provinciou zachoval dostatočnú kontrolu. Miloševićova 

politika znamenala z dlhodobého hľadiska nevyhnutnú konečnú stratu Kosova a jediným 

prostriedkom k zachovaniu moci srbských orgánov bolo využívanie represívnych metód 

namierených proti albánskemu obyvateľstvu. Je do istej miery pochopiteľné, že medzinárodné 

spoločenstvo nehodlalo tento scenár naďalej tolerovať, naviac je pomerne ťažko 

predstaviteľné, že by Belehrad aplikoval tento typ politiky v európskom priestore cielene 

a dlhodobo. Odtrhnutie Kosova od Srbska tak prinieslo do regiónu istú stabilitu, zároveň však 

okamžite podnietilo nové konflikty v južnom Srbsku a Macedónsku, pričom je otázne, či sa 

tieto konflikty dajú považovať za úplne zažehnané. Stabilita v Kosove samotnom tak viedla 

k nestabilite v okolitých albánskych regiónoch. 

 

Druhý možný pohľad na hodnotenie prístupu medzinárodného spoločenstva voči 

kosovskej kríze spočíva v systematickom posudzovaní konkrétnych krokov, ktoré boli už od 

druhej polovice 90. rokov podnikané. Bohužiaľ na tomto mieste je potrebné skonštatovať, že 

sledujeme príbeh veľkých zlyhaní v rovine tak praktickej, ako aj morálnej. V práci som sa 

relatívne podrobne venoval charakteristike všetkých týchto udalostí – podcenenie úlohy UÇK, 

kontroverzie v kauze Račak, diplomatické fiasko v Rambouillet, mediálne lži počas 

                                                 
1097 Vo svojom rozhodnutí sa tribunál rozhodol vyhnúť jednoznačnej interpretácii práva na sebaurčenie, aby bolo 
následne unilaterálne prehlásenie nezávislosti posúdené ako legálne, či ilegálne. Skupina krajín čítajúca 
Španielsko, Argentínu, Čínu či Srbsko navrhovala, aby bolo prehlásenie nezávislosti posúdené ako ilegálne, 
keďže „externé“ právo na sebaurčenie údajne nemôže byť aplikované mimo kontextu dekolonizácie a vojenskej 
okupácie. Oproti tomu skupina, v ktorej sa nachádzali napr. Albánsko, Poľsko a Nemecko, argumentovali, že 
prehlásenie bolo legálne v rámci tzv. „nápravného“ variantu sebaurčenia. Tribunál sa však nakoniec rozhodol 
akceptovať návrhy Spojených štátov a Veľkej Británie, ergo vonkoncom sa otázkou práva na sebaurčenie 
nezaoberať. Viď OKLOPČIĆ, Zoran: Preliminary Thoughts on the Kosovo Opinion. European Journal of 
International Law, 26. júl 2010, http://www.ejiltalk.org/preliminary-thoughts-on-the-kosovo-opinion/ 
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bombardovania, nepotrestané dopady Allied Force na civilné obyvateľstvo, politika dvojitého 

metra civilnej správy v Kosove po r. 1999, neschopnosť a neochota intenzívnejšie sa zaoberať 

kauzami údajného zapojenia lídrov kosovskej politickej scény do ilegálnych aktivít atď. 

Množstvo týchto káuz je dnes marginalizovaných s poukazom na to, že Srbsko stratilo 

akýkoľvek legitímny nárok zachovať si v Kosove svoju prítomnosť v dôsledku 

Miloševićových represií, čo je argument, ktorý je relevantný a dá sa k nemu z oboch strán 

prispieť hodnotnými argumentmi, avšak sám o sebe nijako neospravedlňuje všetky akcie 

medzinárodného spoločenstva, ktoré utvárali podobu dnešného Kosova od r. 1999. Budovanie 

štátu je jedným z najťažších projektov, ktoré si na svoje plecia môžu rôznorodé medzinárodné 

inštitúcie vziať, čo však neznamená, že zlyhania, ktoré sa v tomto procese nevyhnutne 

objavia, budú s poukazom na náročnosť celej úlohy ospravedlňované. Naopak, je potrebné 

jednoznačne poukázať na chyby, ktorých sa v Kosove medzinárodné spoločenstvo dopustilo, 

systematicky tlačiť na ich odstránenie (pričom bude zaujímavé sledovať, aký bude ďalší 

postup EULEXu v kauze obchodovania s orgánmi po všetkých nezrovnalostiach, ktoré sa 

vďaka investigatívnej práci niekoľkých novinárskych tímov a vyšetrovacích skupín vynorili) 

a pokúšať sa ich vyvarovať pri podobných projektoch v budúcnosti. 

 

Štvrtá otázka sa zaoberá fungovaním ICTY a jeho dopadom na efektívny výkon 

spravodlivosti, ako aj proces zmierovania. Haagsky tribunál je už len svojim vytvorením 

a aspoň relatívne efektívnym fungovaním (v porovnaní so situáciou v iných etnických 

konfliktoch vo svete, kde podobné tribunály nikdy vytvorené neboli) zásadným precedensom. 

Ak by ICTY neexistoval, veľká časť vojnových zločincov by nikdy nebola potrestaná, keďže 

lokálne tribunály v jednotlivých nástupníckych republikách by k takýmto zásadným krokom 

nemali ani politickú vôľu, ani potrebné prostriedky. ICTY naviac zohráva dvojakú rolu – 

prvou je samotné vynášanie rozsudkov nad tými obvinenými, ktorých činnosť v balkánskych 

konfliktoch bola posúdená ako dostatočne zásadná nato, aby sa ňou zaoberal medzinárodný 

tribunál. Okrem toho však taktiež vytvára tlak na domáce tribunály, ktoré postupne 

prechádzali zásadnými reformami a sú tak dnes omnoho schopnejšie zaoberať sa na 

profesionálnej a nestrannej úrovni obvinenými, ktorí spadajú pod právomoc práve týchto 

lokálnych tribunálov. Na prvú otázku, či je ICTY schopný efektívne vykonávať 

spravodlivosť, sa tak podľa môjho názoru dá odpovedať kladne, hoci samotná efektivita môže 

byť v mnohých prípadoch spochybniteľná. Týka sa to tak neúmerne naťahovaných prípadov, 

keď je napriek judikatúre konštatujúcej primeranú dĺžku trvania pojednávania tento čas 

predĺžený až na osem rokov (prípad Šešelj), ako aj káuz, keď bol tribunál obviňovaný 



 342 

z diletantizmu, absencie politickej vôle (hoci táto by v prípade justičných orgánov v ideálnom 

prípade nemala zohrávať žiadnu rolu), či cielenej manipulácie. Týkalo sa to prístupu voči 

operácii Allied Force, vedúcim príslušníkom UÇK (ktorí boli v najvypuklejších kauzách buď 

oslobodení – Limaj, Haradinaj; alebo vôbec obvinení neboli – Thaçi, Çeku), či celej kauze 

údajného ilegálneho transportu ľudí cez kosovsko-albánsku hranicu a obchodu s orgánmi. Vo 

všetkých týchto prípadoch je kritika na mieste a hoci je vzhľadom na tzv. „completion 

strategy“, ktorá zabraňuje tribunálu vo vydávaní nových obvinení, tieto chyby napraviť (až na 

prípad Haradinaj et al., ktorý je tribunálom opätovne prejednávaný), dá sa z nich aspoň 

vztiahnuť poučenie na paralelne fungujúce ad hoc tribunály, či ešte stále len rozbiehajúci sa 

ICC. 

 

Čo sa týka druhého deklarovaného cieľa ICTY, a síce prispievania k procesu 

zmierenia v predmetných krajinách, je zrejme namieste odpoveď, že ICTY svojim konaním 

občas viac rozdeľoval, než zmieroval. Na strane druhej je otázne, či je to chyba samotného 

tribunálu – to, že tak Srbi, ako aj Chorváti mali často pocit zaujatosti a nespravodlivosti, 

vyplýva z bremena nevysporiadania sa s vlastnou minulosťou, ku ktorému naviac citeľne 

prispieva zdieľaný pocit vlastnej ublíženosti. V kapitole venovanej fungovaniu tribunálu som 

popísal zrejme najzásadnejší argument, ktorý sa snaží vytknúť tribunálu stratégiu adoptovanú 

od samého počiatku, a porovnáva ju so stratégiou využívanou tribunálmi v Norimbergu 

a Tokiu po 2. svetovej vojne. Podľa tohto argumentu bolo potrebné už na začiatku 

jednoznačne pomenovať agresora a obvinenia koncentrovať primárne práve na zločiny 

agresie. Akonáhle sa k tomuto postoju pridá analógia so situáciou v Nemecku po r. 1945, znie 

tento prístup nesporne príťažlivo – obete sa cítili aspoň do istej miery verdiktmi vtedajších 

súdov uspokojené a nemecká spoločnosť prešla nevyhnutnou katarziou. Ako však v danej 

kapitole konštatujem, táto analógia je natoľko nepresná, že ju nie je možné na prípad 

balkánskych vojen aplikovať ani pri najlepšej vôli. Prirovnanie Miloševićovho Srbska 

k Hitlerovmu Nemecku by bolo z principiálneho hľadiska hrubou nespravodlivosťou 

a historickou nepresnosťou, nehľadiac už na týmto implikovaný akt neúcty voči obetiam 

nacistickej genocídy. Obzvlášť vojna v BaH bola mimoriadne komplexným dejinným javom, 

ktorej zjednodušovanie by sa mohlo stretnúť s otáznym dopadom na tamojšiu spoločnosť. Je 

pravdou, že ICTY svojou nejednoznačnou stratégiou, v rámci ktorej bola vina ad hoc 

rozčlenená medzi príslušníkov rôznych etnických skupín podľa jednotlivých prípadov, 

k zmiereniu zrejme významnejšie neprispel, avšak zároveň zrejme v danej situácii nebolo inej 
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cesty. Efektívne trestanie vykonaných zločinov bolo podľa môjho názoru prioritnou úlohou 

tribunálu, a práve tu sa dajú vybadať citeľnejšie zlyhania. 

 

Ďalšia otázka rieši problematiku aktuálnej angažovanosti medzinárodného 

spoločenstva v BaH s ohľadom na patovú politickú situáciu. Kompetentne sa vyjadriť 

k súčasným stratégiam medzinárodného spoločenstva tak v BaH, ako aj v oblastiach 

obývaných signifikantnými podielmi etnických menšín v severnom Kosove, južnom Srbsku 

a severozápadnom Macedónsku, je mimoriadne náročné. Daná komplexná problematika je 

pochopiteľné vnímaná z diametrálne odlišných pohľadov, čo v konečnom dôsledku často 

zvádza medzinárodné spoločenstvo k pasivite a odkladaniu ráznych riešení. Na strane druhej, 

príliš iniciatívna politika a snaha o zhora implementované riešenia môže v mnohých 

prípadoch narobiť viac škody, než osohu.  

 

Kroky Vysokého predstaviteľa v BaH, ktoré pomáhali riešiť patovú situáciu, boli 

samozrejme za istých okolností dôležité a potrebné – obzvlášť sa jednalo o prvé roky po 

prijatí Daytonského mierového plánu, keď v krajine nefungovali tak elementárne prvky 

spoločného štátu, ako jednotné ŠPZky, či spoločná mena. Revidovanie súčasnej bosnianskej 

ústavy je však podľa môjho názoru natoľko významným aktom, že by k nemu malo dôjsť iba 

po zhode všetkých troch hlavných etnických skupín. Ak sa bude medzinárodné spoločenstvo 

pokúšať vyriešiť nefunkčnosť bosnianskeho politického systému radikálnymi rezmi do 

súčasnej podoby ústavy, stretne sa to rozhodne s výrazným odporom, ktorý môže prerásť až 

do pretrhnutia väzieb s centrálnymi inštitúciami v Sarajeve. OHR a PIC vo svojej podstate 

nemajú pripravený krízový scenár pre prípad, že by k tejto situácii naozaj došlo – vojenská 

prítomnosť v krajine bola citeľne redukovaná a právomoci Vysokého predstaviteľa, hoci 

papierovo nezmenené, trpia istou mierou nevynútiteľnosti, pokiaľ by sa napr. Milorad Dodik 

skutočne rozhodol jeho výnosy bojkotovať.  

 

Medzinárodné spoločenstvo by sa tak malo v prvom rade koncentrovať na vytváranie 

podmienok pre rokovania butmirského typu, a zároveň jednoznačne spájať pokrok 

v integračnom procese s pokrokom vo vnútropolitických reformách. Vyžaduje si to však 

i vôľu Európskej Únie pristúpiť k novému kolu rozširovacieho procesu, pretože za súčasných 

podmienok môžu mať bosnianski predstavitelia legitímny pocit, že ich členstvo v EÚ je príliš 

vzdialené, než aby ich motivovalo ku konkrétnym krokom, ktoré sa premietnu v konkrétnych 

výsledkoch. Proponenti intervencionistického prístupu môžu samozrejme namietať, že bez 
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intenzívnejšieho zapojenia medzinárodného spoločenstva sa nikdy nepodarí dosiahnuť zhoda 

v kľúčových otázkach ústavnej reformy, ak je to však skutočne tak, znamená to skôr 

potvrdenie už citovaných slov Henryho Kissingera, že „Bosna nikdy neexistovala ako 

nezávislý štát a tak by sme sa ho nemali pokúšať teraz vytvoriť.“1098 Bosna a Hercegovina 

predstavuje pre mnohých západných politikov a novinárov projekt multikultúrnej spoločnosti, 

ktorý má dokazovať správnosť západnej politiky voči západnému Balkánu a uskutočniteľnosť 

takýchto projektov napriek zániku Juhoslávie – rezignácia by pre nich zároveň znamenala 

rezignáciu na multikultúrny projekt ako taký. Ja osobne sa domnievam, že BaH nie je úplne 

neživotaschopná, avšak zároveň je jej prežitie podmienené užšou regionálnou integráciou na 

Balkáne, čo by tak malo pre relevantné medzinárodné inštitúcie byť prioritou č. 1. Vnímať 

BaH ako svet sám pre seba je veľkou chybou, jej fungovanie je vždy nutné posudzovať 

v kontexte postjuhoslovanského priestoru. 

 

Šiesta otázka posudzuje súčasný štatút Kosova a rieši možnosť prípadnej teritoriálnej 

výmeny severného Kosova za Preševské údolie. Pri posudzovaní prístupu k zachovaniu 

teritoriálnej integrity Kosova je nutné uvedomiť si, aký prístup zaujalo medzinárodné 

spoločenstvo od r. 1991 pri vytváraní nových štátov na Balkáne. Oficiálne sa jednalo 

o aplikáciu princípu uti possidetis, čo znamenalo transformáciu niekdajších vnútorných 

administratívnych republikových hraníc na hranice štátne. V prípade Kosova došlo k istej 

výnimke, keďže Kosovo nedisponovalo republikovým štatútom v rámci SFRJ, de facto však 

jeho postavenie bolo podobné republike a tak sa pri prihliadnutí k praktickým implikáciam dá 

taktiež odvolať na princíp uti possidetis, hoci je podobná aplikácia v priamom protiklade 

s právom Srbska na zachovanie svojich republikových hraníc, ktoré boli koniec koncov 

taktiež legitimizované na základe uti possidetis. Západ tak touto doktrínou de iure podporoval 

vznik nových multietnických štátov a nepodporil princíp národného sebaurčenia – malo tak 

vzniknúť multietnické Chorvátsko s 12% srbskou menšinou, multietnická BaH, multietnické 

Macedónsko atď. a vo svojej podstate i multietnické Kosovo. Ak by sa primárne akceptoval 

princíp národného sebaurčenia, na Balkáne by vznikli násilnou cestou homogénne štátne 

prvky typu Veľké Srbsko a Veľké Albánsko. Tento fakt však sám o sebe neznamená, že sa 

západ na etnický princíp a právo na národne sebaurčenie neodvolával – v prípade nezávislého 

Kosova sa jednalo o jeden z kľúčových argumentov, ale i v procese vzniku nezávislého 

Chorvátska atď. sa využívali argumenty operujúce nutnosťou uznania práva na sebaurčenie 

                                                 
1098 Viď str. 236 
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Chorvátov a pod. Isté obvinenie z pokrytectva je tak namieste, keďže, ako už bolo v samotnej 

práci skonštatované, selektívny prístup zo strany medzinárodného spoločenstva nebol ničím 

výnimočným – iné kritériá boli aplikované na Juhosláviu a iné na jej nástupnícke republiky, 

a podobne tak je aplikácia princípu uti possidetis na Kosovo popretím toho istého princípu 

v prípade Srbska1099. Každopádne však dosiaľ pri vytváraní nových štátov priestore bývalej 

SFRJ nedošlo k vytvoreniu úplne novej hranice, ktorá by nekopírovala či už niekdajšie 

republikové, resp. provinčné hranice. 

 

 Praktická situácia v Kosove a južnom Srbsku je odlišná od situácie v BaH – pri 

dôslednej aplikácii práva na sebaurčenie by bola Posávina spoločne so západnou 

Hercegovinou pripojená k Chorvátsku, RS k Srbsku a uprostred by vznikol nezávislý 

bosniacky štátik, ktorého životaschopnosť by bola vskutku povážlivá. Vzájomná výmena 

území medzi Belehradom a Prištinou by však ku vzniku podobného neživotaschopného 

nového štátneho útvaru neviedla. Zároveň by sa však jednalo o precedens, keď by sa prvýkrát 

prekresľovali niekdajšie vnútorné juhoslovanské administratívne hranice bez jasne 

vymedzeného pravidla (bez ohľadu na to, ako kontraproduktívne mohlo byť principiálne 

trvanie na aplikácii uti possidetis v r. 1991). Jediným kritériom by zrejme bolo právo na 

sebaurčenie, ktoré však ráta s „prispôsobením sa“ príslušníkov etnických menšín, ktoré na 

predmetných územiach žijú. Takéto opatrenie by znamenalo zrejme omnoho významnejšie 

nebezpečenstvo pre zachovanie integrálnej BaH, či Macedónska, než tomu bolo v prípade 

vytvorenia nezávislého Kosova a hrozilo by prerásť v skutočný domino efekt. Toto moje 

tvrdenie však zároveň nemá byť chápané ako obhajoba princípu, na základe ktorého boli 

konštituované nové nástupnícke štáty a ktorý zároveň viedol k ich signifikantnej etnickej 

homogenizácii (v prípade Chorvátska a Kosova, a vnútorne taktiež v BaH).   

 

Ďalej je prirodzene nutné prihliadať i k praktickým aspektom konkrétnych situácií. 

V prvom rade sa jedná o postavenie zostávajúcich príslušníkov srbskej menšiny v Kosove na 

juh od Ibaru, ktorých percentuálny podiel je vyšší, než je podiel Srbov na sever od Mitrovice. 

                                                 
1099 Týmto nevyhnutne dospejeme k obhajobe existencie nezávislého Kosova poukazom na právo na národné 
sebaurčenie, čiže k diametrálne odlišnej argumentačnej línii. Je nutné uvedomiť si, že „inštitucionálnym 
východiskom delenia Juhoslávie boli konfederatívne silné republiky, legitimáciou elít, ktoré si medzi sebou chceli 
Juhosláviu rozdeliť, však boli etnicky definované národy obývajúce obvykle i územie mimo ‘svojej’ republiky. 
Logika boja o rozdelenie obyvateľstva, územia a zdrojov v tejto situácii viedla k súčasnej obhajobe dvoch 
vzájomne sa vylučujúcich princípov – princípu nedotknuteľnosti vnútorných republikových hraníc i princípu 
etnonárodného sebaurčenia. Sebaurčenie bolo upierané cudzím menšinám vo vnútri, ale vyžadované pre vlastné 
menšiny vonku.“ In: BARŠA, Pavel, STRMISKA, Maxmilián: Národní stát a etnický konflikt. Politologická 
perspektiva, str. 122 
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Po druhé, dané riešenie by znevýhodňovalo Srbov v Preševskom údolí, ktorí by s veľkou 

pravdepodobnosťou opustili svoje obydlia a vytvorili tak nový tlak na srbský sociálny systém. 

Po tretie, pre prijatie podobného riešenia by muselo dôjsť k omnoho výraznejšiemu 

politickému zblíženiu medzi Belehradom a Prištinou, než je tomu v súčasnosti, čo je zároveň 

možno podmienené zmenou politickej garnitúry v Kosove – zatiaľ čo prostredie srbskej 

vnútornej politiky prešlo od r. 2000 významnými zmenami, vnútropolitické prostredie Kosova 

je stále veľmi podobné tomu spred desiatich rokov. Principiálne však potenciálnu územnú 

výmenu nepovažujem za vyslovene zlé riešenie – a zároveň pochybujem o schopnosti vlády 

v Prištine získať adekvátnu kontrolu nad severným Kosovom (čo by bolo druhé možné 

riešenie súčasnej patovej situácie). K tomuto scenáru by mohlo dôjsť iba za významnej 

podpory medzinárodného spoločenstva na čele s USA, pre ktoré však už niekoľko rokov 

Kosovo nie je ani zďaleka tak významnou zahranično-politickou prioritou, ako tomu bolo na 

začiatku nového tisícročia. Územná výmena by vyriešila štatút Preševského údolia, kde sa zo 

strednodobého hľadiska nedá vylúčiť nová vlna nestability. Zrejme najzásadnejším negatívom 

tohto riešenia je však takmer nevyhnutné prenesenie územných požiadaviek na macedónske 

teritórium v dôsledku zväčšenia teritória Kosova o nové albánske územie, čoho sa čiastočne 

týka i siedma otázka, analyzujúca možnosť eskalácie napätia v Macedónsku. 

 

Odtrhnutie albánskych oblastí Macedónska sústredených okolo miest Tetovo 

a Gostivar by pre macedónsky štát malo veľké následky – signifikantne by sa zmenšila tak 

územná plocha, ako aj počet obyvateľov už aj tak dosť malého štátu so značnými 

ekonomickými problémami. Okrem toho okolo Tetova vedie diaľnica, ktorá (hoci už 

v podobe obyčajnej dvojprúdovej cesty) pokračuje ďalej juhozápadným smerom cez Kičevo 

do Ohridu – Macedónsko by tak prišlo o toto dopravné spojenie, ktoré by muselo byť 

realizované výrazne dlhšou cestou cez Bitolu. Ako bolo v zdôraznené v kapitole 10.3.2 

venovanej albánskym regiónom na Balkáne, albánska menšina v Macedónsku prejavuje voči 

svojmu materskému štátu vyššiu mieru lojality a z rôznych prehlásení vyplýva, že sa cíti byť 

súčasťou Macedónska ako štátu, ktorý bude ochotný a schopný garantovať svojim menšinám 

plnú mieru menšinových práv. Albánski občania Macedónska budú v súčasnej situácii 

profitovať z členstva v medzinárodných integračných zoskupeniach rozhodne skôr, než pokiaľ 

by sa pričlenili ku Kosovu – tento faktor zohráva svoju rolu už teraz, keď Kosovo zostáva 

poslednou krajinou západného Balkánu, ktorého občania neboli zaradení zo strany krajín 

Schengenského priestoru do bezvízového režimu. Z hľadiska krátkodobého až strednodobého 

nepredpokladám zvýšenie napätia, ktoré by bolo porovnateľné so situáciou v r. 2001 – pokiaľ 
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však nedôjde v regióne k iným zásadným zmenám. Akonáhle by Kosovo rozšírilo svoje 

hranice východným smerom a inkorporovalo by do svojho územia Preševské údolie (hoci za 

cenu straty severných okresov), pravdepodobne by sa zvýšil tlak na lídrov albánskej komunity 

v Macedónsku, aby nasledovali príklad svojich etnických súkmeňovcov z južného Srbska.  

 

Naviac sa bude jednať o ďalšiu ukážku toho, že zmena hraníc nemusí byť iba 

papierovou opciou. Z hľadiska dlhodobého je najvýznamnejším faktorom demografický vývoj 

– veľké množstvo slovanských Macedóncov je znepokojených faktom, že pôrodnosť 

albánskeho etnika je v priemere dva až trikrát vyššia, než u slovanských Macedóncov, či 

Srbov1100. Dá sa tak očakávať postupný nárast podielu albánskeho etnika zo súčasných 25% 

až na 30, 40, či 50% (výsledné číslo sa líši vzhľadom na názorové preferencie jednotlivých 

opýtaných vo vzťahu ku albánskej menšine a reflektuje mieru prítomného nacionalizmu), čo 

nevyhnutne povedie k nárastu požiadaviek na zmenu súčasného administratívneho členenia 

krajiny. Dá sa predpokladať, že Macedónsko tak bude v lepšom prípade nasledovať belgický 

model a stane sa štátom tak slovanských Macedóncov, ako aj Albáncov, pričom rozdiely v 

percentuálnom zastúpení sa budú zmenšovať. Medzinárodné spoločenstvo by v tomto procese 

malo dohliadať na zodpovednú menšinovú politiku vlády v Skopje, ktorá bude predpokladom 

pre budúce obojstranne prijateľné kompromisné riešenia bez nutnosti násilných konfliktov. Je 

však zároveň potrebné podotknúť, že multietnické demokracie sú vystavené náročným 

skúškam i v západnej Európe, čo dokumentuje práve príklad súčasného Belgicka – dlhodobá 

udržateľnosť týchto projektov tak nie je automatická a vyžaduje si zodpovedný prístup 

predstaviteľov všetkých etnických skupín, ktorí musia mať dostatočnú motiváciu na 

zachovaní spoločného štátu. Táto motivácia môže prirodzene prichádzať i zvonku (v súčasnej 

dobe predovšetkým v podobe vyhliadky na členstvo v EÚ), čo by malo byť pre medzinárodné 

spoločenstvo obzvlášť v Európe prioritou. 

 

Posledná otázka, ergo šanca na úspech pre multietnické štáty budované na občianskom 

základe, prestupuje prakticky celou dizertačnou prácou. Projekt multietnického štátu na 

Balkáne rozhodne nemôže byť označený za neuskutočniteľný – v dlhej balkánskej histórii sa 

v súčasnosti jedná o de facto prvé obdobie, keď sledujeme vznik a existenciu relatívne 

homogénnych národných štátov budovaných na etnickom princípe. Je však zároveň potrebné 

zdôrazniť, že v minulosti sa vždy jednalo o štátne celky integrujúce veľký počet rôznych 

                                                 
1100 DRAGOVIĆ, Anica: Differentials of Fertility in the Republic of Macedonia. New Balkan Politics, No. 2, 
nedatované, http://www.newbalkanpolitics.org.mk/OldSite/Issue_2/dragovic.eng.asp 
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etnických skupín, ktoré tak zdieľali spoločný osud „nutnosti“ spolužitia v jednom 

viacnárodnom útvare – v tom je napr. rozdiel medzi Juhosláviou a dnešnou BaH. Domnievam 

sa, že keďže boli de facto všetky nástupnícke štáty v regióne západného Balkánu vytvárené na 

základe nacionalistickej mobilizácie, bude mimoriadne ťažké pretransformovať ich na 

moderné štáty, v ktorom dominuje občiansky princíp. Je pritom reálne jedno, či 

v predmetnom procese došlo k výraznejšej homogenizácii krajiny (Chorvátsko, Kosovo), 

alebo či je krajina stále obývaná viacerými etnickými skupinami (BaH) – nacionalistická 

mobilizácia bola v oboch prípadoch primárnym faktorom pre legitimizáciu politickej moci.  

 

Zásadným problémom pri transformácii týchto krajín je nielen nedávne vojnové 

dedičstvo, ktoré významným spôsobom deformovalo vzťahy vo vnútri jednotlivých 

spoločností, ale i stále pretrvávajúce rozdelenie jednotlivých etnických skupín medzi susedné 

štáty. V rámci Juhoslávie boli integrovaní tak všetci príslušníci srbského národa, ako aj 

významná časť príslušníkov národa albánskeho (hoci i tu komplikovala situáciu existencia 

susedného Albánska ako primárneho národného štátu). Pokiaľ by napr. v rámci BaH žili tri 

etnické skupiny, ale zároveň by ich prítomnosť bola obmedzená iba na teritórium danej 

krajiny, situácia by bola značne jednoduchšia. V skutočnosti však na Balkáne žijú Srbi 

v Srbsku, BaH, Kosove a v zmenšenom počte i v Chorvátsku; Albánci potom v Albánsku, 

Kosove, Macedónsku, Srbsku atď. Príslušníci týchto roztrúsených etnických skupín tak budú 

mať neustále zámienky vzhliadať k svojmu „národnému“ štátu, čo občiansky princíp 

pochopiteľne zásadne popiera. Ja osobne tak neverím v možnosť vybudovania štátu na 

autentickom občianskom princípe v rámci jednotlivých juhoslovanských nástupníckych 

republík, pokiaľ bude medzi nimi naďalej panovať povojnové dedičstvo vzájomnej nedôvery. 

Občiansky princíp by mohol prevládnuť v prípade širšej regionálnej integrácie a vytvorenia 

kvázi novej Juhoslávie v rámci EÚ, či prípadného iného juhoeurópskeho integračného 

zoskupenia, kde by prestal hrať úlohu faktor izolácie v súčasnosti formálne oddeľujúci 

macedónskych Albáncov od srbských, kosovských Srbov od bosnianskych atď. Dnešný 

priestor západného Balkánu absolvoval od konca posledných vojenských konfliktov kus 

cesty, avšak ešte stále sa dá v mnohom súhlasiť s Ivom Andrićom: „Medzi strachom, že sa 

niečo stane, a nádejou, že možno predsa len nie, sa nachádza viac miesta, než sa obvykle 

predpokladá. V tomto úzkom, tvrdom, pustom a tmavom priestore strávia mnohí z nás celý 

svoj život.“1101 

                                                 
1101 V srbčine: „Izmedju bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se 
misli. Na tom uskom ,tvrdom, golom i mračnom prostoru, provode mnogi od nas svoj vek.“ Najlepši citati 
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ABSTRAKT 

 

Dizertačná práca je venovaná analýze rôznych stratégií a postupov medzinárodného 

spoločenstva pri riešení konfliktov vznikajúcich v dôsledku rozpadu bývalej Juhoslávie od r. 

1991. Práca je rozdelená na dva hlavné bloky – prvý sa zaoberá historiografickým popisom 

udalostí v predmetných krajinách s dôrazom na rôzne mierové plány a iniciatívy navrhované 

a predostierané medzinárodným spoločenstvom, zatiaľ čo druhý kladie dôraz na potenciálne 

bezpečnostné hrozby, ktorým daný región môže v budúcnosti čeliť. Zároveň sa z niekdajších 

chýb a zlyhaní pokúša abstrahovať ponaučenia, ktoré by pre medzinárodné spoločenstvo mali 

byť pri riešení prípadných nových konfliktov relevantné. Ako hlavné kritérium pri výbere 

krajín, ktoré sú v tejto práci analyzované, mi slúžila súčasná relevancia vzniku 

bezpečnostných hrozieb v podobe etnických konfliktov – vynechané je tak napr. Chorvátsko, 

ktoré síce bolo významným aktérom etnického konfliktu v r. 1991-95, avšak vzhľadom na 

významnú elimináciu srbského menšinového zastúpenia v dôsledku operácie Oluja táto 

krajina nepredstavuje významnejšie ohnisko možnej eskalácie etnicky motivovaného napätia. 

Predmetom analýzy sú tak primárne dva regióny – prvým je Bosna a Hercegovina, ktorá sa 

stále nedokázala vysporiadať s politickým patom v dôsledku nefungujúceho konsociačného 

systému, ako aj diametrálne odlišných náhľadov na samotnú legitimitu štátu zo strany troch 

etnických skupín, zatiaľ čo druhým sú albánske oblasti čítajúce primárne Kosovo, Preševské 

údolie a severozápadné Macedónsko. V tomto prípade pramení potenciál nestability 

z prípadných albánskych ašpirácií na zjednotenie v jednom štátnom útvare, čo by znamenalo 

opätovné prepisovanie balkánskych hraníc, tentokrát výlučne na etnickom princípe. 

 

V práci je stanovených niekoľko kľúčových otázok pre oba jej bloky. Ohľadom 

možnosti medzinárodného spoločenstva efektívne zabrániť rozpadu SFRJ sa konštatuje, že 

medzinárodné spoločenstvo túto možnosť premrhalo v období, keď ňou ešte potenciálne 

mohlo disponovať, a to primárne z dôvodu tak podcenenia juhoslovanského konfliktného 

potenciálu, ako aj nutnosti koncentrácie na závažné problémy vyplývajúce z krachu 

bipolárneho geopolitického systému. Neskôr sa mohlo už len zameriavať na stratégie, ako 

tento rozpad previesť nekrvavou cestou, čo sa i z dôvodu rôznych chybných rozhodnutí 

(predčasné uznanie BaH, či nekompromisná aplikácia princípu uti possidetis) nepodarilo 

realizovať. Pri posudzovaní Daytonského mierového plánu je zdôraznené, že jedinou 
                                                                                                                                                         
i odlomci, Ivo Andrić. 24. jún 2010, http://najboljicitati.blog.rs/blog/najboljicitati/generalna/2010/06/24/ivo-
andric 



 350 

možnosťou, ako ukončiť vleklý konflikt, bolo prijatie kompromisu požadujúceho 

signifikantné ústupky od všetkých zúčastnených strán, pričom pozdvihnutie občianskeho 

princípu nad etnický nebolo v daných podmienkach možné. Zapojenie medzinárodného 

spoločenstva do vývoja v Kosove je hodnotené značne kriticky, a to obzvlášť s dôrazom na 

diplomatické fiasko v podobe rokovaní v Rambouillet. Ďalej je uvedených množstvo 

konkrétnych príkladov, keď boli udalosti posudzované dvojitým metrom a verejnosti boli 

predkladané nepravdivé údaje s cieľom legitimizácie zahraničnej politiky voči Kosovu. 

 

Činnosť ICTY je na jednej strane vyzdvihnutá ako signifikantný prvok napomáhajúci 

spravodlivosti a právnemu prostrediu na Balkáne, pričom je však kriticky posúdených 

niekoľko prípadov, v ktorých konal tribunál buď neprofesionálne, alebo zrejme nedokázal 

zvládnuť politický tlak vyplývajúci zo samotného inštitucionálneho ukotvenia tribunálu. 

Spomínaná je tak neschopnosť adekvátne vyšetriť kontroverzie operácie Allied Force, 

diletantstvo OTP v prípade Šešelj, či absencia docenenia významu ochrany svedkov v prípade 

Haradinaj. Súčasťou danej kapitoly je i zamyslenie sa nad obecnou stratégiou ICTY, ktorá na 

rozdiel od norimberského tribunálu kládla primárny dôraz na genocídu a zločiny proti 

ľudskosti, čo viedlo k istému rozloženiu podielu viny u predstaviteľov zúčastnených krajín. 

Dostatočný priestor je venovaný i jednej z najvýznamnejších káuz dominujúcich súčasnému 

priestoru západného Balkánu, a síce údajného zapojenia vysokých predstaviteľov UÇK do 

pašovania ľudských orgánov. 

 

Kritickej analýze je vystavená tak separatistická politika hlavných predstaviteľov RS 

na čele s premiérom Dodikom, ako aj „občianska“ iniciatíva niektorých bosniackych 

politikov, ktorá je však v skutočnosti často len zásterkou etnicky motivovaného bosniackeho 

nacionalizmu profitujúceho z početnej prevahy daného etnika v krajine. Konštatuje sa, že 

angažmán medzinárodného spoločenstva primárne v podobe OHR v krajine nemôže pretrvať 

večne, pričom už i v súčasnosti je jeho postavenie hoci nie de iure, ale de facto limitované 

a v čoraz ťažšej pozícii. Medzinárodné spoločenstvo bude musieť vyvinúť na predstaviteľov 

všetkých troch etnických komunít dostatočný tlak (ktorý pri nedávnych butmirských 

rokovaniach absentoval), pokiaľ chce vyviesť daný politický systém z patovej situácie, nemal 

by však podľahnúť jednostrannej orientácii napr. v prospech unitaristickej politiky. Albánske 

oblasti Balkánu sa odlišujú mierou lojality voči domovskému slovanskému štátu, ako aj 

početným zastúpením tamojšej menšiny – vznik konfliktu „kosovských“ rozmerov sa však 

nepredpokladá, a to aj vzhľadom na zmeny priorít kľúčových hráčov na čele s USA. 
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SUMMARY 

 
The dissertation is aimed at the analysis of various strategies and approaches of the 

international community in solving conflicts having originated due to the dissolution of 

former Yugoslavia since 1991. It is divided into two sections – the former being devoted to 

the historiographical description of events taking place in the particular countries with main 

focus on various peace plans and other initiatives proposed and suggested by the international 

community, while the latter emphasizes potential security threats that might be faced by the 

region. At the same time it is trying to offer lessons from the mistakes and failures made in 

the past, since these could become relevant for the international community when dealing 

with potential new conflicts. Current probability of the origin of new security threats in the 

form of ethnic conflicts was selected as the main criterion for the selection of countries 

analyzed in the dissertation – this is also why Croatia is excluded; although it was a 

significant player of ethnic conflict in 1991-95, due to considerable elimination of Serbian 

minority representation as a result of the Operation Storm this country does not further 

constitute a relevant melting pot, where ethnically motivated tensions could rise again. Hence, 

the analysis is targeted at two regions – the first one being Bosnia and Herzegovina, which is 

still unable to successfully end the political stalemate. This situation largely stems from the 

highly dysfunctional consociative system, as well as from completely different perceptions of 

three Bosnian ethnic groups regarding the legitimacy of the state as such. Another region is 

created by Albanian areas primarily including Kosovo, Preshevo Valley and north-western 

Macedonia. Here the potential of instability results from hypothetical Albanian aspirations to 

the unification within one state entity. This would mean another revision of Balkan borders, 

now relying exclusively on the ethnic principle. 

 

 There are several key issues mentioned in both sections of the dissertation. Regarding 

the chance of the international community to efficiently prevent the SFRY from dissolving 

there is stated that this chance was regretfully wasted during the time when it was still 

possible to take it and use it. This happened no only since the Yugoslav conflict potential was 

underrated, but also because the international community was in need to deal with more 

substantial issues related to the failure of the then bipolar geopolitical system. Later on it was 

only possible to focus on particular strategies how to manage the break-up without resorting 

to violence, which, at the end of the day, was not performed successfully mainly due to 

several inaccurate decisions (such as premature recognition of BaH or rigid application of the 
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uti possidetis principle). When judging the Dayton peace plan it is stressed that the only 

option how to finally terminate the neverending conflict was to accept a compromise calling 

for significant concessions from all participating parties. Preferring the civic principle to the 

ethnic one was not feasible under the given circumstances. The international community 

engagement in the Kosovo situation is assessed highly critically, especially the diplomatic 

disaster at Rambouillet. Furthermore there are a good number of particular examples being 

mentioned, where events tended to be judged by double standard and the general public was 

misinformed by producing false data in order to make the foreign policy towards Kosovo 

more legitimate. 

 

 Existence of the ICTY is praised as a significant contribution to justice and legal 

environment in the Balkans, however, there are a certain number of cases under critical 

scrutiny when the Tribunal was acting either unprofessionally, or was probably unable to face 

the political pressure resulting from its very institutional embedding. These cases include the 

incapability to examine the controversies of the Operation Allied Force, incompetence of the 

OTP in the Seselj case, or neglecting the witness protection in the case of Haradinaj. An 

evaluation of a general ICTY strategy is also a part of this chapter – since unlike the 

Nuremberg Tribunal it put main emphasis on genocide and crimes against humanity, this 

attitude resulted into some “distribution” of guilt between the indictees from all countries. 

Sufficient space is devoted also to one of the most serious causes being now present in the 

Western Balkans – the alleged engagement of high KLA representatives in organ trafficking. 

 

 Critically is being assessed not only the secessionist policy of main RS representatives 

headed by prime minister Dodik, but also the „civic“ initiative of some Bosniak politicians, 

which is actually quite often just a way how to disguise ethnically inspired Bosniak 

nationalism benefiting from the plurality of this ethnic group in the country. It is stated that 

the international community engagement – primarily embodied in the OHR – cannot last 

forever, moreover, even nowadays its position is de facto boldly limited. If the international 

community wishes to end the political stalemate, it has got to put the representatives of all 

three ethnic groups under greater pressure than it occurred during recent Butmir talks. 

However, it shall not become subject of a one-sided policy, e.g. by promoting unitarist 

solutions. Albanian Balkan areas vary in terms of loyalty to their Slavic states, as well as of 

the representation of minorities, nevertheless, bigger conflicts of the „Kosovo“ scale are 

unlikely to occur, esp. due to altered geopolitical priorities of key players headed by the USA. 
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delegation, 10. január 1993 (0170-0751-0170-0910, dok. 0888); Consolidated Constitutional Principles for 

Bosnia and Herzegovina Proposed by the Co-Chairmen, 10. január 1993 (0170-0751-0170-0910, dok. 
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AAK -- Aliancia pre budúcnosť Kosova (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës) 
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i Hercegovine) 
AKSh -- Albánska národná armada (Armata Kombëtare Shqiptare) 
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AVNOJ -- Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie (Antifašističko 
Vijeće Narodnog Osloboñenja Jugoslavije) 

BaH -- Bosna a Hercegovina (Bosna i Hercegovina) 
BND -- Spolková spravodajská služba (Bundesnachrichtendienst) 
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CIA -- Ústredná spravodajská služba (Central Intelligence Agency) 
CSU -- Kresťanská sociálna únia (Christlich-Soziale Union) 
DPA -- Demokratická strana Albáncov (Demokratska partija Albanaca) 
DPA -- Demokratická strana Albáncov (Demokratska Partija na Albancite) 
DUI -- Demokratická únia pre integráciu (Demokratska unija za integracija) 
ECHR -- Európsky súd pre ľudské práva (European Court of Human Rights) 
ES -- Európske Spoločenstvo 
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-- Misia Európskej Únie pre presadzovanie práva v Kosove (European 
Union Rule of Law Mission in Kosovo) 
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HDZ -- Chorvátske demokratické spoločenstvo (Hrvatska demokratska 
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HV -- Chorvátska armáda (Hrvatska Vojska) 
HVO --  Chorvátska rada obrany (Hrvatsko vijeće obrane) 
ICC -- Medzinárodný trestný tribunal (International Criminal Court) 
ICFY -- Medzinárodná konferencia o Juhoslávii (International Conference on 

Yugoslavia) 
ICG -- International Crisis Group 
ICJ -- Medzinárodný súdny dvor (International Court of Justice) 
ICMP -- Medzinárodný výbor pre nezvestné osoby (International Commission on 

Missing Persons) 
ICTY -- Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) 
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IMF -- Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund) 
IPTF -- International Police Task Force 
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ITV -- Independent Television 
JMO -- Juhoslovanská moslimská organizácia (Jugoslavenska muslimanska 

organizacija) 
JNA -- Juhoslovanská národná armada (Jugoslovenska narodna armija) 
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KOS -- Kontraobaveštajna služba 
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LDP -- Liberálno-demokratická strana (Liberalno-Demokratska Partija) 
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PDD -- Strana demokratickej akcie (Partija za Demokratsko Delovanje) 
PDK -- Demokratická strana Kosova (Partia Demokratike e Kosovës) 
PDP -- Strana demokratického progresu (Partija Demokratskog Progresa) 
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RS -- Republika srbská (Republika Srpska) 
RSK -- Republika Srbská Krajina (Republika Srpska Krajina) 
RTS -- Rozhlas a televízia Srbska (Radio-televizija Srbije) 
SANU -- Srbská akadémia vied a umenia (Srpska akademija nauka i umetnosti) 
SAS  -- Špeciálna vzdušná služba (Special Air Service) 
SBiH -- Strana pre Bosnu a Hercegovinu (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) 
SDA  -- Strana demokratickej akcie (Stranka Demokratske Akcije) 
SDP -- Sociálno-demokratická strana (Socijaldemokratska Partija) 
SDS -- Srbská demokratická strana (Srpska Demokratska Stranka) 
SFOR -- Stabilisation Force  
SFRJ  
 

-- Socialistická federatívna republika Juhoslávia (Socialistička Federativna 
Republika Jugoslavija) 

SKJ -- Zväz komunistov Juhoslávie (Savez Komunista Jugoslavije) 
SNSD -- Zväz nezávislých sociálnych demokratov (Savez Nezavisnih 

Socijaldemokrata) 
SPS -- Socialistická strana Srbska (Socialistička Partija Srbije) 
SR -- Socialistická republika (Socialistička republika) 
SRJ -- Federatívna republika Juhoslávia (Savezna Republika Jugoslavija) 
SVK -- Srbská armáda Krajiny (Srpska Vojska Krajine) 
TO -- Teritoriálna obrana (Teritorijalna odbrana) 
UÇK -- Kosovská oslobodenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës) 
UÇK -- Národná oslobodenecká armada (Ushtria Çlirimtare Kombëtare) 
UÇPMB -- Oslobodenecká armáda Preševa, Medvedje a Bujanovca (Ushtria 

Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit) 
UNHCR -- Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High 

Commissioner for Refugees) 
UNPROFOR -- United Nations Protection Force 
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VJ -- Juhoslovanská armáda (Vojska Jugoslavije) 
VMRO-
DPMNE 

-- Vnútromacedónska revolučná organizácia – Demokratická strana za 
macedónsku národnú jednotu (Vnatrešna Makedonska Revolucionerna 
Organizacija – Demokratska Partija Za Makedonsko Nacionalno 
Edinstvo) 

VRS -- Armáda Republiky srbskej (Vojska Republike Srpske) 
WTO 
 

-- Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization) 
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