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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zam řuje na vliv Srbska na získání nezávislosti 

Republiky Makedonie v letech 1991 až 1996 a na třech milnících srbsko-makedonských 

vztahů zkoumá, jak konkrétn  se tento vliv projevoval. První kapitola je obecnému 

uvedení do makedonské problematiky na počátku 90. let 20. století. Hlavní částí práce 

je druhá kapitola, která pojednává o vlivu Srbska v letech 1991 až 1993. Prvním 

zkoumaným milníkem jsou jednání o reform  Jugoslávie z první poloviny roku 1991 a 

postoj Srbska, který zásadn  ovlivnil další sm řování tehdejší Socialistické republiky 

Makedonie. Následující část se v nuje období od září 1991 do března 1992, kdy byla 

Republika Makedonie v bezprostředním bezpečnostním ohrožení ze strany Srbska a 

ukazuje, jak Skopje na nastalou situaci reagovala. Třetím zkoumaným milníkem je 

žádost Republiky Makedonie mezinárodní společenství o vojenské jednotky pro 

monitorování hranic s Jugoslávií a Albánií, kterou se Skopje snažilo zabránit rozšíření 

konfliktu z Chorvatska a z Bosny a Hercegoviny i na území Republiky Makedonie. 

Částečn  jsou také zkoumány vztahy etnických skupin žijících v Republice Makedonie. 

Třetí kapitola práci uzavírá a stručn  se v nuje srbsko-makedonským vztahům v letech 

1993 až 1996. 

  

 

 

 

 



  

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the influence of Serbia on the process of gaining 

independence of Republic of Macedonia between the years 1991 and 1996 and 

examines on three particular events in Serbian-Macedonian relations the causes and 

consequences of the influence. The first chapter is an introduction to the situation 

Macedonia was in late 1980s. The main part is the second chapter, which focuses on the 

influence of Serbia between years 1991 and 1993. The first event are the negotiation 

efforts that should have found a suitable reform for Yugoslavia in first half of 1991 and 

the Serbian attitude that influenced future path of Republic of Macedonia. The 

following part focuses on the period from September 1991 to March 1992, when Serbia 

posed a serious security threat to Republic of Macedonia and shows how Skopje reacted 

to this a situation. The third analyzed event is the request by Republic of Macedonia to 

the international community for units for monitoring Macedonian borders with 

Yugoslavia and Albania, which was done in order to prevent spreading of the armed 

conflict from Croatia and Bosna and Hercegovina to Republic of Macedonia. Examined 

are also relations between ethnic groups in Republic of Macedonia. The third chapter 

summarizes Serbian-Macedonian relations until the year 1996, when the relations were 

standardized. 
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Úvod 

Dnešní Republika Makedonie pat í k nejmladším státům Evropy a její cesta 

k nezávislosti byla velmi komplikovaná. Lidová republika Makedonie, která vznikla 

jako součást socialistické Jugoslávie po druhé světové válce, byla vůbec prvním 

svébytným státním celkem makedonského národa, jehož identita se začala formovat 

teprve ve druhé polovině 1ř. století. Ještě během krize jugoslávského státu na počátku 

90. let 20. století se zdálo nepravděpodobné, že by se Socialistická republika 

Makedonie, jak se státní útvar jmenoval od roku 1963, vydala cestou nezávislosti. Jako 

jedna z periferních oblastí jugoslávské federace byla Socialistická republika Makedonie 

silně hospodá sky provázána s centrem v Bělehradě a také makedonské ve ejné mínění 

bylo naladěno projugoslávsky. Navzdory zmíněným faktorům se politické elity ve 

Skopji rozhodly v roce 1991 opustit Socialistickou federativní republiku Jugoslávie a 

vyhlásit nezávislost. 

Socialistická republika Makedonie byla navíc jediným členem Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie, který opustil společný stát jižních Slovanů mírovou 

cestou. Poda ilo se jí to p esto, že existovalo několik potencionálních ohnisek napětí, 

které mohly p erůst v násilný konflikt. P edevším šlo o spor o název Makedonie 

s eckem a vnit ní etnické napětí mezi slovanskou většinou a albánskou menšinou 

v Republice Makedonie. Jak se ukázalo v p ípadě Slovinska a Chorvatska, rovněž 

vlastní odchod z Jugoslávie znamenal ohrožení míru, neboť Srbskem ovládané federální 

instituce zareagovaly na odtržení dvou severozápadních republik ozbrojenými akcemi. 

Státem, který ovlivňoval situaci Republiky Makedonie v prvních letech její 

existence nejvíce, bylo Srbsko. Jeho vliv se projevoval i ve všech t ech zmíněných 

hrozbách pro udržení míru v Republice Makedonie. ecko-makedonský spor využilo 

Srbsko k uzav ení spojenectví s Athénami, ve kterém se snažilo využít eckého tlaku na 

Republiku Makedonie ke sledování vlastních mocenských cílů. Etnické napětí 

v Republice Makedonie bylo úzce spojeno s napětím v sousední autonomní oblasti 

Kosovo, kde měli kosovští Albánci komplikované vztahy s kosovskými Srby, a konečně 

i v p ípadě Republiky Makedonie panovaly obavy z možného vojenského zásahu, 

kterým by se Bělehrad pokusil znovu začlenit Republiku Makedonie do jugoslávské 

federace. 
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Cílem p edkládané práce je provést analýzu vlivu Srbska na Makedonii v letech 

1991 až 1řř6 a odpovědět na otázku, jak konkrétně Srbsko ovlivnilo vyhlášení 

nezávislosti Republiky Makedonie. Práce bude dále zkoumat snahy Republiky 

Makedonie o zajištění vlastní bezpečnosti a roli Srbska v období po vyhlášení 

nezávislosti. Časově se práce věnuje období 1řř1 až 1řř6. Jednání o budoucím 

uspo ádání Jugoslávie z první poloviny roku 1řř1 p edstavují počátek procesu, v jehož 

průběhu Socialistická republika Makedonie opustila Jugoslávii a vyhlásila nezávislost. 

V roce 1řř6 došlo k uzav ení dohody mezi Republikou Makedonie a tehdejší Svazovou 

republikou Jugoslávie o vzájemném uznání, která znamenala milník v makedonsko-

srbských vztazích a potvrdila, že se Bělehrad vzdává nároků na území Republiky 

Makedonie. Teritoriálně se práce zabývá územím bývalé Jugoslávie s důrazem na 

dnešní Republiku Makedonie a Srbsko.  

Teoreticky je práce zasazena do realistické teorie mezinárodních vztahů 

s důrazem na interdependenční vztahy nezávislých či o nezávislost usilujících států jako 

hlavních aktérů mezinárodních vztahů. Koncepčním rámcem je pojetí bezpečnosti 

realistickou školou, která považuje naplňování národních zájmů za hlavní rys chování 

států.1 Nejvyšším zájmem každého státu je jeho p ežití, zachování jeho územní 

celistvosti a politické svrchovanosti a klíčový význam v realistickém vidění světa hraje 

síla a odhodlání států jí použit pro naplnění národních zájmů. Kenneth Waltz, 

považovaný za zakladatele neorealismu, tvrdil, že se státy musí neustále starat o vlastní 

bezpečnost, a bezpečnostní hrozby považuje za jeden z nejdůležitějších faktorů 

anarchické struktury mezinárodních vztahů.2 Anarchie ale v realistickém pojetí 

mezinárodních vztahů neznamená chaos, ale spíše fakt, že státy jsou nejvyššími 

jednotkami a v systému neexistuje žádná vyšší autorita.3 

Dle realistů mezi sebou státy neustále soupe í o moc a vlastní bezpečnost4
 a za 

hlavní nástroje k dosahování bezpečnostních zájmů považují vojenskou a ekonomickou 

                                                 
1
 Jan Eichler, Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století, Ministerstvo obrany České republiky 

(Praha: Avis, 2006), 11-12, http://www.army.cz/scripts/file.php?id=4310&down=yes, (staženo 30. 12. 

2013). 
2
 Kenneth Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University 

Press: 2001), 201. 
3
 Jack Donnely, Realism and Internatinal Relations (Cambridge: University Press, 2000), 94. 

4
 John J. Mearsheimer, "Realism, the Real World, and the Academy," in Realism and Institutionalism in 

International Studies, ed. Michael Brecher a Frank P. Harvey, (Ann Arbor: The University of Michigan 

Press, 2009), 25. 

http://www.army.cz/scripts/file.php?id=4310&down=yes
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sílu.
5
 Vojenské kapacity států a odhodlání je využít tak jsou dva klíčové faktory 

v mezinárodních vztazích. Z uvedených skutečností vyplývá, že realisté považují 

konflikty a st ety národních zájmů za nevyhnutelné a mír je možno zachovat pouze 

pokud v mezinárodních vztazích existuje mocenská rovnováha mezi jednotlivými 

aktéry. Zároveň je základním p edpokladem takové rovnováhy sil racionální hodnocení 

p ínosů a nákladů politik, které státy v mezinárodním systému prosazují. 

Co do struktury je p edkládaná práce členěna t í hlavních kapitol. Úvodní část je 

věnována obecnému uvedení do makedonské problematiky. Nejprve se věnuji 

geografickému rozdělení historického regionu Makedonie a vymezení její vardarské 

části. Dále stručně shrnuji rozdělení Makedonie p ed první světovou válkou a vysvětluji 

původ ecko-makedonského sporu, který se na počátku ř0. let stal pro Skopji jedním 

z hlavních zahraničně politických problémů.   První kapitolu uzavírá část pojednávající 

o krizi jugoslávského státu na p elomu Ř0. a ř0. let 20. století, tedy období, které 

bezprost edně p edcházelo procesu vyhlášení makedonské nezávislosti. 

Těžištěm práce je druhá kapitola, ve které analyzuji vliv Srbska na Republiku 

Makedonie v letech 1řř1 až 1řř3. Srbský vliv dokládám na t ech zásadních událostech 

v srbsko-makedonských vztazích z první poloviny 90. let 20. století. První je postoj 

Srbska k plánovaným reformám SFRJ v první polovině roku 1řř1 včetně 

nejnadějnějšího makedonsko-bosenského návrhu reformy SFRJ z června 1řř1. Srbské 

postoje během jednání o budoucí podobě jugoslávské federace zásadně p ispěly ke 

změně politických cílů makedonských politických elit. Agresivní styl a mocenské 

ambice Srbska p esvědčily zástupce Skopje, že cesta vlastní nezávislosti bude pro 

Socialistickou republiku Makedonie lepší variantou než setrvání ve federaci 

dominované Srbskem. 

Následující část se zabývá druhým klíčovým aspektem srbsko-makedonských 

vztahů, kterým byla p ítomnost jednotek jugoslávské armády na makedonském území a 

následná jednání o jejím odchodu na počátku roku 1řř2. Po stručném nastínění situace 

po vyhlášení nezávislosti Republiky Makedonie vysvětluji, jakou roli měly jednotky 

federální armády v srbsko-makedonských vztazích a jakým způsobem je Srbsko 

využívalo v ecko-makedonském sporu. V další části vysvětluji důsledky, které měl 

mírový odchod jugoslávské armády z makedonského území. 

                                                 
5
 Jan Eichler, Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století, 12. 
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Na závěr druhé části analyzuji p íčiny a důsledky žádosti Skopje o zaslání 

mezinárodních jednotek na své území, ke kterému došlo na p elomu let 1řř2. Úvodní 

část se věnuje hrozbě vojenské intervence ze strany Srbska. Následuje zkoumání 

etnického napětí v Makedonii a hrozby p elití násilného konfliktu p es Kosovo a na 

závěr shrnuji vliv Srbska na Republiku Makedonie v letech 1992 a 1993. 

T etí kapitola práci uzavírá a stručně popisuje srbsko-makedonské vztahy do 

roku 1řř6, kdy došlo uzav ení dohody o vzájemném uznání mezi Skopjí a Bělehradem, 

která znamenala potvrzení mezinárodního postavení Republiky Makedonie. 

Základ literatury tvo í anglicky psaná bibliografie, neboť českých textů 

věnujících se podrobněji Makedonii v první polovině ř0. let 20. století není mnoho. 

Z primární literatury jsem využil na internetu zve ejněné rezoluce 47/2256
 a 757 (1992)

7
 

Organizace spojených národů a také text Prozatímní dohody mezi eckem a Makedonií 

z roku 1995.
8
  

Pro pot eby uvedení do tématu byla využita kniha Jana Rychlíka a Miroslava 

Kouby Dějiny Makedonie9
 z Nakladatelství Lidové noviny, která jako jedna z mála 

česky psaných publikací pojednává o p ímo o dějinách historického regionu Makedonie. 

Monografie P emysla Rosůlka Makedonie10
 z roku 200Ř sice p ináší některé zajímavé 

post ehy, ale pro svou stručnost není pro bakalá skou práci ší eji využitelná. Pro 

vypracování úvodní kapitoly jsem využil i knihu Europe from the Balkans to the Urals: 

The Disintegration of Yugoslavia and the Soviet Union
11

 Rénea Lukice a Allena 

Lynche, která pro účely komparace rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie podrobně 

pojednává o politické krizi, do kterého se jugoslávská federace dostala na konci 80. let 

20. století. 

Pro první podkapitolu druhé části mé práce jsem nejvíce využil díla Lenarda J. 

Cohena a Alice Ackermannové. Lenard J. Cohen je profesorem mezinárodních studií na 

Simon Fraser University v Britské Kolumbii v Kanadě a jeho kniha Broken Bonds: 

                                                 
6
 „Resolution 47/225 by General Assembly“, United Nations website, 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r225.htm (staženo 12. 12. 2013). 
7
 "Resolution 757 (1992)", NATO - Operation Joint Endeavour (IFOR), 

http://www.nato.int/ifor/un/u920530a.htm (staženo 12. 12. 2013). 
8
 "Interim Accord between the Hellenic Republic and the FYROM", Hellenic Resource Network, 

http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html (staženo 12. 12. 2013). 
9
 Jan Rychlík a Miroslav Kouba, eds., Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003). 

10
 P emysl Rosůlek, Makedonie, (Libri: Praha, 200Ř). 

11
 Réneo Lukic, Allen Lynch. Europe from the Balkans to the Urals: The Disintegration of Yugoslavia 

and the Soviet Union (Oxford: Oxford University Press, 1996). 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r225.htm
http://www.nato.int/ifor/un/u920530a.htm
http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html
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Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition12
 z roku 1995 byla jedním 

z nejcennějších zdrojů pro mou bakalá skou práci. Ve své monografii se profesor Cohen 

zabývá podrobnou analýzou procesu rozpadu Jugoslávie s důrazem na vzájemné 

souvislosti a osvětluje rozdíly mezi jednotlivými svazovými republikami. Alice 

Ackermannová je zaměstnankyní Centra prevence konfliktů OBSE a je autorkou 

monografie Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia,
13

 kde 

zkoumá, proč jako jediný člen bývalé Jugoslávie získala Republika Makedonie 

nezávislost mírovou cestou. P ínosný pro účely mé práce byl i článek stejné autorky 

Managing Conflicts Non-Violently Through Preventive Action: The Case of the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia,
14

 který je p ípadovou studií z roku 1999 a mimo jiné 

ukazuje provázanost situace Republiky Makedonie s děním v Kosovu.  

V druhé podkapitole druhé části jsem dále čerpal z knihy Anny S. Trbovich A 

Legal Geography of Yugoslavia’s Disintegration15
 vysvětlující rozpad Jugoslávie 

v kontextu právních zásad svrchovanosti a práva národů na sebeurčení. Noviná  John 

Phillips je autorem monografie Macedonia: Warlords and Rebels in the Balkans,
16

 jejíž 

cílem je osvětlit ko eny výbuchu násilí mezi makedonskými Albánci a Slovany v roce 

2001. Pro mou práci jsem využil p edevším kapitoly o prvních letech makedonské 

nezávislosti a vztahu makedonských Albánců k nově vzniklému státu. Velmi cenným 

zdrojem, který p ináší mnoho unikátních informací je monografie eckého autora Takise 

Michase Unholy Alliance: Greece and Miloševič’s Serbia.17
 Kniha vysvětluje, proč se 

ecko stalo jediným západním spojencem Srbska během válek v Jugoslávii a jaké 

politické cíle Atény v první polovině ř0. let 20. století sledovaly. Kniha čerpá i z 

osobních setkáni autora s eckými a srbskými politiky a pro mou práci byla obzvláště 

cenná pro analýzu role Srbska v ecko-makedonském sporu. 

                                                 
12

 Lenard. J. Cohen, Broken Bonds: Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition 
(Boulder: Westview Press, 1995). 
13

 Alice Ackermann, Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia (Syracuse: 

Syracuse University Press, 1999). 
14

 Alice Ackermann, "Managing Conflicts Non-Violently Through Preventive Action: The Case of the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia", The Journal of Conflict Studies 1ř, č. 1 (1řřř), 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/view/4377/5054 (staženo 25. 11. 2013). 
15

 Ana S. Trbovich, A Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration, (New York: Oxford University 

Press, 2008). 
16

 John Phillips, Macedonia: Warlords and Rebels in the Balkans, (London: Yale Univesity Press, 2004). 
17

 Takis Michas, Unholy Alliance: Greece and Miloševič’s Serbia, (Texas: A&M Press, 2002). 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/view/4377/5054
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Pro podkapitoly věnující se bezpečnostní situaci Republiky Makedonie po roce 

1řř2 byla velmi p ínosná studie Michaela S. Lunda Preventive Diplomacy for 

Macedonia, 1992–1999: From Containment to Nation Building ze sborníku 

Opportunities Missed, Opprotunities seized: Preventive Diplomacy in the Post–Cold 

War World,
18

 která se kromě prevence konfliktů věnuje vývoji vztahů mezi slovanským 

a albánským obyvatelstvem v Republice Makedonie a vysvětluje, proč byl pro 

Republiku Makedonie klíčový vývoj v sousedním Kosovu. Monografie Ethnic Politics 

in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organizations, and Parties
19

 od 

amerického autora Janusze Bugajského je obsáhlá publikace o různých p ístupech zemí 

východní Evropy k vlastním etnickým problémům. Kapitola o Republice Makedonie 

byla p ínosná pro zkoumání vztahů mezi srbskou menšinou v Makedonii a většinovou 

makedonskou populací. Andrew Rossos, profesor University of Toronto a odborník na 

makedonské dějiny ve své monografii Macedonia and the Macedonians: A History20
 

pojednává o dějinách Makedonie již od starověku, ale dějinám Republiky Makedonie od 

roku 1řř1 věnuje zvláštní kapitolu, která výstižně shrnuje makedonské snahy o uznání 

vlastní nezávislosti ze strany evropských států, USA a OSN. Pro získání informací o 

ecko-makedonském sporu byla p ínosná publikace Johna Shea Macedonia and Greece: 

The Struggle to Define a New Balkan Nation,
21

 kterou jsem využil i jako zdroj analýzy 

hospodá ské situace Republiky Makedonie během ecké obchodní blokády a po uvalení 

sankcí OSN na Jugoslávii. Pro teoretické ukotvení práce mi poskytla cenné informace 

práce Jana Eichlera Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století,22
 která vysvětluje 

pojetí bezpečnosti v realistické teorii mezinárodních vztahů. 

                                                 
18

 Michael S. Lund, "Preventive Diplomacy for Macedonia, 1992–1999: From Containment to Nation 

Building", in Opportunities Missed, Opprotunities seized: Preventive Diplomacy in the Post–Cold War 

World, ed. Bruce W. Jentleson (Lanham: Rowman & Littlefield, 1999). 
19

 Janusz Bugajski. Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organizations, and 

Parties, (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1995). 
20

 Andrew Rossos, Macedonia and the Macedonians: A History (Stanford: Hoover Institution Press, 

2008). 

21
 John Shea, Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation (Jefferson: McFarland 

2008). 

22
 Jan Eichler, Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století, Ministerstvo obrany České republiky 

(Praha: Avis, 2006), http://www.army.cz/scripts/file.php?id=4310&down=yes, (staženo 30. 12. 2013) 

http://www.army.cz/scripts/file.php?id=4310&down=yes
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1. Uvedení do makedonské problematiky 

Dnešní Republiky Makedonie je jednou ze t í částí historického regionu 

Makedonie, který se v současnosti nachází na území pěti nezávislých států. Drtivá 

většina Makedonie je rozdělena mezi Bulharsko, ecko a Republiku Makedonie. Menší 

části regionu Makedonie leží také na východním okraji Albánie a v jižním Srbsku. 

P ibližně 50% celkové rozlohy Makedonie pat í ecku a vnit ně se dělí na t i 

administrativní oblasti – Západní, St ední a Východní Makedonii. Celá ecká část je 

souhrnně nazývána Egejská Makedonie. Druhou největší částí je vlastní území 

Republiky Makedonie, které s rozlohou 25713km
2 tvo í asi 40% území a je označováno 

jako Vardarská Makedonie podle nejvýznamnější eky v regionu. T etí částí je Pirinská 

Makedonie ležící v Bulharsku, která zabírá asi 10% území celé Makedonie.
23

 

1.1 Historické vymezení vardarské Makedonie 

Makedonská národní identita vznikala mezi balkánskými Slovany v Makedonii 

postupně od první čtvrtiny 1ř. století. Zpočátku šlo spíše o identitu slovanskou, která se 

postupně vyvinula ve specifickou identitu makedonskou, jejíž konkrétní projevy se 

projevují od 60. let 19. století.
24

 Formování makedonského národa probíhalo ve 

srovnání s ostatními slovanskými etniky v regionu ve ztížených podmínkách, neboť 

Makedonci neměli podporu politických, církevních či vzdělávacích institucí.  Vardarská 

Makedonie byla až do roku 1ř13 součástí Osmanské íše, ale s postupně slábnoucí mocí 

sultána, muselo makedonské národní hnutí čelit sílícímu tlaku ze strany ecka, 

Bulharska a Srbska, které se snažily posílit svůj vliv ve Vardarské Makedonii a získat 

na svoji stranu místní obyvatelstvo. Koncem 1ř. stoletím začínalo být z ejmé, že 

kontrola balkánských provincií je pro Konstantinopol neudržitelná, protože Osmanská 

íše se dostávala do hluboké vnit ní krize. Národnostní napětí v oblasti vyústilo 

v některé akce odporu proti osmanské správě, z nichž nejdůležitější pro dnešní 

Makedonii je bezpochyby Ilindenské povstání roku 1903 organizované nacionalistickou 

Vnit ní makedonskou revoluční organizací (VMRO). Povstání však bylo Osmanskou 

                                                 
23

 Europa Publications Limited (1999), Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States 

1999, (London and New York: Routledge, 1999), 521. 
24

 Rossos, Macedonia and the Macedonians: A History, 61. 
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íší tvrdě potlačeno a VMRO byla poté zatlačena do defenzivy. Ač neúspěšné, je 

Ilindenské povstání dodnes vnímáno jako mimo ádná událost v dějinách makedonského 

národa. O jeho významu svědčí mimo jiné i fakt, že Kruševská republika i tehdejší 

vůdce VMRO Goce Delčev jsou zmiňováni v textu hymny současné Republiky 

Makedonie.
25

  

Po první světové válce se území dnešní Republiky Makedonie stalo součástí 

nově vzniklého Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které v roce 1ř2ř změnilo svůj 

oficiální název na Království Jugoslávie. Egejská a Pirinská Makedonie byla součástí 

ecka a Bulharska, které navíc za druhé světové války okupovalo od dubna 1ř41 do 

zá í 1ř44 většinu území dnešní Republiky Makedonie. Později byl region obsazen 

německou armádou. Po skončení války byla v rámci Jugoslávie vyhlášena Lidová 

republika Makedonie a v roce 1ř63 po p ijetí nové ústavy byl oficiální název změněn na 

Socialistická republika Makedonie.
26

 

Josip Broz Tito zem el 4. května 1řŘ0 a jeho smrtí vstoupila v platnost 

ustanovení ústavy z roku 1974 o kolektivním vedení federace. Nový systém se však 

brzy ukázal jako těžkopádný a nefunkční a Jugoslávie se dostala do hluboké vnit ní 

krize spojené s hospodá skými problémy. Uvnit  státu se vyost ily vztahy mezi 

jednotlivými etniky a vzhledem k postupnému uvolňování napětí ve vztazích mezi 

Východem a Západem klesal také význam Jugoslávie jako zvláštního státu mezi dvěma 

bloky. V praxi to znamenalo sníženou hospodá skou podporu ze strany západních států, 

což p ispělo k prohloubení ekonomických problémů. P es pokusy o hospodá skou 

reformu rostla inflace i nezaměstnanost. Stejně jako v ostatních částech Jugoslávie, se v 

Socialistické republice Makedonie konaly rozsáhlé stávky.
27

 

Silný vliv na politickou situaci v Makedonii měly kvůli výrazné albánské 

menšině také události v Kosovu, kde v průběhu Ř0. let narůstaly spory mezi kosovskými 

Albánci a Srby. P ímo v Makedonii k nepokojům nedocházelo, ale situace byla velmi 

citlivá na každý nový spor v sousední autonomní oblasti Kosovo. V roce 1řŘř Úst ední 

výbor Svazu komunistů Makedonie (SKM) konstatoval, že nárůst albánského 

                                                 
25

 National Anthem of Republic of Macedonia, Nationalanthems.info, 

http://www.nationalanthems.info/mk.htm (staženo 2Ř. 11. 2013). 
26

 Dimitar Bechev, Historical Dictionary of the Republic of Macedonia (Lanham: Scarecrow Press, 2009), 

35. 
27

 Rychlík a Kouba, eds., Dějiny Makedonie, 244. 
 

http://www.nationalanthems.info/mk.htm
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nacionalismu je znepokojivý. Na další smě ování Socialistické republiky Makedonie 

měl velký vliv i fakt, že v Ř0. letech došlo k obměně komunistických elit v SKM, 

protože nové kádry již nebyly tolik spojeny s Titem ani s odbojem za druhé světové 

války. Navíc, ačkoli nová generace Makedonců stále dávala p ednost setrvání 

v Jugoslávii, začala díky posílenému národnímu uvědomění uvažovat i o zcela 

samostatné existenci Makedonie.
28

 

1.2 Rozdělení Makedonie a původ ecko-makedonského sporu 

V průběhu 1ř. století byl celý region součástí Osmanské íše, pod jejíž 

nadvládou setrvala až do balkánských válek v letech 1912 – 1913. Podle Londýnské 

mírové smlouvy z 30. května 1ř13, která ukončila první balkánskou válku, získalo 

většinu makedonského území Bulharsko, ecku p ipadla jižní část včetně Soluně a 

severní Makedonie se stala součástí Srbska. Vzápětí ovšem vypukl nový konflikt mezi 

Bulharskem na jedné straně a Srbskem, eckem, Černou Horou, Rumunskem a posléze 

Tureckem na straně druhé. Bukurešťskou smlouvou z 10. srpna 1913 byla Makedonie 

rozdělena znovu. Většinu Egejské Makedonie včetně Soluně získalo ecko, Vardarskou 

Makedonii Srbsko a k Bulharsku bylo p ipojeno území mezi poho ím Pirin a údolím 

eky Strumy s centrem v Gorné Džumaji (Blagoevgradu) souhrnně nazývané Pirinská 

Makedonie. Bulharsko ještě získalo p ístup k Egejskému mo i v Thrákii a ztratilo ve 

prospěch Rumunska celou jižní Dobrudžu. Albánii p ipadla oblast na jižní a západní 

straně Ochridského jezera. V srpnu 1913 byla podepsána bilaterální smlouva mezi 

eckem a Srbskem o hranicích v Makedonii. 

Rozdělená Makedonie byla po druhé balkánské válce ve složité situaci. Všechny 

mladé nezávislé státy postavily svoji existenci na agresivním nacionalismu, jehož cílem 

byla etnická homogenizace. Svého cíle chtěly dosáhnout buď cestou asimilace, nebo 

odsunutím etnických menšin. Situace v jednotlivých státech se ale lišila. K esťanské 

obyvatelstvo z Pirinské Makedonie považovalo p ipojení k Bulharsku za vítězství a 

stejně tak většinová albánská populace z té části Makedonie, která p ipadla Albánii. 

Odlišné bylo postavení Makedonců v srbské a ecké části Makedonie, kde se jako 

osvobozené obyvatelstvo mohla cítit pouze srbská, resp. ecká populace. 

                                                 
28

 Rychlík; Kouba, eds., Dějiny Makedonie, 244. 
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Bukurešťský mír znamenal nejen rozdělení historického regionu Makedonie 

mezi ecko, Bulharsko, Srbsko a nově nezávislou Albánii, ale také zp etrhání tradičních 

vazeb mezi jednotlivými částmi Makedonie. ecké vlády v průběhu 20. století odmítaly 

uznat existenci makedonské menšiny na území získaném v roce 1913 a tento postoj si 

Athény zachovaly i na počátku ř0. let, kdy se začala rýsovat možnost plné nezávislosti 

Socialistické republiky Makedonie. Opačný postoj zastávalo v jistém smyslu Bulharsko, 

jehož elity neoponovaly nezávislému makedonskému státu, ale odmítaly uznat existenci 

makedonského národa a jazyka.
29

 Problematické vztahy s Bulharskem a p edevším 

eckem se vyost ily na počátku ř0. let 20. století, kdy počal rozpad Jugoslávie, a 

Socialistická republika Makedonie nastoupila na cestu k vlastní nezávislosti.  

1.3 Krize jugoslávského státu na p elomu Ř0. a ř0. let 20. století 

Proces osamostatnění Makedonie je neodlučně spjat s událostmi v ostatních 

částech Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ). Ve druhé polovině Ř0. let 

se do čela srbských komunistů postavil Slobodan Miloševič, který začal centralizovat 

moc v Srbsku a postupně získal na svou stranu v osmičlenném p edsednictvu SFRJ 

polovinu hlasů, když potlačil opozici v autonomních oblastech Kosovo a Vojvodina a 

loajální k němu byl i zástupce v p edsednictvu Černé Hory. Srbsko tak mohlo se čty mi 

hlasy blokovat jakékoli rozhodnutí kolektivního p edsednictva. V opozici proti 

Miloševičovi stáli zástupci Slovinska, Chorvatska a Bosny. Postoj Makedonie 

k centralizaci nebyl tak vyhraněný jako u ostatních členů a v letech 1řŘŘ až 1řŘř se 

dokonce zdálo, že by se mohla p idat na stranu Srbska.30
 

Krize uvnit  Svazu komunistů Jugoslávie (SKJ) naplno propukla na 14. sjezdu 

SKJ, který se konal ve dnech 20. až 22. ledna 1řř0 v Bělehradě. Již p ed sjezdem byla 

vypracována deklarace Svazu komunistů Jugoslávie shrnující témata určená k diskuzi 

během sjezdu. Nejdůležitějším bodem bylo zavedení politického pluralismu a ukončení 

monopolu SKJ ve federální politice. Slovinská strana navíc žádala o změnu jména SKJ 

a depolitizaci federální armády.
31

 Po neshodách, které nastaly p edevším mezi srbskými 

komunisty na jedné straně a chorvatskými a slovinskými členy komunistické strany na 

                                                 
29

 Rosůlek, Makedonie, 7Ř. 
30

 Lukic; Lynch, Europe from the Balkans to the Urals: The Disintegration of Yugoslavia and the Soviet 

Union, 157. 
31

 Ibid., 164.  



12 

 

 

 

 

straně druhé, došlo k faktickému rozpadu SKJ na jednotlivé komunistické strany 

reprezentující šest členů jugoslávské federace. Všechny nově vzniklé strany se daly 

cestou demokratických reforem, ale lišily se v tempu, které pro tyto změny zvolily. 

Stará konzervativní jádra jednotlivých komunistických stran byla nejrychleji 

eliminována ve Slovinsku a Chorvatsku. Naopak srbští komunisté pod vedením 

Slobodana Miloševiče byli hlavními zastánci demokratického centralismu.32
 

Spory mezi srbským a slovinsko-chorvatským táborem se během 14. sjezdu KSJ 

vyhrotily zvláště v okamžiku, kdy srbská strana a její spojenci odmítli klíčové reformy 

politického systému v Jugoslávii. Slovinští a chorvatští zástupci v reakci na to sjezd 

opustili. Následující den bylo vyhlášeno odročení jednání sine die. Již v dubnu téhož 

roku se konaly ve Slovinsku první svobodné volby od konce druhé světové války a 

krátce nato následovaly volby v Chorvatsku. Jejich výsledky ukázaly, že dosavadní 

komunistické vedení mělo jen menšinovou podporu obyvatelstva. V obou zemích 

získaly nadpoloviční většinu koalice nových demokratických stran – Demokratická 

opozice Slovinska (DEMOS - Demokratična opozicija Slovenije) a Chorvatská 

demokratická unie (HDZ - Hrvatska demokratska zajednica). Podobně se situace 

vyvíjela i v dalších částech Jugoslávie, nap íklad v Bosně nebo právě v Socialistické 

republice Makedonie. V Srbsku si rozhodující roli udržely stávající komunistické elity 

v čele se Slobodanem Miloševičem.33
 

2. Vliv Srbska na proces osamostatnění Makedonie 

Vliv Srbska na proces uznávání nezávislé Republiky Makedonie je nejlépe vidět 

na t ech zásadních událostech makedonsko – srbských vztahů z let 1řř1 až 1řř2. Tou 

první je postoj Srbska k snahám o reformu státoprávního uspo ádání Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie, z nichž nejnadějnější byl plán jednotného vnit ního 

trhu prezidenta Gligorova a vůdce bosenských muslimů Aliji Izetbegoviče z června 

1991. Druhou klíčovou událostí byl odsun jednotek jugoslávské armády z území 

Republiky Makedonie na ja e 1řř2 a t etí rozmístění jednotek Spojených národů 

                                                 
32

 Jim Seroka, Vukas in Pavlovi . The Tragedy of Yugoslavia: The Failure of Democratic Transformation. 
(London: M.E. Sharpe, 1993), 11 a 14. 
33

 Wayne C. Thompson, Nordic, Central, and Southeastern Europe 2013 (Lanham: Rowman & Littlefield, 

2013), 415. 
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UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force) na srbských a kosovských 

hranicích v prosinci 1992. 

2.1 Postoj Srbska k reformám JSFR 

První návrh na reformu uspo ádání Jugoslávie p edložili p edstavitelé 

Socialistických republik Slovinsko a Chorvatsko zástupcům čty  zbývajících členů 

federace již 2. íjna 1řř0. Návrh byl na bázi konfederace jugoslávských republik, čili 

volného spojení nezávislých států, jehož členové by zároveň byly suverénní státy.
34

  

Hlavním rysem návrhu byla nezávislost členů, jejich právo na vystoupení z konfederace 

a udržení současných republikových hranic. V prosinci 1990 naplánovalo P edsednictvo 

SFRJ na období od 10. ledna do 3. dubna 1991 sérii osmi schůzek tzv. rozší eného 

p edsednictva, na kterých se mělo ešit budoucí uspo ádání Jugoslávie. Rozší ené 

p edsednictvo se skládalo z federálních i regionálních p edstavitelů všech jednotlivých 

členů federace.35
  Postoje a jednání srbské strany měly během těchto i navazujících 

setkání silný vliv na makedonsko-srbské vztahy a tím na politický směr, kterým se 

Socialistická republika Makedonie v roce 1991 ubírala. 

Od počátku bylo z ejmé, že setkání rozší eného p edsednictva musí ešit 

p edevším čty i problematické otázky. První byl stav Jugoslávské federace a hodnota 

jejího udržení, druhou byla otázka práva členů federace na vystoupení, t etím 

problémem byly hranice jednotlivých členů federace a čtvrtým byla nejvhodnější forma 

budoucího uspo ádání.36
 

Chorvatsko a Slovinsko se rozhodly pokračovat na platformě konfederačního 

návrhu p edstaveného v íjnu 1řř0. Počáteční p edstavy Srbska a Černé Hory byly však 

velmi odlišné. Bělehrad a Podgorica prosazovaly moderní demokratickou federaci, tedy 

jeden státní útvar, ve kterém by žilo celé srbské obyvatelstvo na Balkáně. Zároveň 

odmítaly právo republik vyhlásit jednostranné odtržení. Pro srbskou a černohorskou 

stranu byla Jugoslávie nerozlučně spjata se zájmy všech srbských obyvatel, tedy i těch 

žijících na územích Chorvatska a Bosny.
37

 Postoje zbylých dvou socialistických 

republik, Makedonie a Bosny a Hercegoviny, byly z několika důvodů podobné. Tím 

                                                 
34

 Lenard J. Cohen, Jasna Dragovic-Soso. State collapse in South-Eastern Europe: new perspectives on 

Yugoslavia’s disintegration (West Lafayette: Purdue University Press, 2008), 249.  
35

 Cohen. Broken Bonds, 197. 
36

 Ibid., 198. 
37

 Ibid., 198. 
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14 

 

 

 

 

prvním bylo etnické složení obyvatelstva a tím způsobená nejednotnost a nestabilita 

obou republik. V obou státech žily srbské menšiny, které se snadno mohly stát 

záminkou pro nátlak ze strany Bělehradu. Makedonští Srbové byli početně slabší než 

Bosenští Srbové, ale v Socialistické republice Makedonie žila navíc početná albánská 

menšina. Etnické napětí dále zvyšovaly nacionalistické nálady posilované VMRO – 

DPMNE, takže v p ípadě vypuknutí války v Jugoslávii hrozilo zapojení Albánie a 

Bulharska.
38

 

Ještě p ed začátkem prvního setkání byla situace zkomplikována odhalením, že 

Srbský parlament nelegálně schválil p idělení finančních prost edků ve výši 1,4 mld. 

USD z rezerv Jugoslávské federální banky ve prospěch strany Slobodana Miloševiče.39
 

Skandálem byli rozho čeni p edevším zástupci Slovinska a Chorvatska a byla posílena 

jejich nedůvěra k srbským návrhům federativního uspo ádání. Zástupci Slovinska, 

Chorvatska, Makedonie i Bosny a Hercegoviny měly p edevším obavu z dominantního 

postavení Srbska v navrhované federaci. Ačkoli na prvních dvou summitech nedošlo 

k jakémukoliv pokroku, samotné setkání p edstavitelů federálních republik a ochota 

jednat o reformě SFRJ bylo možno považovat za úspěch. V průběhu února Chorvatsko a 

Slovinsko provedly právní kroky k zneplatnění federálních zákonů na svém území, resp. 

k nad azení vlastních právních norem nad normy federální. Na schůzi Ř. února prohlásil 

Milan Kučan, P edseda P edsednictva Socialistické republiky Slovinsko zvolený 

v demokratických volbách v dubnu 1řř0, že vývoj posledních událostí znemožňuje 

jednání o návrhu konfederace vypracované Slovinskem a Chorvatskem. Na 

následujícím summitu navíc chorvatský prezident Franjo Tudjman zdůraznil nutnost 

společného postupu se zástupci Slovinska a potvrdil, že pokud Slovinsko opustí 

Jugoslávii, Chorvatsko ho bude následovat.
40

 

Na čtvrtém setkání rozší eného p edsednictva, které se konalo 22. února 1řř1 

v Sarajevu, p edstavili zástupci Srbska a Černé Hory detailnější plán budoucího 

uspo ádání Jugoslávie jako federace. Pro Záh eb i Lublaň byla tato alternativa nadále 

nep ijatelná a oznámily, že jejich republiky podnikají další legislativní kroky nutné 

k vystoupení ze SFRJ. Na stejném summitu byl nakonec p edstaven i první opravdu 
                                                 

38
 Ackermann, Making Peace Prevail, 77. 

39
 Steve H. Hanke, The World’s Greatest Unreported Hyperinflation, 

http://www.cato.org/publications/commentary/worlds-greatest-unreported-hyperinflation (staženo 30. 12. 
2013). 
40

 Cohen. Broken Bonds, 200. 
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kompromisní návrh. Strana Chorvatska a Slovinska, stejně jako Srbsko a Černá Hora, 

totiž zatím na setkáních rozší eného p edsednictva spíše prezentovaly své maximální 

požadavky, než skutečně hledaly konsenzuální ešení. Návrh p edložil prezident Bosny 

Alija Izetbegovič. Podstatou kompromisu bylo vytvo ení asymetrické federace, ve které 

by Srbsko a Černá Hora byly těsněji spojeny s Makedonií a Bosnou a Hercegovinou na 

bázi federace, zatímco vztahy s Chorvatskem a Slovinskem by byly volnější a spíše 

p ipomínaly konfederaci, kterou si obě severní republiky p ály.41
 Tak by bylo možné 

zachovat Jugoslávii a zároveň vyhovět požadavkům všech členů SFRJ. Návrh vešel ve 

známost jako pravidlo 2+2+2.  Ačkoli nově zvolený makedonský prezident Kiro 

Gligorov byl p ístupný kompromisu a s návrhem by v zásadě souhlasil, díky tlaku 

domácích nacionálně orientovaných politických stran preferoval spíše asymetrickou 

federaci, kde by Makedonie byla více nezávislá a její postavení se blížilo postavení 

Chorvatska a Slovinska. Důvodem byla stálá obava ze srbské dominance ve federaci, do 

které by již Slovinsko a Chorvatsko p ímo nepat ily.42
 

Kompromisní návrh asymetrické federace vzbudil určité naděje, že se reformu 

Jugoslávie poda í vy ešit jednáním. Chorvatští zástupci návrh neodmítli, zároveň však 

nedošlo k žádnému skutečnému pokroku v jednáních. Na pátém setkání 1. b ezna 1991 

slovinský prezident Milan Kučan kritizoval Izetbegovičův návrh s tím, že zcela ignoruje 

výsledky referenda, ve kterém se Slovinci v prosinci 1990 vyslovili pro suverénní a 

nezávislou Republiku Slovinsko. Již tak složitou situaci ještě vyhrotilo vypuknutí 

násilných st etů mezi Chorvaty a Srby na území Chorvatska, kde místní srbská menšina 

28. února 1991 vyhlásila autonomní Republiku srbská krajina. Záh eb byl pobou en 

p edevším použitím jednotek federální armády proti chorvatské straně sporu.43
 

K další významné události došlo na začátku b ezna tedy jen pár dní po začátku 

násilných st etů Chorvatů a chorvatských Srbů. Ve dnech od ř. do 13. b ezna 1991 se 

konaly v Bělehradě demonstrace srbské opozice. Na násilné rozehnání demonstrantů 

byly použity jednotky federální armády a to bez schválení ze strany federálního 

p edsedy vlády Ante Markoviče. P i pouličních bojích v Bělehradu mezi demonstranty a 

policií a armádou byli dokonce dva demonstranti zabiti a 200 lidí bylo zraněno. Dle 

                                                 
41

 Ibid., 201. 
42

 Minton F. Goldman, Revolution and Change in Central and Eastern Europe: Political, Economic, and 

Social Challenges (New York: M.E. Sharpe, 1997), 311-312. 
43

 Cohen, Broken Bonds, 203. 
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slovinského prezidenta Kučana to bylo poprvé, kdy byla federální armáda použita pro 

vnit ní záležitost jedné z federálních republik a to dokonce pro potlačení opozičních 

sil.
44

 

Opět posílená nedůvěra zástupců Chorvatska a Slovinska k federálním institucím 

způsobila, že se srbský prezident Slobodan Miloševič a sp ízněné konzervativní k ídlo 

rozhodlo k důraznější akci. Miloševičův spojenec, federální prezident Borisav Jovič, 

prezentoval kolektivnímu p edsednictví návrh ultimáta pro Slovinsko a Chorvatsko. 

Ultimátum žádalo, aby byly do 4Ř hodin odzbrojeny a rozpuštěny ilegální polovojenské 

jednotky, které v obou státech vznikaly jako reakce na krizi v Jugoslávii a 

p edpokládané osamostatnění obou republik. V p ípadě neuposlechnutí měl být 

vyhlášen výjimečný stav a pravděpodobně by následovala vojenská akce proti 

Slovinsku a Chorvatsku ze strany Jugoslávské lidové armády. Z osmičlenného 

p edsednictva se proti p ijetí návrhu vyslovilo pět – Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, 

Bosna a Hercegovina a Kosovo. V reakci na to federální prezident Jovič rezignoval a 

krátce nato ho následovali i členové p edsednictva za Vojvodinu a Černou Horu. 

Kolektivní p edsednictvo se ocitlo v hluboké krizi, která byla ještě prohloubena 1Ř. 

b ezna 1991, kdy byl srbskou stranou odvolán kosovský zástupce z p edsednictva a jeho 

místo bylo zrušeno s odůvodněním, že Kosovo podporuje albánský separatismus a tím 

ohrožuje celistvost Jugoslávie.45
 

V původně osmičlenném p edsednictvu tak zbyli pouze čty i členové a jeho 

činnost byla ochromena. Srbská strana v čele s prezidentem Slobodanem Miloševičem 

se v nastalé zmatené situaci snažila p esvědčit vedení Jugoslávské lidové armády, aby 

dalo svolení k vojenskému zásahu proti odbojným severním republikám. To se 

nezda ilo a armáda se odmítla angažovat v politických záležitostech. Zároveň však 

varovala, že zasáhne v p ípadě, že budou ohroženy hranice SFRJ nebo pokud bude 

hrozit občanská válka.46
 Neochota armády k vojenské akci vycházela pravděpodobně 

z nejednotnosti velení, neboť i zde se projevovaly sympatie jednotlivých generálů 

k vlastnímu etniku. Srbochorvatský generál Kadijevič a slovinský admirál Brovet byli 

nejvýraznějšími odpůrci zapojení armády do potlačení odboje v Chorvatsku a 

                                                 
44
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Slovinsku, zatímco srbský náčelník generálního štábu Adžič podporoval Miloševiče. 

Proti zapojení armády lobboval i federální premiér Ante Markovič.47
 

Borisav Jovič se po pěti dnech vrátil do funkce, protože hrozilo, že jeho pozici 

zaujme Chorvat Stipe Mesič, který se za normálních okolností měl stát federálním 

prezidentem až 15. května 1991. P esto byla ale pověst kolektivního p edsednictva 

b eznovou krizí velmi poškozena a ukázalo se, že zásadní vliv na události má vedení 

Jugoslávské lidové armády. Chorvaté a Slovinci byli po pokusu poslat federální armádu 

na vlastní území p esvědčeni ještě více než p edtím, že jedinou alternativou je pro ně 

úplná samostatnost. Po krizi v kolektivním p edsednictvu se do jugoslávského dění více 

zapojil i zástupce Socialistické republiky Makedonie Vasil Tupurkovski. Ten označil 

odvolání kosovského člena za protiústavní a zároveň navrhl uspo ádat nové schůze 

rozší eného p edsednictva, kterého by se opět účastnili členové federálního 

p edsednictva společně s prezidenty jednotlivých republik. Odstoupivší členové 

p edsednictva se do konce b ezna vrátili do funkce a byla naplánována další série 

vrcholných schůzek p edstavitelů svazových republik.  Celkem šlo o šest setkání od 2Ř. 

b ezna do 6. června 1řř1, kterým se začalo íkat „Yu-summits“ a každá z šesti 

socialistických republik hostila jedno z nich.
48

 První setkání se uskutečnilo 2Ř. b ezna 

1991 v chorvatském Splitu a hlavním projednávaným bodem byl nový návrh na budoucí 

uspo ádání jugoslávské federace p ipravený skupinou ústavních a ekonomických 

expertů a p edložený prezidenty Makedonie a Bosny a Hercegoviny. Nejvýraznější částí 

plánu byl návrh na vytvo ení jednotného jugoslávského trhu. Gligorov a Izetbegovič 

doufali, že uspo ádání po vzoru jednotného vnit ního trhu Evropského hospodá ského 

společenství bude nejvhodnějším kompromisem mezi federačními požadavky 

Bělehradu a konfederačním uspo ádáním, na kterém trval Záh eb a Lublaň.49
 

Naděje, které kompromisní ešení vzbuzovalo, byly vzápětí oslabeny, když vyšla 

najevo schůzka chorvatského a srbského prezidenta v Karadžordževu z 25. b ezna 1řř1, 

na němž oba p edstavitelé pravděpodobně jednali o rozdělení Bosny a Hercegoviny dle 

etnických hranic mezi Srbsko a Chorvatsko.
50

 P esný obsah jednání se na ve ejnost 
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nedostal, ale už jenom jeho konání ukázalo, že dominantní roli v současném jednání o 

dalším osudu Jugoslávie hráli srbští a chorvatští prezidenti. Zároveň se ukázalo, že 

největším problémem Jugoslávie je otázka srbských menšin žijících mimo hranice 

Socialistické republiky Srbsko, p edevším v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Pro 

Miloševiče bylo hlavním cílem, aby pokud možno celé srbské obyvatelstvo žijící na 

území SFRJ zůstalo i po p ípadné reformě státního uspo ádání federace v rámci jednoho 

státního útvaru.
51

 V principu neměl nic proti právu na sebeurčení, ale požadoval 

samostatná referenda pro jednotlivé etnické skupiny. Z pohledu srbského prezidenta by 

v p ípadě rozdílných názorů etnických skupin uvnit  jedné republiky mohlo dojít i ke 

změně hranic.52
 P edevším šlo o výraznou srbskou menšinu v Chorvatsku a Bosně a 

Hercegovině, ale principiálně se zmíněné požadavky mohly vztahovat i na Srby 

v Makedonii. Zásadní problém tkvěl v tom, že Záh eb viděl chorvatské Srby jako 

prostou menšinu v budoucím nezávislém Chorvatsku.  

Pozice Makedonie a Bosny a Hercegoviny byly opět v mnohém společné. Obě 

země se snažili najít ešení, na kterém by se shodly všichni členové kolektivního 

p edsednictva, ale srbský požadavek na separátní referenda byl pro Izetbegoviče i 

Gligorova naprosto nep ijatelný. Pro Makedonii by p ípadná etnická referenda 

znamenala výrazné ohrožení územní celistvosti, protože se dalo p edpokládat, že obě 

nejvýznamnější etnické menšiny, srbská i albánská, by se vyslovily proti setrvání 

v Socialistické republice Makedonie. Situace v p ípadě Bosny a Hercegoviny byla ještě 

složitější a dle vyjád ení prezidenta Izetbegoviče hrozil rozpad celé republiky a 

okamžité vypuknutí občanské války, neboť etnické skupiny nebyly geograficky 

koncentrovány a Bosna a Hercegovina se podle etnického klíče nedala rozdělit na 

kompaktní územní celky.
53

 

Slovinsko využívalo krize v jednáních a podnikalo další kroky, kterými 

smě ovalo k nezávislosti. 11. b ezna 1991 prohlásil slovinský prezident Kučan, že jeho 

země bude p ipravena vyhlásit nezávislost na konci června 1řř1, jak bylo stanoveno už 

během referenda o nezávislosti v prosinci 1990.
54

 V polovině května navíc došlo k další 
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krizi v kolektivním p edsednictvu, takže se Jugoslávie opět ocitla v situaci bez svého 

nejvyššího výkonného orgánu. 15. května srbský a černohorský zástupce zablokovali 

zvolení Chorvata Stipe Mesiče do čela p edsednictva, jak se v p ípadě této rotující 

funkce očekávalo. Oficiálním důvodem byla obava z toho, že by jako p edseda 

p edsednictva nebránil rozpadu Jugoslávie a asistoval u odtržení Chorvatska a Slovinska 

a zároveň bránil p ípadné akci federální armády.55
 Krize byla částečně vy ešena 

vytvo ením funkce koordinátora, kterou obsadil kosovský zástupce v p edsednictvu 

dosazený v b eznu 1991 Slobodanem Miloševičem. Zároveň federální premiér 

Markovič vytvo il vlastní koordinační skupinu, která měla suplovat ochromené 

kolektivní p edsednictvo. Celkově však krize p edsednictva i její vy ešení spíše p ispěla 

k všeobecnému zmatku a potvrzovala, že jednání o reformě Jugoslávie se ve skutečnosti 

vůbec nepohnula.  

Dalším potvrzením faktu, že Jugoslávie smě uje k rozpadu, bylo referendum o 

nezávislosti konané 1ř. května 1991 v Socialistické republice Chorvatsko. P i volební 

účasti Ř4% se ř3% hlasujících vyjád ilo pro úplnou nezávislost Chorvatska a zároveň 

ř2% voličů hlasovalo proti setrvání ve federální Jugoslávii.
56

 Krajinští Srbové 

referendum bojkotovali a uspo ádali své vlastní. V něm se řř.Ř% zúčastněných voličů 

vyslovilo pro p ipojení své oblasti k Srbsku. V reakci na to chorvatské ú ady prohlásily, 

že o budoucnosti země bude jasno do konce června 1řř1, tedy do stejného data, kdy 

chtělo svou nezávislost vyhlásit Slovinsko.57
 

2.1.1 Bosensko-makedonský plán reformy SFRJ z června 1991 

Definitivně posledním a pravděpodobně jediným plánem, který vzbudil alespoň 

nějaké skutečné naděje na úspěch, byl společný návrh p edstavený prezidenty 

Makedonie a Bosny a Hercegoviny 3. června 1řř1. Podobně jako p edchozí bosensko-

makedonský plán z b ezna 1991 byl červnový kompromis postaven na vytvo ení 

společného jugoslávského trhu. Cílem bylo vytvo ení volné federace po vzoru 
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Evropského společenství se čty mi společnými oblastmi – lidská práva, hospodá ské 

záležitosti, zahraniční politika a obrana.58
 

Stávající vnit ní administrativní dělení federace mělo být zachováno včetně 

hranic mezi republikami. Federace měla mít společný parlament, zahraniční politiku a 

také armádu. Zároveň však p iznávala jednotlivým republikám právo na vlastní 

ozbrojené jednotky a zahraniční reprezentaci na diplomatické úrovni.59
 V hospodá ské 

oblasti plán navrhoval kromě vytvo ení společného trhu také zachování společné měny. 

Nejvyšším výkonným orgánem mělo být nadále kolektivní p edsednictvo. Plán tak opět 

kombinoval federační a konfederační prvky a snažil se částečně vyhovět státoprávním 

požadavkům všech jugoslávských republik. Důležitou součástí návrhu byla klauzule, že 

by uspo ádání bylo platné na pět nebo deset let a p ed uplynutím lhůty by byla 

dosavadní funkčnost zhodnocena a následně rozhodnuto o dalším osudu federace 

reformované podle návrhu ze 3. června 1991.
60

 Taková podmínka měla účastníky 

summitu p esvědčit, aby zůstali u jednacích stolů a pokusili se Jugoslávii udržet 

pohromadě. 

Na summitu 6. června v Sarajevu prezidenti všech šesti federálních republik 

odsouhlasili bosensko-makedonský plán jako základ dalších jednání a zdálo se, že 

nejakutnější hrozba rozpadu federace je zažehnána. Vzápětí se ovšem ukázalo, že 

nadějný kompromisní návrh p išel už p íliš pozdě, neboť v jednotlivých republikách již 

probíhaly státoprávní i politické procesy, které se nedaly zastavit a s p ežitím Jugoslávie 

byly prakticky neslučitelné.61
 Záh eb ani Lublaň už ve skutečnosti nebyly ochotny 

odložit plánované vyhlášení vlastní nezávislosti kvůli dalšímu nejistému jednání. 

V Sarajevu byl sice návrh z 3. června odsouhlasen jako základ nového t ístranného 

jednání Tudjmana, Miloševiče a Izetbegoviče, ale vlastní schůzka, která se uskutečnila 

12. června, žádný pokrok nep inesla. Ve stejný den navíc slovinský prezident Kučman 

prohlásil, že všechny nutné p ípravy na vyhlášení nezávislosti byly dokončeny. O t i 

dny později se v Lublani setkal s chorvatským prezidentem Tudjmanem a dohodli se na 

koordinaci vzájemného postupu. Výsledkem bylo prohlášení, že obě republiky vyhlásí 

nezávislost nejpozději 26. června 1řř1. 
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Bosensko-makedonský návrh byl skutečně posledním pokusem zabránit rozpadu 

Jugoslávie. Když 26. června obě republiky vyhlásily nezávislost, federální armáda 

zareagovala vyslání vojenských jednotek do Slovinska. V krátkém st etnutí se JLA 

nepoda ilo porazit slovinskou Teritoriální obranu, 3. července bylo sjednáno p ímě í a o 

den později se jednotky JLA začaly stahovat ze slovinského území.62
 7. července 

zprost edkovala Evropská společenství (ES) jednání, na kterém byla mezi Republikou 

Slovinsko a Republikou Chorvatsko na jedné straně a Socialistickou federativní 

republikou Jugoslávie na straně druhé uzav ena tzv. Brionská deklarace. Dohoda 

pozastavila na t i měsíce vyhlášení nezávislosti obou republik a poskytla čas pro jednání 

a zabránění vypuknutí rozsáhlejšího konfliktu v ostatních částech SFRJ. 

2.1.2 Vliv neúspěšných jednání na postoje Socialistické republiky 

Makedonie 

Socialistická republika Makedonie měla až do léta 1řř1 a vystoupení Slovinska 

a Chorvatska z federace jednoznačný zájem na uchování Jugoslávie v současné či 

pozměněné podobě. Jako jedna z nejchudších částí Jugoslávie byla ekonomicky silně 

vázána na transfery z centrálních rozpočtů a zároveň měla silné ekonomické vazby 

p edevším na Srbsko a Bělehrad. Problematické vztahy se srbskou a p edevším 

albánskou menšinou navíc dále posilovaly p esvědčení p edstavitelů Socialistické 

republiky Makedonie, že setrvání ve společném státu bude z hlediska míru i prosperity 

nejvhodnějším ešením. Komplikované etnické složení stavělo Socialistickou republiku 

Makedonie do velmi podobné pozice, ve které byla Socialistická republika Bosna a 

Hercegovina. Postoje obou republik byly proto často podobné a vzájemně se 

podporovaly. Prezidenti obou republik Kiro Gligorov a Alija Izetbegovič byli 

pravděpodobně jediní účastníci jugoslávských summitů z první poloviny roku 1991, 

kte í skutečně usilovali o nalezení kompromisu a udržení Jugoslávie p i životě. 

Důvodem byly oprávněné obavy o osud svých zemí v p ípadě rozpadu federace a 

následného velmi pravděpodobného vypuknutí občanské války. 

Klíčem k zachování Jugoslávie, ve které chtěla Makedonie zůstat, se tak stalo 

udržení Slovinska a Chorvatska uvnit  společného státu a to i za p edpokladu, že by se 
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jednalo o volnější spojení, nap . konfederaci. Skopje měla obavu p edevším 

z Jugoslávie pod srbskou dominancí, k čemuž by pochopitelně v p ípadě odchodu dvou 

lidnatých severozápadních republik došlo. Pro obavy makedonské reprezentace byla 

p íznačná i schůzka z b ezna 1řř1 mezi Tudjmanem a Miloševičem, na níž oba 

prezidenti, bez ohledu na ostatní účastníky p edchozích summitů, jednali o budoucí 

podobě Jugoslávie a pravděpodobně i o rozdělení Bosny a Hercegoviny. Napůl utajená 

schůzka dob e ilustrovala, s jakou razancí postupuje Bělehrad p i sledování vlastních 

zájmů a zájmů všech srbských menšin žijících v Jugoslávii. 

Postupem času se však ukazovalo čím dál jasněji, že udržení Jugoslávie je témě  

nemožné, protože většina jednajících stran o nalezení kompromisní podoby federace 

nemá zájem. Slovinsko i Chorvatsko byly pevně rozhodnuty vyhlásit vlastní nezávislost 

a pro Srbsko bylo zásadním cílem, aby celé srbské obyvatelstvo žilo v jednom státním 

útvaru. Pro Skopji byly nep ijatelné i srbské požadavky na separátní etnická referenda. 

Hlasování by mezi makedonskými Albánci pravděpodobně posílilo autonomistické či 

separatistické tendence a zkomplikovalo etnické soužití s většinovým slovanským 

obyvatelstvem v Socialistické republice Makedonie. 

Ačkoli makedonské politické elity preferovaly od počátku setrvání v Jugoslávii, 

vývoj z první poloviny roku 1řř1 je donutil změnit své cíle, neboť začínající válka 

v Chorvatsku znamenala pro Republiku Makedonie velké nebezpečí. 

2.2 Vyhlášení nezávislosti a snahy o udržení míru v Republice 

Makedonie 

Události z léta 1řř1 p inesly politický zlom pro Jugoslávii i pro samotnou 

Republiku Makedonie, protože od poloviny roku 1řř1 již bylo jasné, že udržet 

Jugoslávii jako jednolitý státní útvar není možné a političtí zástupci Skopje tak budou 

muset najít jinou cestu, jak zachovat v zemi mír a zajistit svému státu bezpečnost. 

K rozhodnutí vyhlásit nezávislosti Republiky Makedonie zásadně p ispěla 

hrozba občanské války, která po vypuknutí násilných st etů v b eznu 1řř1 mezi 

Chorvaty a chorvatskými Srby výrazně narůstala. Po neúspěchu bosensko-

makedonského návrhu z 3. června 1991 a následné desetidenní válce ve Slovinsku se 

makedonská reprezentace rozhodla jít cestou vlastní nezávislosti, ve které viděla 

nejlepší způsob, jak se vyhnout zapojení do ší ící se občanské války. P elití konfliktu na 
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území Makedonie mohlo proběhnout p edevším t emi způsoby, vyhrocením konfliktu 

v sousedním Kosovu a zapojením Albánie, eskalací etnického napětí mezi 

makedonskými Albánci a většinovou slovanskou populací nebo společnou intervencí 

ecka, Bulharska a Srbska s cílem ovládnout území, ke kterému je pojily historické 

vazby.
63

 Odchodem Slovinska a Chorvatska z federace se navíc Jugoslávie stala státem, 

kterému demograficky i politicky dominovali Srbové. Setrvání v takovém státním 

útvaru nebylo pro Makedonce vůbec p itažlivé. V zá í 1řř1 navíc poté, co Záh eb 

vyhlásil nezávislost, vstoupily jednotky federální armády na území Republiky 

Chorvatsko a válka v Chorvatsku vypukla naplno. Hrozba p elití konfliktu p es Bosnu a 

Hercegovinu nebo Kosovo do Makedonie se tak stala ještě akutnější než v p edchozím 

období, kdy politické reprezentace jednotlivých republik snažily ešit vzájemné rozpory 

jednáním. 

Již p ed začátkem bojů v Chorvatsku zareagoval na makedonský parlament na 

rostoucí napětí v Jugoslávii a 6. srpna 1991 p ijal aklamací usnesení o vypsání referenda 

o dalším smě ování Republiky Makedonie.64
 Hlasování se konalo Ř. zá í 1991 a občané 

Socialistické republiky Makedonie měli v referendu rozhodnout, jestli jsou pro 

suverénní a nezávislou Makedonii, která bude mít právo vstoupit do budoucího svazu 

suverénních jugoslávských národů. Referenda se zúčastnilo 75,7% oprávněných voličů 

a 96,4% z nich se vyslovilo pro návrh.
65

 Účast pouze t í čtvrtin voličů byla způsobena 

bojkotem referenda ze strany albánské menšiny v Republice Makedonie. 17. zá í 1991 

p ijalo Národní shromáždění deklaraci nezávislosti s formulací, že Republika 

Makedonie může vstoupit do p ípadného svazu suverénních jugoslávských národů. To 

mělo částečně uklidnit Bělehrad, který nesouhlasil s odtržením člena federace od ještě 

existující SFRJ a naopak v reakci na deklaraci nezávislosti prohlásil, že odtržení 

Makedonie zabrání p ípadně i silou.
66

 

P es pohrůžky ze strany Miloševičova režimu pokračovala Skopje ve snahách o 

potvrzení své nezávislosti. P esně měsíc po p ijetí deklarace nezávislosti parlamentem 

Skopje odmítla požadavek P edsednictva SFRJ, aby se Republika Makedonie nadále 

pod izovala rozhodnutím nejvyššího jugoslávského orgánu, který byl od léta 1991 
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složen ze zástupců Srbska, Černé Hory, Vojvodiny a Kosova.67
 Nová ústava byla 

17. listopadu 1991 p ijata pot ebnou většinou. Ze 120 poslanců hlasovalo pro 92, 23 

zástupců albánské menšiny se zdrželo. Důvodem byla jejich nespokojenost se statutem, 

který nová ústava dávala jejich etniku. Požadovali také možnost vytvo ení albánského 

vysokého školství a používání albánštiny na půdě parlamentu Republiky Makedonie.68
 

Odmítavý postoj albánské menšiny k první ústavě ukazuje, že makedonští Albánci měly 

od počátku existence Republiky Makedonie k nové vlasti komplikovaný vztah a osud 

země do značné míry závisel na k ehké spolupráci makedonských Slovanů a Albánců. 

2.2.1 Badinterova komise a Republika Makedonie 

Po vyhlášení nezávislosti a p ijetí ústavy bylo dalším nutným krokem na cestě ke 

stabilnímu mezinárodnímu postavení nezávislého státu získat uznání ze strany ostatních 

států, p ípadně mezinárodních organizací. Důležitou roli v této otázce hrála Evropská 

společenství, která v zá í 1řř1 svolala do Haagu mírovou konferenci o Jugoslávii. 

V jejím rámci byla vytvo ena arbitrážní komise vedená p edsedou francouzské Ústavní 

rady Robertem Badinterem. Komise sloužila jako poradní orgán konference a podrobně 

se zabývala otázkou uznání nových států ze strany Evropských společenství.69
 

Na setkání ministrů 16. a 17. prosince 1řř1 vyhlásila Evropská společenství 

seznam podmínek, které musí splnit všechny státy z východní Evropy a bývalého 

Sovětského svazu, pokud chtějí být uznány jak nezávislé státy ze strany Evropských 

společenství. První podmínkou bylo dodržování Charty OSN, Závěrečného helsinského 

aktu a Pa ížské charty pro novou Evropu p edevším v oblasti demokracie a dodržování 

lidských práv. Dalšími podmínkami byla garance práv etnické a národnostní menšiny, 

respektování neporušitelnosti stávající hranic, slib p ipojit se k aktivitám vedoucím k 

neší ení nukleárních zbraní a závazek ešit spory se sousedními státy smírně a 

jednáním.
70

 Pro jugoslávské republiky byly p i stejné p íležitosti vydány doplňující 

podmínky. Každá členská republika SFRJ mohla do 23. prosince 1991 požádat u ES o 

uznání za p edpokladu, že se bude nadále účastnit rozhovorů v rámci mírové konference 

                                                 
67

 Ackermann, Making Peace Prevail, 81. 
68

 Biljana Vankovska, Constitutional Engineering and Institution-Building in the Republic of Macedonia 

(1991-2011), in Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media, 

ed. Sabrina P. Ramet, Ola Listhaug, Albert Simkus (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 91. 
69

 Peter Radan, The Break-up of Yugoslavia and International Law (New York: Routledge, 2002), 166. 
70

 „Recognition of States - Annex 1“, European Journal of International Law, 
http://207.57.19.226/journal/Vol4/No1/art6.html (staženo 1ř. 11. 2013). 

http://207.57.19.226/journal/Vol4/No1/art6.html


25 

 

 

 

 

o Jugoslávii. Druhou doplňující podmínkou byl slib, že žádající republika nebude 

uplatňovat žádné nároky na území členů ES a nepovede vůči nim nep átelskou 

propagandu.
71

 Poslední podmínku do seznamu prosadilo ecko. Důvodem byla obava 

z p ípadných územních nároků Republiky Makedonie na části historické Makedonie, 

které byly součástí ecka. Kromě toho měly Athény výhrady k nové vlajce Republiky 

Makedonie obsahující verginské slunce, symbol starověké Makedonie. ekové odmítali 

jakékoli náznaky spojující Republiku Makedonie s antickou Makedonií nebo s eckou 

Egejskou Makedonií.
72

 

Skopje požádala ES o uznání vlastní nezávislosti v prosinci 1991 s tím, že 

splnila všechny podmínky stanovené prosincovou deklarací. 6. ledna 1řř2 p ijalo 

makedonské Národní shromáždění dodatky k ústavě potvrzující, že Republika 

Makedonie nemá žádné územní požadavky vůči svým sousedům a její hranice je možné 

změnit pouze v souladu s ústavou, na základě svobodné vůle a v souladu s obecně 

uznávanými mezinárodními normami.
73

 Naděje Republiky Makedonie byly posíleny 

vyjád ením Badinterovy arbitrážní komise z 11. ledna 1992, které sdělovalo, že 

z jugoslávských republik pouze Slovinsko a Makedonie splňují podmínky pro uznání 

zve ejněné v deklaraci ES z 16. prosince 1991.
74

 Zároveň oznámila, že stejné podmínky 

zatím nesplňují Chorvatsko a Bosna a Hercegovina. Evropská společenství se však 

nakonec vyjád eními Badinterovy komise ne ídila a 15. ledna 1řř2 formálně uznala 

Slovinsko a Chorvatsko, zatímco Republika Makedonie se kvůli pokračujícímu tlaku 

ecké diplomacie uznání nedočkala.
75

 

2.2.2 Srbsko a řecko-makedonský spor 

Od roku 1991 se Bělehrad začal zapojovat do ecko-makedonského sporu. 

Jednáním s eckou vládou se srbské politické elity snažily Republiku Makedonie 

destabilizovat pomocí hospodá ských a vojenských prost edků. Kromě hesla „Společné 

hranice se Srbskem“ které se používalo na protimakedonských demonstracích v ecku 
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v letech 1991 až 1994, existují i doklady, že se plánem na rozdělení Republiky 

Makedonie mezi ecko a Srbsko zabývaly i politické elity obou balkánských republik.
76

 

V letech 1991-1993 proběhlo několik schůzek mezi Slobodanem Miloševičem na jedné 

straně a eckým premiérem Konstantinem Mitsotakisem a ministrem zahraničí 

Antonisem Samarasem na druhé straně, během nichž se jednalo o možnostech 

spolupráce Srbska a ecka mající za cíl destabilizaci Republiky Makedonie. Na schůzce 

Miloševiče s eckým velvyslancem v Bělehradě v srpnu 1řř1 zdůraznil srbský prezident 

nutnost koordinovat postup obou zemí v makedonské záležitosti. Následující měsíc 

dokonce naznačil, že by na území Makedonie mohly p esídlit tisíce srbských uprchlíků 

z těch částí Jugoslávie, které postihla válka.77
 

K tlaku na Skopje chtěl Miloševič využít i srbskou menšinu žijící na území 

Republiky Makedonie. Na počátku ř0. let 20. století žilo v Republice Makedonie 

p ibližně 45 000 etnických Srbů geograficky koncentrovaných na severu země v oblasti 

Kumanovo u hranic se Srbskem.
78

 Do léta 1991 byly vztahy mezi Srby a Makedonci 

v Republice Makedonii bez větších problémů. Skopje byla stoupencem zachování 

Jugoslávie a Srbové neměli důvod k větší nespokojenosti. Navíc měla obě etnika 

společného protivníka v makedonských Albáncích. Když však Makedonie vyhlásila 

v zá í 1řř1 nezávislost, považoval to srbský prezident za zradu a hledal způsob, jak 

osamostatnění zabránit. Podporou extremistů mezi makedonskými Srby chtěl podrýt 

stabilitu mladé republiky. Na jeho aktivity zareagovala Demokratická strana Srbů 

v Makedonii (DPSM), která vznikla po vyhlášení nezávislosti republiky Makedonie. 

Cílem DPSM se stalo vyhlášení nezávislé Karadažské republiky v oblastech osídlených 

etnickými Srby v okolí města Kumanovo a v poho í Skopska Crna Gora. Zástupci 

DPSM se účastnili vojenských tréninků a sešli se s vojenským velitelem bosenských 

Srbů Ratko Mladičem. Dostatečnou podporu pro svůj cíl však nakonec nezískali a 

Karadažská republika nikdy nevznikla.79
 

Když Miloševič neuspěl s aktivizací makedonských Srbů, rozhodl se pro jiný 

způsob nátlaku na Skopji. Opět využil společných zájmů s eckou diplomacií, která se 

nechtěla smí it s existencí nezávislého makedonského státu na sever od svých hranic. 
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Na počátku roku 1řř2 se ecké ministerstvo zahraničí a Srbsko dohodly na společné 

strategii, která měla Makedonii dále destabilizovat. Samarasovy kleště, jak byl plán 

nazýván, se skládal ze dvou částí. První byl hospodá ský tlak vytvo ený eckem 

obchodní blokádou s cílem vyvolat v Republice Makedonie nepokoje. Druhou částí 

plánu byla vojenská hrozba tvo ená p ítomností t etí divize Jugoslávské lidové armády 

na území Republiky Makedonie.
80

 ecko využilo hospodá ského významu, který měl 

p ístav Soluň pro obchod vnitrozemské Republiky Makedonie, a v únoru 1992 zahájilo 

obchodní blokádu Republiky Makedonie, když byly zp ísněny celní kontroly a 

makedonskému zboží bylo bráněno v tranzitu. Blokáda byla efektivní. Nedostatek nafty 

a dalších surovin brzy způsobil makedonské ekonomice značné problémy.81
 ecká 

strana se snažila blokádu utajit, neboť si byla vědoma, že by s ní instituce Evropských 

společenství zásadně nesouhlasily. 

ecko a Srbsko na Makedonii i v národnostní oblasti, která byla pro Makedonii 

extrémně citlivá. Dle zprávy ecké vojenské rozvědky uniklé do tisku žilo v Republice 

Makedonie p es 200 000 eků a 2. listopadu 1991 prohlásila náměstkyně eckého 

ministerstva zahraničí Virginia Tsouderou, že na území Republiky Makedonie žije 

150 000 Vlachů s čistě eckým národním smýšlením. Ve stejný den srbský 

viceprezident uvedl, že v Republice Makedonie žije 300 000 Srbů,82
 což bylo asi 

šestkrát více než byly běžně udávané údaje.
83

 

Na p elomu let 1991 a 1992 byl hospodá ský a zahraničně politický tlak Srbska 

a ecka na Makedonii velmi silný a na srbské straně se objevily i výroky, že by ecko a 

Srbsko měly mít společné hranice.84
 Prezident Gligorov se ve skutečnosti ecké 

vojenské intervence p íliš neobával, protože si byl vědom závazků Atén plynoucích 

z členství v ES a p edevším v NATO. Za hlavní nebezpečí považoval Miloševičovo 

Srbsko.
85

 Bylo proto nezbytné oslabit vliv Bělehradu na mladou republiku nebo alespoň 

omezit prost edky, kterými vytvá el na Republiku Makedonie nátlak. 
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2.2.3 Odchod jednotek Jugoslávské lidové armády 

S vypuknutím krátké války ve Slovinsku a později delšího a mnohem 

krvavějšího konfliktu v Chorvatsku vzaly za své všechny naděje na udržení Jugoslávie 

jako společného státu jižní Slovanů. Počínání Jugoslávské lidové armády v druhé 

polovině roku 1řř1 navíc naznačovalo, jaké nebezpečí může z její strany Republice 

Makedonie hrozit, p estože se makedonští političtí zástupci snažili ešit konfliktní 

situace smírem. 

Federální armády byla tradičně pod srbským vlivem a srbští a černohorští 

důstojníci měli v jejím vedení silnější zastoupení než zástupci ostatních jugoslávských 

národů. P evaha Srbů a Černohorců byla ještě posílena v létě 1řř1, když během války 

ve Slovinsku vyzval generál Blagoje Adžič všechny „nejugoslávsky“ orientované 

důstojníky, aby armádu opustili.86
 Kromě Slovinců a Chorvatů však v létě z armády 

odešlo i mnoho makedonských a muslimských členů důstojnického sboru. Množily se 

p ípady nesrbských adových vojáků a JLA ztratila svůj mnohonárodnostní charakter. 

Pro Jugoslávii jako celek to byl důležitý fakt, protože armáda byla jednou z posledních 

fungujících společných institucí. 

Průběh války v Chorvatsku v druhé polovině roku 1řř1 potvrdil, že se federální 

armáda dostala plně pod kontrolu Srbů a mimo působnost občanských i federálních 

institucí. Na počátku války v Chorvatsku bylo dle slov jugoslávského ministra obrany 

Veljko Kadijeviče cílem federálních jednotek pouze chránit srbské obyvatelstvo p ed 

útoky chorvatských ozbrojených sil a pomoci místním Srbům konsolidovat vlastní 

obranné síly.
87

 P esto během války v Chorvatsku obsadila JLA mezi červencem a 

prosincem 1991 a za úzké spolupráce se srbskými paramilitárními jednotkami t etinu 

území Republiky Chorvatsko. Symbolem rozpadu chorvatsko-srbského soužití v 

Jugoslávii a vlivu Srbska na vedení federální armády se stalo obléhání a ost elování 

Vukovaru jednotkami JLA, během kterého zahynulo 2300 lidí a obě válčící strany se 

dopouštěly válečných zločinů.
88

 

Pro udržení Republiky Makedonie mimo válečný konflikt bylo za dané situace 

nezbytné vyjednat odchod jednotek JLA. Část federálních ozbrojených sil odešla 

z území Republiky Makedonie již na začátku války v Chorvatsku a p ibližně polovina 
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stanovišť na hranicích s eckem, Albánií a Bulharskem zůstala neobsazená. P esto na 

p elomu roku 1řř1 a 1řř2 v Republice Makedonie stále zůstávalo asi 60 000 vojáků 

Jugoslávské lidové armády.
89

 Na začátku února 1řř2 začal prezident Gligorov 

vyjednávat o odchodu federálních vojsk p ímo s vedením JLA, ačkoli Bělehrad 

požadoval, aby pro makedonského prezidenta bylo partnerem Federální p edsednictví 

SFRJ. To ale Gligorov odmítl s tím, že šlo o vojenskou a nikoli politickou záležitost.90
 

Dohody bylo dosaženo 6. února 1992. Obsahovala mimo jiné i záruky ochrany 

makedonských hranic během odsunu federálních vojsk. Smlouva o odchodu jugoslávské 

armády mezi vedením JLA a Republikou Makedonie byla podepsána 21. února 1992, 

ale prvních 300 vojenských vozů opustilo makedonské území už o čty i dny d íve. 

Termín, do kterého se měly odejít z Republiky Makedonie všechny jednotky JLA, byl 

stanoven na 15. dubna 1řř2. Jugoslávští vojáci měli v kasárnách nechat vybavení a 

zbraně teritoriální obrany.
91

 V polovině b ezna 1řř2 došlo k p edání hraničních 

stanovišť Makedonské teritoriální obraně (MTO) a jednotky JLA opustily hlavní město 

a jihomakedonský Prilep. 20. b ezna 1řř2 bylo p edáno makedonské vojenské letiště a 

kompletní stažení jednotek federální armády bylo dokončeno 26. b ezna 1ř92.
92

 

Smlouva o odchodu JLA podepsaná Gligorovem a Adžičem byla porušena 

v bodech zaručujících Republice Makedonie vlastnictví armádního vybavení. 

Jugoslávské vojsko odvezlo v rozporu s dohodou veškerý vojenský a zdravotnický 

materiál, zásoby proviantu i technické vybavení kasáren.
93

  Navíc byly poškozeny 

budovy, ze kterých se federální vojsko stahovalo. Makedonská teritoriální obrana p išla 

během února a b ezna 1řř2 i o polní nemocnice a skladištní budovy.94
 

2.2.4 Důsledky odchodu jugoslávské armády z Makedonie  

Odchod jednotek JLA snížil napětí v Republice Makedonie, ale zároveň zůstala 

republika bez obranné síly a s minimem vojenské techniky a materiálu. P esto byl 

mírový odsun federálních vojáků pro mladou republiku nezbytností, protože pobyt 

jednotek cizího státu na svém území ohrožoval již tak velmi k ehkou vnit ní i vnější 
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stabilitu země. Odchodem JLA byla oslabena pozice Srbska coby eckého spojence. 

Důležitá byla i rychlost, s jakou došlo v únoru 1992 po krátkých jednáních mezi 

makedonskými zástupci a vedením federální armády k uzav ení smlouvy o odchodu 

JLA a k následnému provedení bez větších komplikací. Napětí v otázce Bosny a 

Hercegoviny totiž ve stejném období narůstalo a k vlastnímu podpisu smlouvy došlo 

pouze dva týdny p ed vypuknutím války v Bosně a Hercegovině.  

Porušení smlouvy ze strany JLA a odvezení veškerého vybavení mělo i další 

bezpečnostní efekt. Na ja e 1řř2 sice Srbsko nemohlo bránit Republice Makedonie 

v odchodu z federace silou, neboť jeho ozbrojené složky byly vázány válkou 

v Chorvatsku a začínajícím konfliktem v Bosně a Hercegovině, ale ponechání armády 

bez vybavení mohlo usnadnit návrat jugoslávské, pop ípadě srbské armády po uklidnění 

situace ve válkou zasažených republikách. Republika Makedonie měla po odchodu JLA 

k dispozici pouze 12 000 nedostatečně vyzbrojených mužů, kte í na obranu země 

nemohli stačit.95
 P ípadným snahám o znovup ipojení Republiky Makedonie 

k Jugoslávii navíc nahrávaly i vztahy mezi Makedonci a Srby, které byly výrazně lepší 

než vztahy Srbů s Chorvaty a Slovinci. K rozhodnutí Bělehradu skutečně stáhnout 

jednotky JLA a prozatím nebránit Republice Makedonie v procesu osamostatňování 

mohl p ispět i fakt, že v p ípadě vyhrocení srbsko-albánského konfliktu v Kosovu mohli 

Srbové pot ebovat podporu Skopje i makedonského ve ejného mínění.  

Zajištění mírového odchodu federálních vojsk tak bylo nutnou, nikoli však 

jedinou podmínkou splnění hlavního cíle makedonských politických elit, kterým bylo 

zachování míru a udržení politické stability v zemi. Dílčím cílem pak bylo zajištění 

pozice Republiky Makedonie na mezinárodní úrovni z hlediska diplomatického i 

bezpečnostního. Hrozba, že se Bělehrad pokusí zvrátit proces makedonského 

osamostatnění, byla stále reálná a s vypuknutím války v Bosně a Hercegovině pominula 

jen dočasně. 
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2.3 Žádost o mezinárodní jednotky a vnější bezpečnost 
Republiky Makedonie v letech 1992-1993 

P íchod mezinárodních jednotek na makedonské území byl další důležitým 

mezníkem v srbsko-makedonských vztazích na počátku ř0. let 20. dvacátého století. 

V b eznu 1řř2 se rozho el ozbrojený konflikt v Bosně a Hercegovině a Republika 

Makedonie se ocitla ve velmi složité bezpečnostní situaci. Po odchodu Jugoslávské 

lidové armády z Republiky Makedonie byla domácí armáda početně slabá 

a nedostatečně vybavená. Vážně hrozilo, že nebude schopná zabránit rozší ení války i 

na makedonské území. K p elití konfliktu mohlo dojít dvěma cestami. Tou první byla 

p ímá srbsko-jugoslávská vojenská intervence s cílem p ipojit Republiku Makedonie 

zpět k jugoslávské federaci. Obavy z takového scéná e posiloval postup jednotek JLA 

p i odchodu z makedonského území. Odvezení veškerého vybavení zemi 

destabilizovalo a usnadňovalo možnost budoucího p ipojení zpět k federaci ovládané 

Srbskem. Druhou možností bylo p enesení konfliktu p es Kosovo, odkud mohli místní 

Albánci v p ípadě vyhrocení etnického konfliktu uprchnout do Republiky Makedonie a 

narušit k ehkou etnickou rovnováhu mezi slovanským a albánským obyvatelstvem.
96

 

Pot ebu získat mezinárodní pozorovatele pro hranice Republiky Makedonie a 

Srbska vyslovil prezident Gligorov poprvé v létě 1řř2 a na podzim téhož roku americký 

prezident navrhl Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vyslání pozorovacích 

misí do Republiky Makedonie, Kosova a dalších částí Jugoslávie, kde p etrvával mír.97
 

Návrh byl schválen v zá í 1řř2 a do Republiky Makedonie byla vyslána mise pro 

monitorování severní hranice. 11. listopadu 1992 požádal prezident Gligorov 

generálního tajemníka OSN Butruse Butrus-Ghálího o vyslání mírových sil do 

Republiky Makedonie a o osm dní později misi jednotek United Nations Protection 

Force (UNPROFOR) pro Makedonii potvrdili i oba p edsedové ídící komise 

Mezinárodní konference pro bývalou Jugoslávii Cyrus Vance a David Owen.
98

 Jednotky 

UNPROFOR pro Makedonii měly být nasazeny na hranicích Republiky Makedonie 

s Albánií a Jugoslávií a svojí p ítomností měly posílit stabilitu a bezpečnost v regionu. 
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Celkem se měla mise skládat ze 700 vojáků, 35 vojenských pozorovatelů a dalších Ř1 

osob určených pro civilní záležitosti a administrativu.99
 První členové mise dorazili 

v prosinci 1992 a vojáci byli nasazeni do akce od 13. února 1993. Z počátku tvo ili misi 

vojáci ze skandinávských zemí. V červnu 1řř3 vyslaly Spojené státy na misi 

UNPROFOR 300 vojáků a v dubnu následujícího roku byly americké síly posíleny o 

dalších 200 mužů a v zemi vydržely až do roku 1řř5, kdy byla mise UNPROFOR 

reorganizována a stala se součástí United Nations Preventive Deployment Force 

(UNPREDEP). Jednotky UNPREDEP zůstaly v Makedonii až do skončení mise v únoru 

1999.
100

 

2.3.1 Hrozba vojenské intervence ze strany Srbska 

Hrozba, že se Srbsko pokusí zvrátit odtržení Republiky Makedonie silou, byla 

považována za reálnou minimálně do léta 1řř3, a tedy do zapojení USA do mise 

UNPROFOR v Makedonii. Podle náměstka makedonského ministra zahraničí zabránil 

p íchod amerických vojáků rozdělení Republiky Makedonie mezi ecko a Srbsko.101
 

Pokojný odchod jednotek JLA v únoru a b eznu 1řř2 však naznačoval, že se Bělehrad 

musí soust edit na dění v Chorvatsku, kde byla srbská strana od prosince 1991 

v defensivě, a nebude procesu osamostatnění Republiky Makedonie prozatím bránit. 

Napětí navíc stoupalo i v Bosně a Hercegovině, kde se v únoru 1992 konalo 

referendum o nezávislosti. Následující měsíc vypukly v Bosně a Hercegovině boje a 

Bělehrad si nemohl dovolit udržovat armádu v Makedonii a zároveň bojovat 

v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. V první polovině roku 1řř2 srbské velení 

pravděpodobně počítalo s možností návratu do Republiky Makedonie po uklidnění 

situace v ostatních částech Jugoslávie. Makedonie byla navíc se Srbskem výrazně 

ekonomicky provázána a silně jí postihly hospodá ské sankce, které OSN uvalila na 

Jugoslávii v listopadu 1991 a v květnu 1řř2.102
 Ještě v letech 1993 až 1994 byla srbská 

snaha znovu p ipojit Republiku Makedonii silou k Jugoslávii brána jako reálná možnost. 

Bělehrad stále neuznal nezávislost Republiky Makedonie. Její hranice se Srbskem 
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považoval pouze za administrativní a odmítal je potvrdit jako mezinárodní.103
 Faktem 

ovšem je, že po odchodu jednotek JLA z Republiky Makedonie Bělehrad nepodnikl 

žádnou významnější akci, kterou by ohrozil makedonskou suverenitu. Docházelo pouze 

k menším potyčkám na srbsko-makedonských hranicích mezi jednotkami srbské 

armády a makedonskými vojáky v oblastech, kde působily i jednotky UNPROFOR. K 

nejvýznamnějšímu st etu došlo v červnu a červenci 1řř4, kdy Srbové obsadili 

pohraniční vrchol Cupino Burdo. Jednání zprost edkována velitelstvím UNPROFOR 

trvala čty i týdny a jednotky srbské armády se nakonec stáhly zpět na své území.104
 

Kromě menších pohraničních st etů byly vztahy mezi Srbskem a Republikou 

Makedonie v letech 1řř2 až 1993 napjaté i v církevní oblasti. V prosinci 1řř2 vytvo ila 

Srbská pravoslavná církev v Niši patriarchát, který měl spravovat všechny bývalé srbské 

diecéze včetně Skopje, a v květnu 1řř3 jmenovala srbského archimandritu Jovana 

správcem makedonské diecéze.
105

 Makedonské církevní autority to považovaly za 

srbské vměšování do vnit ních záležitostí Republiky Makedonie, ale k vážnějšímu 

konfliktu stejně jako v p ípadě srbské menšiny na makedonském území nedošlo. 

Srbským nacionalistům se nepoda ilo dostatečně aktivizovat Srby žijící v Makedonii. 

Nejvážnějším incidentem byla demonstrace v lednu 1řř3 ve vesnici Kučeviště, kde 

Srbové protestovali proti zákroku makedonské policie, která rozehnala srbské 

shromáždění 31. prosince 1992. V květnu 1řř3 se ještě srbský prezident Miloševič 

pokoušel zabránit p íchodu amerických vojáků v rámci mise UNPROFOR a požadoval 

pro Srby v Makedonii právo na sebeurčení.106
 Se svými návrhy neuspěl a vztahy mezi 

Bělehradem a Skopjí v následujících měsících zklidnily. 

2.3.2 Etnické napětí v Makedonii a hrozba přelití konfliktu přes 
Kosovo 

Hrozbou pro mír v Republice Makedonie bylo i etnické napětí mezi albánskou 

menšinou v Makedonii a většinovou slovanskou populací. K tomu mohl významně 

p ispět p ípadný konflikt v sousedním Kosovu, protože kosovští Albánci byli se svými 
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makedonskými sousedy spojeni rodinnými i hospodá skými vazbami. Pokud by 

vypuknul válečný konflikt v Kosovu, Republika Makedonie by zaznamenala velký 

p íliv albánských uprchlíků z Kosova, kte í by narušili k ehkou etnickou stabilitu 

země.107
 Neshody mezi Srby a kosovskými Albánci ohledně samosprávy autonomní 

oblasti Kosovo začaly již na konci 60. let 20. století a vyhrotil se koncem Ř0. let, když 

federální vláda zrušila Kosovskou autonomii a zakázala používat albánštinu jako 

oficiální jazyk. V květnu 1992 se konaly první volby do kosovského parlamentu, ve 

kterých se dominantní silou stala Demokratická liga Kosova (LDK) s p edsedou 

Ibrahimem Rugovou.  Politickým cílem LDK bylo obnovení autonomie Kosova nebo 

jeho nezávislost, což vytvá elo potenciál pro růst napětí mezi LDK a Srbskem, které se 

autonomii pochopitelně bránilo. 108
 Konfliktní potenciál etnického soužití potvrdil 

pozdější vývoj. V Kosovu proběhla občanská válka v letech 1997 až 1řřř a Republika 

Makedonie zaznamenala etnické nepokoje v roce 2001. 

Komplikované byly i etnické vztahy uvnit  Republiky Makedonie. Makedonští 

Albánci nebyli spokojeni s ústavou p ijatou na podzim 1řř1 a nechtěli se smí it 

s postavením, které jim v novém státě určovala. V roce 1992 albánské obyvatelstvo 

bojkotovalo makedonské sčítání lidu a naopak v západních oblastech Republiky 

Makedonie, kde měli většinu, uspo ádali vlastní referendum o autonomii. Následně 

v dubnu 1992 vyhlásili Albánskou autonomní republiku Illirida.
109

 Ještě p edtím se ve 

Skopji konala demonstrace 40 000 Albánců, kte í požadovali, aby Republika 

Makedonie nebyla uznána mezinárodním společenstvím, dokud neudělí právo na 

autonomii těm oblastem, v nichž mají Albánci většinu.110
 Etnické napětí mezi Albánci a 

makedonskými autoritami zvýšily i opakované nálezy ilegálních skladů zbraní v letech 

1řř2 a 1řř3 určených pro albánské paramilitární organizace jako nap . UNIKOM nebo 

Všealbánská armáda.111
 Obavy z možného vypuknutí občanské války byly posilovány 
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také prohlášeními politických vůdců makedonských Albánců, kte í hrozili ozbrojeným 

odporem v p ípadě, že by mírové jednání nep ineslo požadované výsledky.112
 

2.3.3 Vliv Srbska na Republiku Makedonie v letech 1992-1993 

Z p edchozích dvou podkapitol vyplývá, že se vliv Srbska na Republiku 

Makedonie v letech 1992 až 1řř3 postupně snižoval stejně jako riziko vzájemného 

konfliktu. Obava ze srbské intervence byla jedním z důvodů, proč prezident Gligorov na 

konci roku 1992 požádal OSN o poskytnutí garance pro ochranu hranic se Srbskem a 

Kosovem, ale postupem času se ukázalo, že srbská hrozba není největším 

bezpečnostním problémem, který Skopje má. S vypuknutím války v Bosně a 

Hercegovině bylo jasné, že Bělehrad nemá vojenské kapacity na vedení války 

v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a zároveň pomýšlet na vojenské akce proti 

Makedonii. 

Hlavním vnit ním problémem Republiky Makedonie se stalo soužití slovanského 

a albánské obyvatelstvo. Hrozbou zůstávalo i vyhrocení etnického napětí v Kosovu 

mezi tamním srbským a albánským obyvatelstvem a následné p enesení konfliktu 

prost ednictvím rodinných i hospodá ských vztahů mezi Albánci v Kosovu a 

v Makedonii p es hranice do Republiky Makedonie. K vypuknutí otev ených bojů mezi 

Albánci a Srby sice nedošlo až do roku 1řřř, ale hrozba, že se tak může stát, byla 

reálná. Podobně jako v p ípadě Makedonie ani v Kosovu neměla srbská strana dost sil 

pro důraznější akce z důvodu válek, protože válčila v ostatních částech Jugoslávie. To, 

že větší nebezpečím pro mír v Republice Makedonie v letech 1992 a 1993 byly vztahy 

s albánskou menšinou než hrozba ze strany Srbska, ilustrují i počty účastníků na 

protimakedonských demonstracích ve zmíněných letech. Zatímco na demonstraci 

makedonských Srbů, o jejichž aktivizaci se Bělehrad snažil, ve vesnici Kučeviště 

v lednu 1řř3 p išlo pouze 500 účastníků, na albánské demonstraci v b eznu 1992 bylo 

40 000 lidí.
113

 

V letech 1992 a 1993 ustoupila hrozba intervence ze strany Srbska do pozadí a 

hlavním bezpečnostním problémem se stal vztah makedonských Albánců k Republice 

Makedonie a jejímu uspo ádání. Ke stabilizaci mezinárodního postavení Republiky 
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Makedonie p ispěl i vstup Skopje do Organizace spojených národů 8. dubna 1993.
114

 

Kvůli tlaku ecké diplomacie se tak stalo pod názvem Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM). 

3. Srbsko a Republika Makedonie do roku 1996 

Srbský vliv na Republiku Makedonie po roce 1řř3 pokračoval v trendu 

započatém v p edchozím období. Bělehrad byl plně zaměstnán válkou v Chorvatsku a 

p edevším v Bosně a Hercegovině, kde konflikt v letech 1994 a 1995 vrcholil. V srbské 

zahraniční politice měla makedonská otázka nižší prioritu než boje v ostatních částech 

bývalé Jugoslávie a nebezpečí, že by se Srbsko pokusilo p ipojit Republiku Makedonii 

zpět k federaci silou, bylo malé. Kromě občasných a nep íliš významných st etů na 

srbsko-makedonských hranicích nedošlo do roku 1řř6 k žádným vážným projevům 

nep átelství. Zároveň však nebyly navázány hlubší vztahy mezi oběma zeměmi. 

Důvodem pravděpodobně byly, kromě války v Bosně a Hercegovině, také tlaky 

srbských nacionalistických kruhů.115
 

3.1 Republika Makedonie a sankce OSN 

Významně se však Republiky Makedonie dotýkaly sankce uvalené Organizací 

spojených národů v květnu 1řř2 na Svazovou republiku Jugoslávie (SRJ), jak se 

federace po p ijetí nové ústavy v dubnu téhož roku nově nazývala. Rezoluce č. 757 

Rady bezpečnosti OSN z května 1řř2 mj. zakazovala obchod se SRJ a zároveň žádala 

všechny členy, aby neposkytovali Jugoslávii jakékoli finanční prost edky s výjimkou 

humanitární a zdravotnické pomoci.
116

 Makedonie byla nejzaostalejší republikou SFRJ 

a měla silné ekonomické vazby na Srbsko. S Bělehradem bylo svázáno až Ř0% 

veškerého exportu Socialistické republiky Makedonie a významné byly také transfery 

z centrálního rozpočtu.117
 Samotné vystoupení ze SFRJ bylo pro Republiku Makedonie 

hospodá ským ot esem a situaci v roce 1řř2 ještě zkomplikovalo embargo na vývoz i 

dovoz veškerého zboží do SRJ coby nejvýznamnějšího makedonského obchodního 
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partnera. Uzav ení severní hranice a p etrhání ekonomických vazeb se Srbskem 

způsobilo makedonské ekonomice vážné problémy. V některých sektorech se dokonce 

zcela zastavila výroba. Aby Republika Makedonie p ežila kritické roky 1řř3 a 1řř4, 

byla nucena sankce OSN porušovat a se Srbskem v omezené mí e obchodovat. 

P edstavitelé OSN o porušování embarga věděli, ale byli ochotni ho tolerovat, neboť si 

byli vědomi jeho devastujících účinků na Republiku Makedonie v p ípadě, že by 

hranice se Srbskem byly uzav eny úplně.
118

 Paradoxně tak ekonomické sankce OSN 

p ispěly v jistém smyslu ke zlepšení vztahů Republiky Makedonie se Srbskem, protože 

Skopje se stala pro Bělehrad velmi důležitým obchodním partnerem a p es 

makedonsko-srbské hranice proudily do Srbska mimo jiné dodávky pohonných hmot.
119

 

Ekonomická situace Republiky Makedonie byla ještě více zkomplikována na 

počátku roku 1řř4. Spojené státy americké uznaly Republiku Makedonie jako nezávislý 

stát 8. února 1994 pod jménem FYROM a v reakci na to vyhlásilo ecko 16. února 

téhož roku obchodní blokádu Republiky Makedonie. Vzhledem k tomu, že ecká Soluň 

byla hlavním námo ním p ístavem pro vývoz i dovoz, měla blokáda v kombinaci 

s embargem na obchod se SRJ makedonskou ekonomiku devastující účinky a Republika 

Makedonie se ocitla v ekonomické izolaci.
120

 Celkové hospodá ské škody, které 

Republika Makedonie utrpěla sankcemi, jsou odhadovány na 3  mld. USD v důsledku 

sankcí OSN a 1,5 mld. USD způsobené eckou obchodní blokádou.121
 

3.2 Narovnání vztahů s eckem a Svazovou republikou 

Jugoslávie 

Politická situace Republiky Makedonie se zlepšila až v druhé polovině roku 

1995. Díky zprost edkování ze strany Organizace spojených států došlo v New Yorku 

13. zá í 1řř5 k podpisu Prozatímní dohody mezi eckem a FYROM a tím 

k částečnému vy ešení ecko-makedonského sporu. V Prozatímní dohodě se ecko 

zavázalo mimo jiné uznat svého severního souseda jako nezávislý stát, ukončit 

obchodní blokádu a nebránit FYROM ve vstupu do mezinárodních organizací. Skopje 

znovu odmítla jakékoliv nároky na egejskou Makedonii a zavázala se odstranit 
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verginské slunce ze státní vlajky. Obě země se dohodly navázat diplomatické styky a 

vést další jednání na půdě OSN ohledně oficiálního názvu Republiky Makedonie.122
 

V prosinci 1995 došlo k podpisu Daytonské dohody, která ukončila válku 

v Bosně a Hercegovině a umožnila narovnat vztahy také mezi Srbskem a Republikou 

Makedonie. 8. dubna 1996 byla v Bělehradě podepsána smlouva mezi Svazovou 

republikou Jugoslávie a Republikou Makedonie o vzájemné uznání nezávislosti. 

Bělehradskou dohodou, která byla první smlouvou svého druhu mezi Svazovou 

republikou Jugoslávie a bývalým členem SFRJ, Srbsko potvrdilo, že se vzdává nároků 

na území vardarské Makedonie.
123

 V zá í téhož roku byla dubnová smlouva doplněna 

obchodní dohodou o zrušení většiny cel, která byla důležitým krokem pro oživení 

makedonské ekonomiky.
124

 Obě dohody mezi SRJ a Republikou Makedonie potvrdily 

mezinárodní postavení Skopje a znamenaly milník v srbsko-makedonských vztazích. 
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Závěr 

Ve své práci jsem zkoumal vliv Srbska na Republiku Makedonie v letech 1991 

až 1řř6 na t ech zásadních událostech srbsko-makedonských vztahů z první poloviny 

ř0. let 20. století. Tou první byla jednání o reformě Jugoslávie v první polovině roku 

1řř1. Druhou bylo období těsně po vyhlášení nezávislosti Republiky Makedonie a 

následná jednání o odchodu jednotek JLA z makedonského území na počátku roku 1řř2 

a t etí zkoumanou událostí byla žádost p edstavitelů Republiky Makedonie o 

mezinárodní jednotky z p elomu let 1řř2 a 1řř3 a její bezpečnostní důsledky. 

Jugoslávie se na konci 80. let dostala do vážné krize a postavila tehdejší 

Socialistickou republiku Makedonie p ed otázku, jakým směrem se v budoucnosti 

vydat. První možností bylo pokusit se Jugoslávii reformovat a zůstat jejím členem. 

Alternativou k setrvání ve federaci bylo vyhlásit nezávislost. Zpočátku byly 

makedonské politické elity orientované projugoslávsky, protože se obávaly o stabilitu a 

prosperitu země v p ípadě vyhlášení nezávislosti. Socialistická republika Makedonie 

byla hospodá sky periferní oblastí Jugoslávie a navíc na jejím území žila početná 

albánská menšina, jejíž vztahy s většinovou slovanskou populací byly na počátku ř0. let 

napjaté a měly potenciál p erůst v občanské nepokoje či válku. 

Podobné rysy měla i Socialistická republika Bosna a Hercegovina a během 

jednání o reformě Jugoslávie v první polovině roku 1řř1 zaujímaly zástupci obou 

republik velmi podobné postoje. Podmínkou projugoslávské orientace Republiky 

Makedonie bylo ovšem udržení Slovinska a Chorvatska v reformované federaci, protože 

v p ípadě jejich odchodu by Republika Makedonie zůstala členem federace, která by 

byla zcela pod srbskou dominancí a takový vývoj situace byl pro Skopji i Sarajevo 

nep ijatelný. 

Postupem času se však ukázalo, že udržení Jugoslávie není možné, protože cíle 

Srbska na jedné a Slovinska a Chorvatska na druhé nejsou slučitelné. Bělehrad usiloval 

o to, aby veškeré srbské obyvatelstvo žilo v jednom státním útvaru, zatímco pro Lublaň 

a Záh eb bylo základním cílem vyhlášení nezávislosti. Když ztroskotal i nejnadějnější 

společný makedonsko-bosenský návrh budoucího uspo ádání Jugoslávie z 3. června 

1řř1, bylo jasné, že se federace rozpadne. Za této situace Skopje změnila svou 

projugoslávskou orientaci a rozhodla se pro vyhlášení vlastní nezávislosti, neboť v ní 
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viděla jediný způsob, jak zabránit rozší ení válečného konfliktu, který v létě 1řř1 

vypukl v Chorvatsku, na území Republiky Makedonie. 

Vyhlášení nezávislosti Republiky Makedonie v zá í 1řř1 zahájilo novou etapu 

v makedonských dějinách. Hlavními cíli Skopje pro následující měsíce bylo zabránit 

rozší ení válečného konfliktu z ostatních částí Jugoslávie na makedonské území a získat 

uznání vlastní nezávislosti ze strany mezinárodního společenství. V tomto období byl 

opět klíčový vliv Srbska. Bělehrad zásadně nesouhlasil s vystoupením Republiky 

Makedonie z Jugoslávie a jejím vyhlášením nezávislosti a snažil se mladou republiku co 

nejvíce oslabit. P ímá vojenská akce sice nebyla možná, protože Srbsko bylo vázáno 

konfliktem v Chorvatsku, ale Bělehrad využil obnoveného ecko-makedonského sporu 

ke sledování vlastních mocenských cílů. Atény a Bělehrad se dohodly na společném 

postupu, jehož cílem byla destabilizace Republiky Makedonie. Hlavním nástrojem, 

který mohlo Srbsko využít pro ovlivnění Republiky Makedonie v období bezprost edně 

po vyhlášení nezávislosti, byl fakt, že na území Republiky Makedonie byla umístěna 

jedna divize Jugoslávské lidové armády podléhající federálnímu vedení v Bělehradě. 

Atény tlačily na Skopji p edevším obchodní blokádou zahájenou na počátku roku 1řř2. 

Velmi složitou mezinárodní situaci, do které se Republika Makedonie dostala, se 

makedonský prezident Kiro Gligorov rozhodl vy ešit vyjednáním odchodu jednotek 

JLA z Makedonie. Rychlá a úspěšná jednání, která proběhla v únoru 1řř2, byla klíčová 

pro udržení Republiky Makedonie mimo válečný konflikt a výrazně omezila vliv 

Srbska. Kompletní stažení jednotek JLA bylo dokončeno 26. b ezna 1řř2 a k jeho 

bezproblémovému průběhu bezesporu p ispěl fakt, že Bělehrad pot eboval 

makedonskou část federální armády pro boje v Chorvatsku. Navíc v b eznu 1992 

vypukly boje v Bosně a Hercegovině a za této situace si Srbsko nemohlo dovolit 

ponechat v Republice Makedonie jakékoliv armádní rezervy. Odchod federální armády 

z makedonského území znamenal zásadní omezení vlivu Srbska na Republiku 

Makedonie a to p esto, že jugoslávská armáda porušila dojednané podmínky a odvezla 

sebou veškerou armádní techniku a vybavení, čímž zásadně snížila schopnost Republiky 

Makedonie bránit se p ípadné vojenské intervenci ze zahraničí. 

I po odchodu JLA z Republiky Makedonie byla bezpečnostní situace země velmi 

nejistá. Makedonská armáda byla početně slabá a kvůli porušení dohody o ponechání 

vojenského materiálu ze strany federální armády také nedostatečně vybavená. Za reálné 
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byly považovány dva způsoby, kterými mohlo dojít k narušení míru v zemi. První 

možností byla p ímá srbská intervence s cílem znovu p ipojit Republiku Makedonie 

k Jugoslávii. Druhou možností bylo vyhrocení konfliktů Srbů a Albánců v Kosovu a 

následný p íliv albánských uprchlíků p es hranice do Republiky Makedonie, což by 

narušilo k ehkou etnickou rovnováhu mezi slovanským a albánským obyvatelstvem 

v Republice Makedonie. Zmíněné bezpečnostní hrozby se Skopje rozhodla vy ešit 

žádostí u OSN o poskytnutí mezinárodních jednotek, které by monitorovaly s Jugoslávií 

a Albánií. Mise UNPROFOR začala v Makedonii působit v únoru 1řř3 a p ispěla ke 

stabilizaci bezpečnostní situace v Republice Makedonie. Hrozba p ímé srbské 

intervence se postupem času ukázala jako velmi nepravděpodobná, protože srbské síly 

byly plně zaměstnány boji v Chorvatsku a od b ezna 1řř2 také v Bosně a Hercegovině.  

Vliv Srbska na Republiku Makedonie v letech 1řř1 až 1řř3 můžeme rozdělit na 

dvě fáze. Do b ezna 1řř2 byl vliv Srbska na Republiku Makedonie zásadní a Bělehrad 

byl největší hrozbou pro nezávislost mladé republiky. Vyjednaný odchod JLA z území 

Republiky Makedonie v únoru 1řř2 a začátek bojů v Bosně a Hercegovině na začátku 

téhož roku znamenal začátek druhé fáze, ve které vliv Srbska na republiku Makedonie 

zaznamenal klesající tendenci, a mise UNPROFOR zahájená v roce 1993 tento trend 

potvrdila. 

Vliv Srbska na Republiku Makedonie v letech 1řř3 až 1řř6 byl poměrně malý. 

Probíhající války v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině nadále poutaly pozornost 

Bělehradu a šance, že by došlo k p ímé srbské intervenci proti Republice Makedonie, 

byla mizivá. Hospodá ské sankce OSN uvalené na Svazovou republiku Jugoslávie 

v květnu 1řř2 navíc způsobily, že se Republika Makedonie stala pro Bělehrad klíčovým 

obchodním partnerem, neboť na makedonsko-jugoslávských hranicích docházelo 

nejčastěji k porušování embarga. K definitivnímu narovnání vztahů mezi Svazovou 

republikou Jugoslávie a Republikou Makedonie došlo až v roce 1996 podpisem dohody 

o vzájemném uznání. 

Celkově mohu konstatovat, že Srbsko zásadně ovlivnilo vyhlášení nezávislosti 

Republiky Makedonie, protože to byla právě agresivně nacionalistická srbská politika, 

která donutila makedonské politické elity změnit dosavadní projugoslávskou orientaci a 

vyhlásit nezávislost. Vliv Srbska byl výrazný i bezprost edně po vyhlášení nezávislosti, 

kdy se hlavním cílem Skopje stalo zajištění vlastní bezpečnosti prost ednictvím 
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vyjednaného odchodu jednotek JLA z území Republiky Makedonie. S počátkem války 

v Bosně a Hercegovině vliv Srbska klesá a vztahy mezi Bělehradem a Skopje se 

normalizují. 
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Summary 

Republic of Macedonia gained independence during the break-up of Yugoslavia 

in the beginning of 1990s in a process, which was heavily influenced by its northern 

neighbor Serbia. Originally the Macedonian political leaders didn’t want to leave 

Yugoslavia, because they were worried about the viability of small and weak Socialistic 

Republic of Macedonia. Economically heavily dependent on the center of the economy 

in Serbia and with ethnic tensions between Macedonian Albanians and Slavs, the 

country had an imminent interest in preserving the Yugoslav federation. 

However during the first 6 months of 1991 the situation radically changed. 

During the negotiations, that should have solved the political crisis of Yugoslavia, it 

appeared that for Slovenia and Croatia the only possible solution of the current situation 

is leaving the federation and pursuing own independence. This would leave small 

Socialistic Republic of Macedonia in a federation dominated by Serbs led by 

nationalistic president Slobodan Miloševič. In order to avoid such unfavorable situation 

Macedonian and Bosnian leader tried to find compromise solution acceptable for all 

members of Yugoslav federation. When their efforts failed in June 1991 they decided to 

follow the path to independence, which was proclaimed in September 1991. 

Occupied with the war in Croatia, which started in autumn 1řř1, Serbia couldn’t 

react with armed power. However in the following period between September 1991 and 

March 1992 Serbia made several attempts in order to destabilize Republic of 

Macedonia, which Belgrade still claimed to be part of Yugoslavia. In order to increase 

pressure on Skopje, Belgrade entered an alliance with Greece, whose old dispute with 

Macedonia re-opened, when Skopje proclaimed independence under the name Republic 

of Macedonia. Serbia posed a serious threat to Macedonia’s security, because there was 

one division of Serb-ruled Yugoslav National Army still stationed in Macedonia. 

Macedonian political leader responded to the threat by negotiating the withdrawal of the 

army in February and March 1992. The non-violent withdrawal was facilitated by the 

situation in Bosnia and Herzegovina, where the war started in March 1992 and Serbia 

needed the Macedonian division to be relocated there. 

After the withdrawal of the Yugoslav National Army Republic of Macedonia 

was left without any substantial national defense, however the direct threat of Serbian 
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invasion significantly decreased. Skopje reacted to the vulnerability with a request to 

UN in December 1992 and demanded international units for monitoring the borders 

with Yugoslavia and Albania. They arrived in the beginning of 1992 and helped to 

secure the position of Republic of Macedonia, because there was an eminent threat of 

spreading of the violent conflict through Albanians in Kosovo to Republic of 

Macedonia, where significant Albanian minority also resided. 

The influence of Serbia on Republic of Macedonia significantly decreased after 

the Yugoslav army withdrawal and arrival of the international monitoring units. On the 

contrary Republic of Macedonia became an important trade partner for Serbia during 

the years of trade embargo posed on Serbia by the UN. The relations between Belgrade 

and Skopje were normalized in 1996, when Serbia recognized Republic of Macedonia 

as an independent state. 
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