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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou řešení dopravního spojení dvou částí
chorvatského teritoria, které jsou rozděleny územím Bosny a Hercegoviny v oblasti
Neumu. Toto rozdělení se stalo problematickým po vstupu Chorvatska do Evropské
unie 1. července 2013, neboť byly zavedeny přísnější hraniční kontroly na bosenskochorvatských hranicích, což zkomplikovalo cestování mezi oběma částmi Chorvatska.
Práce obsahuje stručný historický exkurz, vysvětlující, kdy a proč toto neobvyklé
teritoriální uspořádání vzniklo. Dále se zabývá škálou jednotlivých možností, jak daný
problém vyřešit, hodnotí jejich ekonomickou a ekologickou náročnost a zohledňuje
mezinárodněprávní aspekty spojené s jejich realizací. V analytické části diplomové
práce se pak autor pokouší zodpovědět otázku, jaké zájmy a cíle mají jednotliví aktéři,
kteří mají přímý vliv na zkoumanou problematiku, nebo se jich tyto záležitosti týkají.
Mezi tyto aktéry jsou zahrnuty Evropská unie, oba státy v regionu, tedy Chorvatsko a
Bosna a Hercegovina, lokální samosprávy v oblasti a také politické strany v Chorvatsku.
Autor dochází k závěru, že z možných řešení má nejvíce předpokladů pro realizaci
varianta Pelješackého mostu, který má vést z chorvatské pevniny na poloostrov
Pelješac. Podmínkou jeho dokončení ale bude získání prostředků z evropských peněz,
protože Chorvatsko v současnosti nedisponuje potřebnými financemi na tento
technologicky a stavebně velmi náročný projekt.

Abstract
The Master thesis deals with potential solutions of transport connection between two
parts of the Croatian territory separated by Neum of Bosna and Hercegovina. The
territorial separation became rather problematic after the Croatian entry into the
European Union on July 1, 2013. Much stricter border controls between Croatia and
Bosnia have considerably complicated traveling to the two parts of Croatia. In its
historical section, the study explains why and when the unusual separation originated.
Further, it deals with possible solutions that arise and assesses their economic and
ecological demands while taking international law aspects into consideration. In the
analytical part, the thesis aims to analyse the interests and goals of each player that
directly influences the problem or the problem indirectly affects them. The players are
the European Union, both Croatia and Bosnia and Herzegovina, local authorities, and
Croatian political parties. The author concludes that the Peljesac Bridge, going from the
Croatian territory to the Peljesac Peninsula, is the most likely solution out of all
discussed options. To finish the bridge successfully, however, Croatia needs to get
considerable amount of money from the EU as it does not have sufficient means to
finance such a technology and construction demanding project only by itself.
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Úvod
Území Chorvatska, které se 1. července 2013 stalo 28. členem Evropské unie (EU),
je na jihu Dalmácie rozděleno na dvě části. Bosně a Hercegovině (Bosna i Hercegovina,
BiH) patří malá část jadranského pobřeží okolo přímořského letoviska Neum.
V nejužším místě má bosenské teritorium šířku pět kilometrů, přičemž z obou stran ho
obklopuje Chorvatská republika (Republika Hrvatska, RH). Zároveň se jedná o jediný
přístup Bosny a Hercegoviny k moři. Pro Chorvatsko to znamená, že oblast okolo
Dubrovníku je izolována od zbytku země. Tato část chorvatského území nemá žádné
oficiální pojmenování a v této práci pro ni používám označení dubrovnická exkláva.
Důvody tohoto neobvyklého teritoriálního uspořádání najdeme již na přelomu 16. a
17. století. Od roku 1878, kdy byla Bosna a Hercegovina předána pod správu RakouskoUherska, bylo vždy území dnešní Bosny a Chorvatska de facto součástí jednoho
státního útvaru. Po rozpadu Jugoslávie ale přestala být hranice mezi BiH a RH pouhou
vnitřní administrativní linií, ale stala se mezinárodně uznávanou hranicí. Až do roku
2013 panoval na průjezdu bosenským1 územím v oblasti Neumu benevolentní režim. Se
vstupem Chorvatska do EU však musely být na hraničních přechodech zavedeny
kontroly odpovídající standardům o vnější hranici Evropské unie. Například pro
chorvatského občana, který v jedné části HR žije a v druhé pracuje, to znamená osmkrát
denně podstoupit hraniční kontrolu. A podobně pro nákladní dopravu představuje tento
nový hraniční režim podstatný problém, který vysvětlím dále. Další zpřísnění pravidel
v této oblasti lze očekávat s případným vstupem Chorvatska do schengenského prostoru,
neboť pak se hranice mezi HR a BiH stane i vnější hranicí Schengenu, uvnitř kterého
nejsou prováděny žádné hraniční kontroly. To potenciálně zvyšuje riziko pašování zboží
nebo nelegální imigrace.
Z těchto důvodů Chorvatsko již před vstupem do EU zvažovalo několik variant, jak
svoji exklávu spojit pozemní komunikací se zbytkem svého území. Hlavními aktéry,
kteří rozhodují o podobě pozemního propojení obou částí chorvatského teritoria, jsou
Chorvatská republika, Evropská unie a Bosna a Hercegovina. Svoji roli v tomto procesu
hrají i lokální aktéři, ať už na úrovni vyšších správních celků nebo představitelé měst a

1

Adjektivum bosenský je v této práci používáno v souladu s obecným diskurzem pro celou Bosnu a
Hercegovinu.
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obcí v oblasti. Svoji významnou úlohu sehrávají také jednotlivé politické strany uvnitř
Chorvatska, kde se z této záležitosti stalo důležité politické téma.
Cílem této práce je zodpovědět otázku, které řešení dopravního spojení
dubrovnické exklávy se zbytkem území HR má nejvíce předpokladů k tomu, aby bylo
realizováno. Za tímto účelem hodnotím každou možnost z několika pohledů, jedná se o
ekonomickou náročnost, časový horizont dokončení projektu, ekologické dopady a
v neposlední řadě mezinárodněprávní aspekty. Následně se pokusím analyzovat zájmy a
cíle jednotlivých aktérů, kteří mají vliv na to, jaká varianta bude vybrána.
Metodologie a struktura práce
Text je zpracován jako „jednopřípadová studie“ tak, jak ji definuje Petr Drulák. 2
Tato metoda se používá pro ty situace, které jsou unikátní, a tudíž je pro zkoumanou
problematiku nejvhodnější. Předkládaná práce si tak nedělá ambice nabízet obecně
platné teorie, ale jejím cílem je detailně prozkoumat a analyzovat praktický problém.
Co do vymezení a definice aktérů a institucí se studie opírá o neoklasický realismus
podle Randalla Schwellera. Tento přístup k mezinárodním vztahům se drží podle tradic
realismu a neorealismu toho, že rozhodujícími aktéry mezinárodních vztahů jsou státy.
Schweller se však odlišuje tím, že státy nepovažuje za konstantní a nedělitelné jednotky,
jejichž chování ovlivňují pouze kroky ostatních zemí. Klade důraz na vnitřní vlivy a
podle jeho teorie má na chování států vliv například konsensus elit, společenská
soudružnost, silná či slabá pozice vlády nebo klíčoví hráči na domácí politické scéně.
Na těchto faktorech je pak podle něj závislá schopnost státu reagovat v mezinárodních
vztazích. Pokud tedy nepanuje shoda napříč elitami, v rámci společnosti nebo mezi
politickými stranami, oslabuje to pozici a akceschopnost státu navenek. Schweller,
stejně jako ostatní realisté, směřuje tuto teorii především na celosvětové uspořádání
mezinárodních vztahů, ale dá se velmi dobře aplikovat na zde zkoumaný problém.3
Dalším důležitým aspektem mezinárodního uspořádání, kterým se Schweller
zabývá, jsou instituce. Realistům bývá obecně vytýkáno, že jejich teoretické
předpoklady nebyly aplikovatelné po skončení studené války. NATO a EU se ani
nerozpadly, ani se nesnížil jejich význam, naopak se obě organizace významně

2

Drulák, Petr a kol.: Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích
(Praha: Portál 2008), s. 29.
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rozrostly. Schweller ovšem nabízí trochu jiný pohled na instituce, který se nestaví proti
tradici realismu, ale zároveň odpovídá realitě vývoje po skončení studené války.
Mezinárodní instituce chápe jako nástroj mocných aktérů, kteří jsou členy těchto
institucí, pro prosazování vlastních zájmů a posilování svého vlivu. Jinými slovy říká,
že mezinárodní instituce se řídí především zájmy svých nejsilnějších členů. Zároveň
dodává, že nesmí být zcela opomíjeny ani zájmy méně mocných členských zemí těchto
organizací, neboť by pak pro ně setrvání v takových institucích bylo nevýhodné. Silné
země docílí „navázání“ těch slabších v ekonomické či bezpečnostní oblasti (záleží
samozřejmě na zaměření instituce, v EU se jedná především o ekonomické, v NATO o
bezpečnostní záležitosti). Menší státy zase mají prostřednictvím těchto organizací více
možností, jak přednést a prosazovat své návrhy a zájmy na poli mezinárodních vztahů a
v důsledku toho tak mají větší šanci ovlivňovat politiku svých mocnějších sousedů.
Pokud všichni členové dané instituce považují takové spojení za výhodné, má instituce
reálnou šanci přežít.4
Pokud tuto definici vztáhneme na Evropskou unii, dojdeme k závěru, že podle
Schwellerova klasického neorealismu je EU prostředkem, jak její nejsilnější člen
(Německo) může prosazovat své ekonomické zájmy skrze společnou politiku Evropské
unie. Proto jako jednoho aktéra definuji Evropskou unii, s přihlédnutím k tomu, že její
jednání a postoje jsou dány zájmy nejsilnějších členů, především Německa. Dále
definuji aktéry na státní úrovni, tedy Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu. Do výčtu
aktérů zahrnuji také nižší samosprávné celky, jako je Dubrovnicko-neretvanská župa
(DNŽ) v HR, Federace Bosny a Hercegoviny (FBiH) a Hercegovsko-neretvanský
kanton (HNK) v BiH nebo některá města a općiny v obou zemích. V práci užívám
pojem općina, jelikož se jedná o větší administrativní celek, a pod jednu općinu
zpravidla spadá více sídel (nasleje). Český překlad „obec“ nemá stejný význam, a byl
by proto zavádějící. V neposlední řadě patří mezi důležité aktéry klíčové politické
strany.
V prvních dvou kapitolách se věnuji historickému exkurzu a mezinárodněprávním
aspektům zkoumaného tématu. Tato deskriptivní část práce má za úkol představit hlavní
historické milníky, kvůli kterým je v současnosti chorvatské teritorium rozděleno
územím Bosny a Hercegoviny, a dále seznamuje se základními bilaterálními (HR-BiH)

3

Schweller, Randall L. „Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing“ in
International Security, vol. 29, č. 2 (2004), s. 169.
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a mezinárodními smlouvami, které mají v současnosti vliv na řešenou problematiku.
V navazující analytické části se pak zabývám obdobím od konce 90. let, kdy se začalo
uvažovat o stavbě Pelješackého mostu, až do současnosti, tedy vývoje v roce 2015.
Teritoriálně se práce zaměřuje na Dubrovnicko-neretvanskou župu v Chorvatsku a
Hercegovsko-neretvanský kanton v Bosně a Hercegovině. Třetí kapitola se věnuje výčtu
možností, o kterých se uvažuje jako o řešení propojení chorvatského území. Zaměřuje
se na výhody, nevýhody a rizika jednotlivých variant. V dalších kapitolách pak
postupně analyzuji zájmy a postoj různých aktérů a v závěru pak shrnuji důležité
poznatky a pokusím se nalézt odpověď na výzkumné otázky.
Analýza použitých zdrojů a literatury
Přestože propojení chorvatského území je aktuálním a často diskutovaným
problémem, prozatím neexistuje žádná odborná publikace, která by se jím zabývala
komplexně. K dispozici jsou pouze odborné články zabývající se zpravidla konkrétní
oblastí, tedy buď historií, mezinárodním právem nebo technickými specifikacemi
jednotlivých variant. Zhodnocení všech těchto aspektů v kombinaci s analýzou chování
politických, regionálních a státních aktérů tak může být jedinečným přínosem a dobrým
základem pro další zkoumání problematiky.
Nejdůležitějším zdrojem, který mi poskytl základní přehled o celé tématice, byla
předběžná studie proveditelnosti možných dopravních spojení chorvatského teritoria,
která vyšla v lednu 2014.5 Její vypracování si za finanční podpory EU zadala chorvatská
vláda u francouzského konsorcia STTE, které se na podobné studie proveditelnosti
specializuje. Jejím výrazným přínosem je fakt, že na jednom místě podrobně řeší
všechny potencionální varianty propojení území HR a zároveň se zabývá
mezinárodněprávními aspekty dané problematiky. Pracuje s matematickými modely,
pomocí kterých došla k závěru, že nejlepším řešením je stavba Pelješackého mostu.
Studii lze však vytknout její nízkou jazykovou úroveň, projevující se častým výskytem
chyb a překlepů. V některých pasážích působí studie jednostranně, a proto jsem ji využil

4

Schweller, Randall L. a Priess, David: „A Tale of Two Realisms: Expanding the institutions debate“ in
Mershon International Studies Review, vol. 41, č. 1 (květen 1997), s. 8-10.
5
Pre-feasibility study for the possible transport connection of Croatian territory (Brussels: STTE
Consortium, leden 2014), dostupné na: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/PFS%20%20Possible%20Transport%20Connection%20of%20Croatian%20Territory%20-%20FIN%2032_14.pdf, ověřeno 11.5.2015.
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jako základní přehled jednotlivých variant, ale její hodnocení jsem si dále ověřoval
v jiných zdrojích.
V historickém úvodu jsem vycházel u jednotlivých období z různých publikací, ale
v českém jazykovém prostředí určitě stojí za zmínku kniha Bosenská otázka v 19. a 20.
století od Ladislava Hladkého.6 Přehledně a nezaujatě zpracovává dějiny BiH a na
několika místech se zabývá také historií oblasti Neumu. V rámci kapitoly o
mezinárodněprávních aspektech jsem se pokoušel vycházet z pramenů, tedy konkrétních
smluv a dohod. Důležitým zdrojem informací pak byla publikace dubrovnických
historiků z roku 2012, jejímž cílem bylo dokázat, že část sporného území v oblasti
Neumu patří Chorvatsku.7 Jedná se o zajímavou práci, která vyniká přehledností a
podrobností, ale zároveň nabízí jednostranný pohled na sporné záležitosti, který bylo
nutné vyvážit protiargumenty z druhé strany.
Při analýze postojů jednotlivých státních a regionálních aktérů jsem vycházel
z oficiálních dokumentů, jako jsou územní plány nebo strategie rozvoje jednotlivých
institucí. Velmi dobře zpracovaný územní plán, ze kterého jsem použil i některé mapy,
má Dubrovnicko-neretvanská župa. U hodnocení postojů politických stran jsem pak
vycházel především z prohlášení, která představitelé jednotlivých uskupení poskytovali
médiím.
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Hladký, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita, 2005).
Ćosić, Stjepan, Kapetanić, Niko a Vekarić, Nenad: Prijevara ili zabluda? Problem granice na području
poluotoka Kleka (Dubrovnik: Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012).
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1. Historický exkurz
Počátky současného teritoriálního rozdělení zkoumané oblasti sahají až do
17. století. V roce 1683 utrpěla Osmanská říše zásadní porážku při obléhání Vídně.
Následně se armádám států sdružených do takzvané Svaté ligy (habsburská monarchie,
Benátská republika, Polsko a Rusko) podařilo postupně vytlačit osmanská vojska
z velké části uherského království. Další výraznou porážku pak Osmané utrpěli v bitvě u
Zenty v roce 1697. Obě strany byly dlouhou válkou vyčerpány a společným zájmem se
tak stalo uzavření míru. K tomu došlo ve Sremských Karlovicích (v dnešní Vojvodině)
v roce 1699. Takzvaný Karlovický mír je souborem bilaterálních smluv mezi
Osmanskou říší na jedné straně a jednotlivými státy Svaté ligy na straně druhé o novém
vytyčení vzájemných hranic.8
Benátská republika byla na přelomu 17. a 18. století námořní mocností a ovládala
podstatnou část Jaderského i Středozemního moře. V celé druhé polovině 17. století
vedla války proti Osmanské říši o řecké ostrovy (především o Krétu) a území na pobřeží
Jadranu. Jedním z jejích významných obchodních rivalů byla Dubrovnická republika
(DR), někdy nazývána jako Republika Ragusa. Jednalo se o městský stát, který ovládal
část pobřeží na jih i na sever (včetně poloostrova Pelješac) od Dubrovníku. Zdrojem
příjmů pro Dubrovnickou republiku byl námořní obchod, jedním z velmi významných
obchodních partnerů byla Osmanská říše. DR uznávala suverenitu Osmanské říše a
platila jí tribut za ochranu. Největší ohrožení pro Dubrovník představovala Benátská
republika, jež využila úpadku Osmanské říše k rozšiřování svého území a moci.9
Dubrovnická republika se obávala především pozemního střetu s Benátkami, a
předala proto část svého území Osmanské říši. Jednalo se o dva úzké pruhy pobřeží - na
jižních hranicích DR to bylo území známé jako Sutorina a na severních hranicích DR
oblast okolo Neumu včetně poloostrova Klek. Tyto koridory k moři měly za cíl oddělit
pevninské území Dubrovnické republiky od Benátek. Dubrovník se spoléhal na to, že
Benátčané nebudou riskovat pozemní útok v případě, že by tím narušili teritorium
Osmanské říše.10

8

Engel, Johann Christian von: Geschichte des Freistaates Ragusa (Wien: Doll, 1807), s. 249-251.
Rychlík, Jan a Perenćević, Michal: Dějiny Chorvatska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007),
s. 120.
10
Engel, Johann Christian von: Geschichte des Freistaates Ragusa, s. 251-252.
9
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Odborné publikace se neshodují na tom, kdy přesně byl tento transfer území
smluvně zakotven. Podle jedné verze k němu došlo podpisem Požarevackého míru
v roce 1718, podle druhé byl obsažen již v Karlovickém míru a Požarevackým mírem
byl následně znovu potvrzen. Faktem je, že v ani jedné z mírových smluv nejsou území
Neumu a Sutoriny výslovně zmíněna. Článek IX. smlouvy mezi Benátskou republikou a
Osmanskou říší z roku 1699 stanovuje, že „...teritorium a državy Dubrovnické republiky
budou připojeny k teritoriím a kantonům Osmanské říše...“ Také se v něm obecně
konstatuje, že „...všechny překážky bránící připojení a spojení území Dubrovnické
republiky k území Osmanské říše budou odstraněny.“11 V této smlouvě není tedy
konkrétně pojmenováno území, kterého se článek IX. týká. Podle Šime Ljubiće tím ale
byly myšleny Sutorina a Klek (tedy dnešní oblast Neumu). O přesném vymezení území
pak probíhala jednání až do 21. ledna 1701, kdy byla uzavřena smlouva v Cařihradu,
určující definitivní rozsah dubrovnického území, které bylo předáno Osmanské říši. 12
V Požarevackém míru článek II. definuje, že v souladu s Karlovickým mírem budou
teritorium a državy Dubrovnické republiky nadále připojeny k Osmanské říši. 13
Uzavřením Požarevackého míru v roce 1718 skončila poslední osmansko-benátská
válka a teritoriální uspořádání ve zkoumané oblasti se téměř až do konce 18. století
stabilizovalo. Významným historickým předělem, který zásadně změnil mocenské
poměry (nejen) na jadranském pobřeží, byly napoleonské války. Napoleonovo vítězné
tažení zničilo oba obchodní rivaly, Benátskou i Dubrovnickou republiku. Francouzská
vojska obsadila Dubrovník 26. května 1806 a vydáním dekretu císaře Napoleona 31.
ledna 1808 přestala DR existovat.14 Při postupu na Dubrovník francouzská vojska
překročila osmanské území v oblasti Neumu. Zároveň zde Francouzi bez osmanského
souhlasu vybudovali vlastní pozemní komunikaci, a dokonce umístili dělostřeleckou
baterii a ozbrojenou jednotku. Oblast Neumu ani Sutorinu ale Napoleon ke svým
územím nepřipojil, a tak zůstala nadále součástí Osmanské říše.15

11

Karlovický mír mezi Benátskou republikou a Osmanskou říší; dostupné v: A General Collection of
Treatys of Peace and Commerce, Manifestos, Declarations of War, and other Public Papers, from the
End of the Reign of Queen Anne to the year 1731, Volume IV. (London, 1732), s. 309-317.
12
Ljubić, Šime: „O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom: od poćetka XVI. stoljeća do
njihove propasti“; in Rad č. 54, (Zagreb:Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1880), s. 122123.
13
Požarevacký mír mezi Benátskou republikou a Osmanskou říší; dostupné v: A General Collection of
Treatys of Peace and Commerce, Manifestos, Declarations of War, and other Public Papers, from the
End of the Reign of Queen Anne to the year 1731, Volume IV. (London, 1732), s. 414-428.
14
Petter, Franz: Dalmatien in seinen verschiedenen Beziehungen dargestellt; Zweiter Theil (Gotha:
Perthes 1857), s. 177-178.
15
Petter Franz: Dalmatien, s. 170.
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Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo rozhodnuto, že bývalá území Benátské
republiky i Dubrovnické republiky budou připojena k Rakouskému císařství. Rakousko
tak kontrolovalo celé východní jadranské pobřeží až k přístavu Kotor (včetně). Oblast
Neumu a Sutorina nadále patřily k Osmanské říši. V rámci jejího správního uspořádání
spadaly do Bosenského pašalíku, který byl obklopen rakouským územím ze severu,
západu i jihu. Správní členění uvnitř Osmanské říše se sice v průběhu 19. století
několikrát změnilo, ale hranice mezi Bosenským pašalíkem a Rakouským císařstvím
zůstávaly téměř nezměněny. 16

Mapa 1: Hranice mezi Rakouskem a Osmanskou říší v oblasti Neumu
Zdroj: Ćosić, Stjepan, Kapetanić, Niko a Vekarić, Nenad: Prijevara ili zabluda? Problem granice na
području poluotoka Kleka (Dubrovnik: Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012)

Oblast Neumu už v této době představovala problematický bod v rakouskoosmanských vztazích. Osmané odmítali rakouské návrhy na její odkoupení. Rakousko
tedy postupně rozmístilo podél hranic v oblasti Neumu vojenské jednotky a opevnilo
ostrůvek v ústí Klečské zátoky. Kotvilo zde rakouské námořnictvo, které mělo
znemožňovat plavbu osmanských lodí z otevřeného moře k pevnině patřící Osmanské
říši. O připojení Neumu vojenskou cestou se ale Rakušané nepokusili. V roce 1853 se
Osmané zavázali, že nebudou v oblasti Neumu a v Sutorině podnikat nic, co by mohlo
vyvolat konflikt nebo ohrozit dobré vztahy s Rakouským císařstvím. Rakousko však
nadále ponechalo ve vodách Malostonského zálivu své válečné plavidlo. Z rakouského
16

Hladký, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita, 2005), s. 57.
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pohledu se jednalo o mare clausum - moře uzavřené pro lodě ostatních států. Osmanská
říše tak neměla možnost využívat své pobřeží k námořní plavbě. 17
V létě 1875 propuklo v Bosně a Hercegovině povstání křesťanských rolníků, kteří
usilovali o vymanění se z osmanské nadvlády. Obyvatelé Srbska a Černé Hory s tímto
povstáním značně sympatizovali, a vlády obou zemí se tudíž pod tlakem veřejného
mínění rozhodly povstalce podpořit a vyhlásily válku Osmanské říši. Tím se rozhořel
širší konflikt známý jako Velká východní krize. Rakousko-Uhersko (R-U) chtělo využít
situace a připojit Bosnu a Hercegovinu ke svému území. Dohodlo se proto s Ruskem na
tom, že po válce získá právo na okupaci Bosny. Výměnou za to se zavázalo k neutralitě
v případné rusko-turecké válce. Rusko posléze vyhlásilo válku Osmanské říši, která
skončila jednoznačným ruským vítězstvím. Rusko a Osmanská říše uzavřely 3. března
1878 mírovou smlouvu v San Stefanu, která znamenala výrazné posílení vlivu ruské říše
na Balkánském poloostrově. Po protestech proti této smlouvě ze strany Velké Británie a
Rakousko-Uherska byl svolán kongres, který se sešel 13. června téhož roku v Berlíně.
Jeho výsledkem měl být konsenzus na novém uspořádání jihovýchodní Evropy.18
Na základě 25. článku Berlínské smlouvy získalo Rakousko-Uhersko právo
okupovat a spravovat Bosnu a Hercegovinu. Formálně zůstaly Bosna a Hercegovina pod
suverenitou sultána, fakticky se ale stalo toto území součástí R-U. 19 Rakousko-Uhersko
dále

získalo

povolení

k rozmístění

svých

vojenských

posádek

na

území

Novopazarského sandžaku20, který ale jinak zůstal součástí Osmanské říše a rakouské
právo na okupaci a správu BiH se na něj nevztahovalo.21 Od roku 1878 se tedy oblast
Neumu a zbytek dalmatského pobřeží de facto nacházely v jednom státě.
V roce 1908 vypukla v Osmanské říši takzvaná mladoturecká revoluce. RakouskoUhersko to považovalo za vhodnou záminku k definitivnímu připojení BiH a 7. října
1908 vydalo proklamaci o anexi Bosny a Hercegoviny. Císař a král František Josef I.
v ní mimo jiné přislíbil brzké přijetí zemské ústavy. K anexi došlo velmi rychle a
vzbudila protesty především v Osmanské říši a v Srbsku a vyvolala výrazné napětí

17

Petter Franz: Dalmatien, s. 171.
Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, s. 70-72.
19
V tomto případě je použit plurál, neboť tomu tak bylo i ve smlouvě. Rakousko-Uhersko vnímalo Bosnu
a Hercegovinu jako dvě provincie, při pozdější anexi se mluvilo o anexi dvou korunních zemí. Fakticky
ale spravovaly rakouské úřady BiH jako jeden celek, což se zachovalo dodnes - viz Hladký, Ladislav:
Bosenská otázka, s. 74. Proto používám ve zbytku práce singulár, stejně jako tomu je v obecném
diskurzu.
20
Jedná se o území, které oddělovalo Srbsko a Černou Horu a zároveň spojovalo Bosnu a Hercegovinu se
zbytkem Osmanské říše. Dodnes se zde zachoval významný podíl muslimského obyvatelstva.
21
Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, s. 72-73.
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v mezinárodních vztazích známé jako anekční krize. Pod záštitou Pruska byla nakonec
sjednána smlouva mezi Rakousko-Uherskem a Osmanskou říší, na jejímž základě
habsburská monarchie vyplatila Osmanské říši odškodné za anexi BiH a zavázala se ke
stažení svých jednotek ze Sandžaku. 22 Tím bylo definitivně smluvně stvrzeno připojení
Bosny a Hercegoviny k Rakousko-Uhersku. BiH ale nebyla začleněna ani do
Předlitavska, ani do Zalitavska a byla spravována jako zvláštní území společným
rakousko-uherským ministerstvem financí. Hranice Bosny a Hercegoviny se po celou
dobu rakouské nadvlády nezměnily a oblast Neumu a Sutorina zůstaly nadále součástí
BiH.
K dalším teritoriálním změnám došlo po první světové válce. Na rakouskouherském území, kde žilo převážně jihoslovanské obyvatelstvo, vznikl nový státní útvar
s názvem Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů, k jehož oficiálnímu vyhlášení došlo 31. října
1918 v Záhřebu. Země však nebyla skoro nikým uznána, navíc téměř okamžitě po
podepsání rakousko-italského příměří začala její území obsazovat ze severozápadu
italská vojska. Národní rada, která byla fakticky prozatímní vládou Státu Slovinců,
Chorvatů a Srbů, požádala o pomoc srbskou armádu. Dne 1. prosince 1918 došlo ke
sjednocení této země se Srbskem, Černou horou a Vojvodinou pod názvem Království
Srbů, Chorvatů a Slovinců (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – Království SHS).23
Nově vzniklému Království SHS patřilo celé bývalé rakousko-uherské pobřeží (s
výjimkou Istrie, Rijeky, Zadaru a několika ostrovů), oblast Neumu a území dnešní
Dubrovnicko-neretvanské župy tudíž zůstávaly nadále v jednom státě.
V rámci Království SHS byla Bosna a Hercegovina několik let zachována jako
jedna politicko-správní jednotka, přestože byly její pravomoci postupně omezovány.
V roce 1924 došlo k definitivnímu zrušení BiH jako samosprávného celku a její území
bylo rozděleno na župy podobně jako zbytek Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. 24
Počátkem roku 1929 provedl král Alexandr v Království SHS takzvaný státní převrat.25
Stát následně přejmenoval na Království Jugoslávie a zavedl nové administrativní
uspořádání – země byla rozdělena na 9 bánovin, které nerespektovaly historické hranice.
Neum patřil do Přímořské bánoviny s centrem ve Splitu, Dubrovník a Pelješac spadaly
22

Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, s. 124-129.
Rychlík, Jan a Perenćević, Michal: Dějiny Chorvatska, s. 241-243.
24
Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, s. 176.
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Označení převrat je poněkud problematické, jelikož změna státoprávního uspořádání byla řízena a
oficiálně vyhlášena králem. V literatuře se občas používá i pojem „autopřevrat“. Král Alexandr rozpustil
parlament a zrušil ústavu a nadále vládl formou královské diktatury, vládu jmenoval sám a nepodléhala
dalšímu schválení parlamentem.
23

13

do Zetské bánoviny s centrem v Cetinje. V roce 1939 byla vytvořena Chorvatská
bánovina, do které patřila celá zkoumaná oblast.26 Po více než dvou stoletích tak poprvé
toto území spadalo pod správu jednoho vyššího administrativního celku.
V dubnu 1941 přestalo Království Jugoslávie jako státní útvar fakticky existovat.
Útoku vojsk Osy vzdorovala jugoslávská armáda jen několik dní. Chorvatští fašisté
z hnutí Ustaša s podporou Itálie vyhlásili v Záhřebu Nezávislý stát Chorvatsko
(Nezavisna država Hrvatska - NDH), pod který administrativně spadalo i území Bosny
a Hercegoviny. Velkou část chorvatského pobřeží přímo okupovala Itálie, ale území
dnešní Dubrovnicko-neretvanské župy i oblast Neumu zůstaly formálně pod správou
NDH.27 Za druhé světové války docházelo v jugoslávském prostoru k etnicky
motivovanému násilí a vyvražďování. Ve spojení s tvrdými represemi ze strany
okupačních vojsk a úřadů (především německých) to vedlo mezi obyvateli k
postupnému zvyšování podpory jugoslávských partyzánů, kteří se deklarovali jako
nadnárodní hnutí mající za cíl mírové soužití všech jugoslávských národů.
Pro budoucí administrativní vývoj mělo největší význam právě partyzánské
komunistické hnutí vedené Josipem Brozem Titem. Jelikož se partyzánským jednotkám
dařilo dobývat poměrně rozsáhlá území (především v horských oblastech), zaváděli
v nich jugoslávští komunisté administrativní jednotky, které zajišťovaly základní
správní funkce. Jejich lokality i rozloha se postupně měnily podle postupu fronty a
rozsahu osvobozených či naopak ztracených území. Delegáti z partyzány ovládaných
teritorií (a některých oblastí Jugoslávie pod kontrolou okupačních a kolaborantských
jednotek) se poprvé sešli v Bihači 27. listopadu 1942, aby se dohodli na formě
provizorní správy. Toto shromáždění se prohlásilo za Antifašistickou radu národního
osvobození Jugoslávie (Antifašističko Vijéće narodnog oslobodjena Jugoslavije –
AVNOJ), zvolilo výkonný výbor (faktickou vládu osvobozených území) a definovalo
základní cíle národně-osvobozeneckého boje.28 Druhá konference AVNOJ se sešla
koncem listopadu 1943 v bosenském městečku Jajce. Bylo zde přijato mnoho důležitých
rozhodnutí, mimo jiné byly také položeny základy pro obnovení Jugoslávie ve formě

26

Šesták, Miroslav et al., eds.: Dějiny jihoslovanských zemí. (Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny,
2009), s. 417-419.
27
Oblast ale byla rozdělena administrativně do dvou žup – Hum (centrum Mostar) a Dubrava (centrum
Dubrovník), Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, mapa č. 5, s. V.
28
Tejchman, Miroslav: Balkán ve válce a revoluci: 1939-1945 (Praha: Karolinum, 2008), s. 403-404.
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federálního státu a s Bosnou a Hercegovinou se počítalo jako s jednou z šesti
federálních republik.29
Obnovení BiH v jejích historických hranicích přitom nebylo samozřejmé.
Jugoslávští komunisté zvažovali několik variant toho, jaké postavení by měla Bosna a
Hercegovina

v budoucím

státě

zaujímat.

Podle

dostupných

informací

bylo

zvoleno řešení ustavit BiH jako plnohodnotnou svazovou republiku především proto, že
neexistovala shoda na tom, pod kterou jinou republiku by případně měla Bosna spadat.
Jak píše ve své knize Ladislav Hladký, zástupci Zemského výboru Komunistické strany
Jugoslávie (Komunistička partija Jugoslavije - KPJ) v Bosně a Hercegovině přesvědčili
krátce před konferencí v Jajce místopředsedu výkonného výboru AVNOJ Edvarda
Kardelje, aby podpořil postavení BiH jako budoucí plnoprávné šesté svazové republiky.
To se také podařilo a Kardelj tlumočil jejich postoj Titovi. Ve chvíli, kdy toto řešení
získalo i Titovu podporu, bylo zřejmé, že bude v Jajcích přijato.30
Dominantní postavení KPJ se potvrdilo po skončení druhé světové války. Byly
uspořádány volby, jejichž pravidla byla nastavena tak, aby skončily jednoznačným
vítězstvím komunistů.31 Nový parlament, který byl na základě těchto voleb svolán,
zrušil 29. listopadu 1945 monarchii a vyhlásil Federativní lidovou republiku Jugoslávie
(Federativna ljudska republika Jugoslavija – FLRJ). Podle již dříve přijatých usnesení
byla FLRJ rozdělena na šest rovnoprávných republik a hranice mezi těmito republikami
povětšinou zůstaly ve své historické podobě. O některých sporných bodech pak
rozhodovaly speciální komise. Bosna a Hercegovina přišla o Sutorinu, která byla
připojena k Černé Hoře. Na hranicích mezi BiH a Chorvatskem došlo pouze k drobným
úpravám západně od Bihaće. Všechny změny byly bez výhrad schváleny federálním i
republikovými parlamenty.32 V oblasti Neumu k žádné změně hranic nedošlo. Neum se
tak stal jediným místem, kde měla Bosna a Hercegovina přístup k moři. Hranice mezi
jednotlivými svazovými republikami zůstaly v platnosti až do rozpadu Jugoslávie
v takové podobě, v jaké byly přijaty krátce po druhé světové válce.

29

Šesták, Miroslav: Dějiny jihoslovanských zemí, s. 479.
Hladký, Ladislav: Bosenská otázka, s. 203.
31
Existovaly pouze jednotné kandidátky národní fronty, na nichž mělo místo pouze několik
nekomunistických politiků, kteří se smířili s hegemonií KPJ. Volby se konaly 11. listopadu 1945,
zúčastnilo se jich 89 % voličů, z nichž 88 % podpořilo jednotnou kandidátku. Nový režim tak přímo
podpořily asi čtyři pětiny oprávněných voličů. Vzhledem k popularitě partyzánského hnutí v čele s Titem
by ale KPJ s vysokou pravděpodobností zvítězila i v plně demokratických volbách. Viz. Šesták,
Miroslav: Dějiny jihoslovanských zemí, s. 496.
32
Fňukal, Miloš: Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století
(Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012), s. 103.
30

15

Na přelomu 80. a 90. let došlo v Jugoslávii k událostem, které postupně vedly až
k jejímu rozpadu. Důležitou roli přitom sehrála skutečnost, že na části chorvatského
území tvořilo srbské obyvatelstvo většinu. Z tohoto důvodu vrcholní chorvatští politici
v čele s prezidentem Franjo Tuđmanem prosazovali zásadu neporušitelnosti hranic mezi
jednotlivými republikami. Naopak srbští představitelé (minimálně před vypuknutím
konfliktu) prosazovali, aby se hranice změnily a aby respektovaly etnické rozložení
obyvatel. Po vypuknutí konfliktu se velká část chorvatského území ocitla pod srbskou
kontrolou a vznikly Republika srbská Krajina a Autonomní oblast Slavonie. Pro
chorvatský stát znamenala existence těchto na něm fakticky nezávislých útvarů
ohrožení. Republika srbská Krajina rozdělovala zemi na dvě části, neboť jejím územím
procházely komunikace vedoucí z vnitrozemského Chorvatska na jih do Dalmácie.
Po vypuknutí bojů v Chorvatsku mezi jugoslávskou armádou a chorvatskými
jednotkami v létě roku 1991 obsadily chorvatské síly Neum. Oblast Neumu byla etnicky
téměř výhradně chorvatská, Chorvaté tvořili podle sčítání lidu z roku 1991 v općině
Neum 87,7 % obyvatel.33 Jugoslávské armádě a černohorské teritoriální obraně se
podařilo v říjnu 1991 obklíčit Dubrovník. Dobyly celé chorvatské pevninské území na
jih od města a na severu postoupily až k městu Ston, které je strategickou spojnicí
poloostrova Pelješac s pevninou. Ston i Neum se už chorvatským silám podařilo udržet,
ale Dubrovník zůstal obklíčen.34 Protiútokem chorvatských jednotek v květnu a červnu
1992 se Chorvatům podařilo získat území mezi Dubrovníkem a Neumem zpět.
Chorvatská armáda pak celou oblast kontrolovala až do konce války.
Podepsáním Daytonské mírové dohody v prosinci roku 1995, která ukončila válku
v Bosně a Hercegovině, byl potvrzen princip neporušitelnosti bývalých vnitřních hranic
mezi jugoslávskými republikami. V důsledku toho všechna teritoria uvnitř BiH, která
kontrolovaly chorvatské jednotky, včetně koridoru k moři v oblasti Neumu, zůstala
součástí Bosny a Hercegoviny. Pro chorvatské politiky byla ale důležitější skutečnost,
že zachování původních hranic mezi jugoslávskými republikami zajišťovalo HR, že si
udrží i ty oblasti, ve kterých tvořili většinu Srbové. Oblast Neumu tak definitivně
rozdělila pevninské Chorvatsko na dvě části, což stvrdil chorvatský prezident Tuđman
svým podpisem Daytonské mírové dohody.35
33

Sčítání obyvatel BiH, internetové stránky Statistického úřadu Bosny a Hercegoviny (dostupné na:
http://www.statistika.ba/?show=2&id=1794, ověřeno 26.2.2015).
34
Balkan battlegrounds : a military history of the Yugoslav conflict, 1990- 1995 , Volume 2 (Washington,
DC: Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 2002), s. 233 – 235.
35
Rychlík, Jan a Perenćević, Michal: Dějiny Chorvatska, s. 389.
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2. Mezinárodněprávní aspekty

2.1 Exkláva a exteritorialita

Exkláva je termín, který se v geografii používá pro označení takového území jedné
země, které je od zbytku této země odděleno teritoriem jiného státu (nebo více jiných
států).36 Jedná se o poměrně běžný jev, Aljaška je například exklávou USA a velkou
evropskou exklávou je Kaliningradská oblast patřící Rusku. Exklávy ale existují i
v mnohem menších velikostech a v Evropě je lze najít v podobě vesnic či několika
domů. Také v rámci bývalé Jugoslávie existují další exklávy, které jsou v těchto
případech zároveň enklávami. Enkláva je cizí území zcela obklopené jedním státem,
jedno území tak může být zároveň exklávou jednoho státu i enklávou uvnitř jiné země
(např. vesnice Međurječje je exklávou BiH uvnitř Srbska, ale zároveň je ze srbského
pohledu enklávou). Někdy může být enkláva sama o sobě zemí, jako například San
Marino, Vatikán či Lesotho. Dubrovnická exkláva ale není enklávou, neboť neleží
výlučné uvnitř BiH.37
Princip exteritoriality je zakotven v mezinárodním právu a diplomatických
zvyklostech. Využívá se především pro diplomatické a ceremoniální účely (například
území ambasád, armádní základny, vojenské hřbitovy a podobně). Pro tuto práci jsou
však důležité především exteritoriální komunikace. Exteritoriální komunikace
(železnice, silnice, dálnice) je označení pro pozemní spojení dvou částí jedné země,
procházející přes území cizího státu, přičemž prostor samotné komunikace a pohyb po
ní probíhá ve zvláštním režimu. Takovýto režim musí být ošetřen konkrétní bilaterální
smlouvou, která jej dále upřesňuje a specifikuje.38
Řídí se většinou pravidlem, že železnice nebo silnice (případně dálnice) je chápána
jako součást toho státu, jehož dvě části spojuje. Při použití této komunikace tak odpadají
hraniční kontroly. Opuštění prostoru takovéto komunikace ale zároveň znamená
překročení státní hranice. Měla by být proto zabezpečena tak, aby nemohlo dojít

36

Robinson, G. W. S.: „EXCLAVES.“ in: Annals Of The Association Of American Geographers, vol. 49,
č.3 (1959).
37
Tangled territories, dostupné na internetových stránkách Hidden Europe:
http://www.hiddeneurope.co.uk/assets/files/hidden_europe_3_tangled_territories.pdf, ověřeno 1.3.2015.
38
Pre-feasibility study, s. 79.
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k jejímu svévolnému opuštění a vstupu na území cizího státu (tedy toho, přes jehož
území taková exteritoriální železnice nebo silnice vede). Vlaky takový úsek zpravidla
pouze projíždí s uzamčenými dveřmi. Na silnici mohou být vybudovány ochranné
prvky, které vstupu na území cizího státu zabrání. Příkladem může být silnice, která
spojovala dvě části jugoslávského (dnes slovinského) území přes výběžek italského
teritoria, kde byla obehnána plotem. 39

2.2 Vymezení hranic mezi bývalými jugoslávskými republikami a mořské
právo

V období společného státu neexistovala objektivní nutnost přesného vymezení
každého úseku hranice mezi jednotlivými svazovými republikami. Po rozpadu svazové
federativní republiky Jugoslávie se však dřívější administrativní linie staly mezinárodní
hranicí. To s sebou přineslo nutnost detailní demarkace hranic na mapách i v terénu. Na
základě různých způsobů a doby zpracování katastrálních map vznikly postupně na
jednotlivých částech hranic desítky drobných rozdílů. Dále jejich podobu ovlivňovaly
například přirozené změny říčních koryt (obzvláště v meandrujících úsecích), neboť
hranice

byly

často

definovány

pouze

jako

střed

dané

řeky.

Mezi

státy

s normalizovanými vztahy mívají procesy přesného vytyčení hranice čistě technický
charakter, avšak v prostoru bývalé Jugoslávie se z nich stalo politikum a některé
přerostly ve vleklé bilaterální spory.40
Zcela nově musely být vytyčeny hranice na moři. V bývalé Jugoslávii neexistovaly
ani v administrativní podobě, protože veškerý prostor vnitřních moří a teritoriálních a
výsostných vod byl svazový, nikoliv republikový.41 Bilaterální spory při vymezení
hranic na moři vznikly ve všech případech, jestliže spolu na pobřeží sousedily bývalé
jugoslávské republiky. Rozepře mezi Slovinskem a Chorvatskem o vymezení přesných
námořních hranic a přístup k mezinárodním vodám dokonce brzdily chorvatský vstup
do EU. Nakonec byla záležitost předána k mezinárodní arbitráži. Podobně bude
pravděpodobně postoupen k rozřešení mezinárodnímu soudnímu dvoru spor mezi
Chorvatskem a Černou Horou o poloostrov Prevlaka v Kotorském zálivu.
39

Pre-feasibility study, s. 69.
Fňukal, Miloš: Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s. 129.
41
Rudolf, Davorin: „More pod vlašću Republike Hrvatske i odnosi sa susjednim državama“; in Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu 44, č. 1 (leden 2007), s. 70.
40
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S Bosnou a Hercegovinou uzavřelo Chorvatsko smlouvu o státních hranicích 30.
července 1999 v Sarajevu. Tato smlouva ale nebyla nikdy ratifikována chorvatským
parlamentem, neboť ji chorvatští poslanci považovali pro svou zemi za nevýhodnou.
Trvají na její úpravě tak, aby více odpovídala hranici z roku 1945, která je podle nich
pro Chorvatsko výhodnější. Článek 22 však říká, že tato smlouva vstupuje v platnost
dnem svého podepsání. Podle stejného článku mohou smlouvu obě strany
diplomatickou cestou vypovědět.42 Tohoto ustanovení ani jedna země nevyužila
a smlouva je tak de facto v platnosti již od roku 1999.

Mapa 2: Sporná námořní hranice mezi HR a BiH
Zdroj: Ćosić, Stjepan, Kapetanić, Niko a Vekarić, Nenad: Prijevara ili zabluda?

BiH a HR se v oblasti Neumu neshodnou, komu patří dva malé ostrůvky Veliki
Školj a Mali Školj v těsném sousedství poloostrova Klek a také nejzazší výběžek tohoto
poloostrova. Podle bosensko-chorvatské smlouvy o státních hranicích měla tato území
připadnout Bosně a Hercegovině, proti čemuž se především v Dubrovníku zvedla vlna
nevole.43 Článek 4, paragraf 3 této smlouvy říká: „Státní hranice na moři vede podle
42

Smlouva o státních hranicích mezi Chorvatskou republikou a Bosnou a Hercegovinou (dostupné na
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/HRVBIH1999SB.PDF , staženo 26.2.2015).
43
Klemenčić, Mladen: „The Border Agreement Between Croatia and Bosnia-Herzegovina: The First But
Not the Last“ in Boundary and Security Bulletin, Vol. 7, č. 4 (zima 1999-2000), s. 99.
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středové linie moře mezi teritorii Chorvatské republiky a Bosny a Hercegoviny
v souladu s úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982.“44
V paragrafu se dále píše, že linie je zakreslena a znázorněna na přiložené mapě. Zde je
vedena středem moře mezi poloostrovy Klek a Pelješac, což kritizovala dubrovnická
městská rada. Smlouva totiž zároveň stanovuje pravidlo, že na hranicích by měl být
zachován status quo z roku 1991. Podle dubrovnických radních takto stanovené hranice
tento status quo porušují, neboť výběžek poloostrova Klek a dva malé ostrůvky nikdy
nebyly k Bosně připojeny.45
Dubrovnická městská rada vydala v roce 1999 publikaci Chorvatská hranice na
Kleku sestavenou kolektivem lokálních historiků. V ní se pokusili dokázat, že sporná
území byla součástí Dubrovnické republiky a následně Rakouska a nikdy nebyla
administrativně předána Bosně a Hercegovině.46 Sabor (chorvatský parlament)
bosensko-chorvatskou smlouvu o hranicích v reakci na nevyjasněný statut ostrůvků
Veliki a Mali Školj a cípu poloostrova Klek neratifikoval. Bosenská strana naopak tvrdí,
že zmíněné území patří Bosně a Hercegovině od roku 1974. V tomto roce probíhalo na
jugoslávském území nové katastrální vyměřování, na jehož základě se tato teritoria
údajně stala součástí Bosny a Hercegoviny.47
Na tuto argumentaci reagovali místní dubrovničtí historici ve své další publikaci, ve
které označili převod půdy pod katastrální úřad Neumu jako nezákonný. Podle nich
nebylo možné uskutečnit předání území mezi dvěma svazovými republikami pouhým
katastrálním převodem bez souhlasu parlamentů obou republik. Převod ani nebyl
zanesen v chorvatských katastrálních knihách a dokumenty o něm označili za
neprůkazné.48
Kromě zmíněných míst na pobřeží nepanuje shoda ohledně ještě jedné části
hranice, konkrétně jejího vedení podél řeky Uny u městečka Kostjanica. Naposledy se o
ratifikaci smlouvy v saboru pokusila v roce 2012 vláda Zorana Milanoviće (SDP –

44
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Klemenčić, Mladen a Topalović, Duško: „The Maritime Boundaries of the Adriatic Sea“ in Geoadria,
Vol. 14, č. 2. (2009); s. 321.
47
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26.2.2015).
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poluotoka Kleka (Dubrovnik: Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012), s. 136.
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Socijaldemokratska partija Hrvatske). Narazila ale na odpor opoziční HDZ (Hrvatska
demokratska zajednica), a smlouva tak parlamentem opět ratifikována nebyla.49
Při pohledu na mapu zjistíme, že ať už budou malá sporná území patřit jedné nebo
druhé straně, nic to nemění na faktu, že cesta z bosenských teritoriálních vod vždy
povede přes chorvatské moře. V tomto směru garantuje již zmíněná Úmluva Organizace
spojených národů o mořském právu z roku 1982 Bosně a Hercegovině právo na přístup
k mezinárodním vodám. Podle článku 44 této úmluvy „státy, které hraničí s průlivy,
nesmějí bránit tranzitnímu průjezdu ... Tranzitní proplouvání či přelétávání nesmějí být
zastavena“ a podle článku 45 „se režim pokojného proplutí ... vztahuje na průlivy
užívané pro mezinárodní plavbu, které ... se rozkládají mezi oblastí volného moře nebo
výlučné ekonomické zóny a pobřežním mořem cizího státu. Pokojné proplouvání
takovými průlivy nesmí být zastaveno.“50
Chorvatsku pak tato smlouva přisuzuje možnost regulace a řízení provozu lodí
plujících mezi bosenským mořem a mezinárodními vodami (například v zájmu
bezpečnosti plavby), avšak nesmí tím být omezeno právo BiH na nepřerušené a pokojné
proplutí. Právě na tuto úmluvu se představitelé Bosny a Hercegoviny odkazují, když se
ohrazují proti stavbě mostu mezi chorvatskou pevninou a poloostrovem Pelješac.
Takový most by podle nich omezil právo Bosny a Hercegoviny na spojení svého
pobřeží s mezinárodními vodami.

2.3 Dohoda Neum – Ploče

Ploče je chorvatské pobřežní město, které patří do Dubrovnicko-neretvanské župy.
Nachází se v hlavní části pevninského Chorvatska a nepatří tedy do dubrovnické
exklávy. Jedná se především o průmyslový a obchodní přístav. Vede sem dálniční
přivaděč, který začíná na dálničním uzlu, kde se kříží chorvatské dálnice A1, A10 a
právě přivaděč do Ploče. A1 je chorvatskou páteřní dálnicí, která spojuje Záhřeb
s celým chorvatským jihem a je nejvytíženějším dálničním tahem v zemi. A10 je pouze
čtyřkilometrový dálniční spoj vedoucí k hranicím mezi HR a BiH, na který ovšem
v Bosně navazuje hlavní bosenská dálnice A1. Ta v rámci Bosny pokračuje na sever
49
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50
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směrem na Mostar a dále na Sarajevo a severní bosensko-chorvatskou hranici. Dálniční
přivaděč do Ploče, chorvatská A10, bosenská A1, navazující chorvatská A5 a maďarská
dálnice M6 tvoří dopravní koridor Vc51, který vede z Budapešti do Ploče. V pločském
přístavu také končí železniční trať, která vede, podobně jako budovaná bosenská dálnice
A1, ze Sarajeva na jih směrem na Mostar a k chorvatským hranicím (tato trať není
napojena na chorvatskou železniční síť).
Ploče je tedy významným dopravním uzlem spojující dálniční, námořní i železniční
přepravu. Důležitou roli hraje především pro Bosnu a Hercegovinu, která nemá žádný
vlastní průmyslový přístav. Neum je pouze letovisko s přístavem pro malé a výletní
lodě. Vzhledem k existujícímu železničnímu a postupně budovanému dálničnímu
spojení je Ploče vhodným centrem pro námořní obchod BiH. Jelikož se přístav nachází
na chorvatském území, znamenalo by to při standardních procedurách nutnost zboží
proclít na cestě z Ploče do BiH a naopak. Z bosenského pohledu bylo tedy žádoucí
dohodnout se s Chorvatskem na speciálním režimu. Pro Chorvatsko bylo zase důležité
zajistit si průjezd přes území BiH v oblasti Neumu.
Obě záležitosti tak byly společně upraveny bilaterální smlouvou mezi BiH a HR,
která byla uzavřena 22. listopadu 1998 v Záhřebu. Podepsali ji chorvatský prezident
Franjo Tuđman a prezident BiH Alija Izetbegović. Chorvatsko se v ní zavázalo
poskytnout možnost volného tranzitu mezi přístavem Ploče a územím Bosny a
Hercegoviny, BiH na oplátku přislíbila umožnit volný průjezd oblastí Neumu. Tato
úmluva proto někdy bývá zkráceně nazývána dohoda Neum – Ploče.
Nejednalo se ale o první bilaterální dohodu, která by upravovala obě záležitosti
současně. Předcházela jí nejprve tzv. Washingtonská smlouva, tedy dohoda o vzniku
Federace Bosny a Hercegoviny, na jejímž základě došlo k ukončení bojů mezi Chorvaty
a Bosňáky a vytvoření společného státního útvaru těchto etnik uvnitř Bosny. Tato
smlouva předpokládala v budoucnosti vznik konfederace mezi Federací Bosny a
Hercegoviny a Chorvatskou republikou. V dodatcích k této smlouvě se řeší spojení
FBiH s přístavem Ploče přes území HR a také spojení chorvatského území skrze koridor
Neumu. Jednotlivé články dodatků zaručují především volný tranzit na těchto úsecích,
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dále předpokládají vytvoření bezcelní zóny v Ploče a také bezcelního provozu na
daných úsecích komunikací.52
Další bilaterální dohoda, upravující režim v daných oblastech, byla podepsána
11. května 1996 v Záhřebu. Skládá se ze dvou propojených smluv (opět o Ploče a
Neumu). V úvodu obou se píše, že navazují na předchozí dohodu mezi HR a FBIH a
vychází z duchu Washingtonské a Daytonské smlouvy. Z tohoto důvodu jsou podepsány
premiéry Chorvatska, Federace i celé Bosny a Hercegoviny. Tyto dvě propojené
úmluvy byly posléze nahrazeny již zmíněnou dohodou Neum – Ploče, která jako vůbec
první řeší obě problematiky zároveň a nejedná se tedy o samostatné smlouvy. Článkem
13 této dohody byla zrušena platnost předchozích smluv. Délka platnosti dohody Neum
– Ploče stanovena na 30 let. Podobně jako v předchozích smlouvách je v ní zakotvena
zásada volného a nenarušeného pohybu osob a zboží na daných trasách včetně
bezcelního režimu. Přístav Ploče je definován jako volná zóna zahraničního obchodu.53

2.4 Vstup Chorvatka do Evropské unie

Ještě před vstupem Chorvatska do Evropské unie (1. července 2013) bylo nutné
získat souhlas EU s pokračováním daného režimu, neboť celní záležitosti patří pod
sdílené pravomoci celé Evropské unie. Po několikaměsíčním vyjednávání mezi
představiteli EU, HR a BiH došlo 19. června 2013 k podpisu tří smluv, které řešily
statut přístavu Ploče, jeho propojení s BiH, koridor Neumu i nový režim na hraničních
přechodech. Podle nich je tranzit přes koridor Neumu v souladu s unijním právem (při
splnění dalších podmínek vyjmenovaných v přístupové smlouvě HR k EU). Ohledně
dopravy z a do přístavu Ploče udělila Evropská unie výjimku z platného evropského
práva. Jelikož zboží z BiH neodpovídá standardům EU, nemohl by být bez podobné
výjimky uplatňován stejný postup jako před vstupem Chorvatska do EU. Díky této
výjimce mohla Bosna nadále využívat Ploče k zahraničnímu obchodu za dříve
smluvených podmínek. Podle tehdejšího ministra zahraniční BiH Zlatka Lagumdžiji se
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jednalo teprve o druhý takový případ (po Kaliningradské oblasti), kdy EU přizpůsobila
podobným způsobem vlastní právní režim ku prospěchu nečlenské země.54
Před vstupem Chorvatska do EU probíhaly hraniční kontroly v oblasti Neumu
velmi neformálně. Hraniční přechody neodpovídaly mezinárodním standardům. Jelikož
se z hranice mezi HR a BiH měla po 1. červenci 2013 stát vnější hranice EU, musely
být tyto hraniční přechody upraveny. Jednalo se o hraniční přechody Klek (HR) –
Neum I (BiH) a Zlaton Doli (HR) – Neum II (BiH). Oba byly stavebně rozšířeny a
technologicky vybaveny tak, aby vyhovovaly požadavkům na dostatečné zajištění
celních a policejních kontrol.
Vstup Chorvatska do EU neznamenal mimo zavedení standardních hraničních
procedur větší obtíže pro samotný pohyb osob přes koridor Neumu. Složitější situace
ale nastala ohledně pohybu zboží. V přístupové smlouvě Chorvatska k Evropské unii je
problematika transportu zboží přes oblast Neumu řešena v článku 43, který v podstatě
umožňuje upustit od výstupních a vstupních celních kontrol při transportu zboží přes
neumský koridor udělením výjimky. 55
V příloze V, části 5, sekci IV této smlouvy je řešen neumský koridor ve vztahu
k veterinárním kontrolám živočišných produktů vstupujících na území EU. Stanovují se
zde podmínky, za kterých se může od veterinárních kontrol upustit. Podle nich musí být
zboží přepravováno pouze v uzavřených vozidlech, každé vozidlo je před průjezdem
koridorem zajištěno plombou s jedinečným číslem a sleduje se čas průjezdu těchto
vozidel bosenským územím. V případě, že by byla plomba poškozena nebo by průjezd
vozidla trval nepřiměřeně dlouho dobu, nesmí být takový náklad bez veterinární
prohlídky znovu vpuštěn na území Chorvatska.56 Zatímco transport živočišných
produktů je za dodržení těchto podmínek povolen, převážení živých zvířat přes
neumský koridor je zakázáno. 57 Výjimku tvoří pouze „domácí mazlíčci“ (pets), přičemž
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podle evropské směrnice 576/2013 zahrnuje tento pojem pouze kočky, psi a fretky
(kterých navíc smí být dohromady maximálně pět pohromadě).58
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Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) – Introduction; internetové stránky Evropské komise
(dostupné na: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm, ověřeno 10.5.2015).
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3. Varianty řešení

3.1 Pelješacký most

Z navrhovaných variant řešení je v nejpokročilejší fázi příprav stavba Pelješackého
mostu. Měl by spojit pevninu u obce Komarna s poloostrovem Pelješac (nedaleko
općiny Brijesta). Historie tohoto projektu je poměrně komplikovaná a spletitá, stavba už
byla zahájena, následně přerušena a zakonzervována. Také se mnohokrát měnily
parametry plánovaného mostu.
Návrh na výstavbu mostu, který by propojil chorvatskou pevninu a poloostrov
Pelješac, pochází ještě z konce devadesátých let 20. století. S touto myšlenkou poprvé
přišel tehdejší neretvansko-dubrovnický župan Ivan Šprlje (SDP). Na celostátní úrovni
začala posléze prosazovat návrh na vybudování mostu HDZ. Stavba byla slavnostně
zahájena v roce 2005, ale první práce reálně začaly až v roce 2007. Tempo výstavby
bylo však velmi pomalé (důvodem byl nedostatek peněz) a během 4 let byly postaveny
pouze první pilíře na obou stranách mostu a částečně byla započata stavební činnost pod
vodou. Definitivní konec prací přinesly volby do saboru v roce 2011, které vyhrála
koalice vedená SDP, jejíž lídr Zoran Milanović již před volbami vystupoval proti
výstavbě Pelješackého mostu.59
Samotný most by měl být téměř 2,5 kilometru dlouhý, spolu s jeho stavbou však
souvisí i nutnost vybudování další infrastruktury, která most propojí s existujícími
komunikacemi. Existují dvě varianty, v jednom případě se jedná pouze o nezbytně
nutnou výstavbu v takovém rozsahu, aby na obou stranách existovala spojení mostu se
státními silnicemi. Druhá možnost zahrnuje oproti předcházející navíc výstavbu nových
komunikací na Pelješacu v podstatně větším rozsahu. Na pevnině se v obou případech
jedná pouze o vybudování křižovatky se státní silnicí D8, takzvanou „jadranskou
magistrálou“, na kterou naváže krátký úsek silnice k mostu. Na poloostrově Pelješac
bude potřeba vybudovat podstatně více nové infrastruktury i v minimální variantě.
Vzhledem k náročnému terénu se jedná především o dva tunely, které mají měřit asi 500
metrů a 2,5 kilometru. Celkové délka nových komunikací včetně mostu má být v tomto
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případě asi 14 kilometrů. Navazující infrastruktura na Pelješacu by ale pravděpodobně
nezvládala očekávanou intenzitu provozu, proto počítá stavebně náročnější varianta
s výstavbou téměř dvaceti dalších kilometrů nové silnice až ke křížení s D8 u Stonu,
včetně dalších dvou větších mostů a tunelů.60

Mapa 3: Pelješacký most a navazující infrastruktura
Zdroj: Pre-feasibility study for the possible transport connection of Croatian territory

Hlavním negativem řešení v podobě Pelješackého mostu je jeho finanční náročnost.

Ačkoliv celkovou sumu navyšují i další nutné investice do navazující infrastruktury,
jednoznačně nejdražší je samotný mostní objekt. Kromě toho, že by se jednalo o
nejdelší most v Chorvatsku, prodražují jeho stavbu i další faktory. Plánovaný most se
nachází v bezprostřední blízkosti delty řeky Neretvy, jejímž působením docházelo v této
oblasti k dlouhodobému usazování sedimentů. Z toho důvodu je původní skalnaté
mořské dno pokrytu vrstvou „bahna“, která podle provedených průzkumů dosahuje až
několika desítek metrů. Ke stabilnímu a bezpečnému ukotvení mořských pilířů je
potřeba dosáhnout tvrdého materiálu, a tudíž bude nutné postavit základy některých
mostních pylonů až ve více než 130 metrech pod hladinou moře.61 Sice ještě nebyla
stanovena definitivní podoba mostu, ale pravděpodobně by to znamenalo, že celková
výška některých mostních pilířů by dosahovala až 300 metrů. Dalšími nepříznivými
faktory jsou vítr, dosahující zde vysokých rychlostí, a potenciálně seizmicky aktivní
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oblast, ve které se plánovaný most nachází. Tyto okolnosti činí jeho výstavbu riskantní
a technicky i finančně velmi náročnou.62
Dalším negativem jsou ekologické dopady případné stavby. Poloostrov Pelješac se
vyznačuje nedotčenou přírodou a Malostonský záliv je chráněnou zvláštní mořskou
rezervací, která je rozdělena na dvě ochranné zóny. V první se pěstují vyhlášené mušle,
kterým se zde díky mělkému dnu s velkou vrstvou sedimentu dobře daří. V druhé
ochranné zóně se nachází prostor, ve kterém má dojít k výstavbě mostu. Samotná
existence či stavba mostu by údajně neměla mít větší vliv na chráněnou mořskou
rezervaci. Nebezpečí by tedy spíše představovala možnost nehody na stavbě nebo při
provozu mostu. V uvažovaném prostoru žije několik ohrožených druhů živočichů a
rostlin, na které by podle dostupných studií výstavba mostu neměla mít zásadní dopad.63
Zmíněné záporné aspekty a s nimi spojená rizika vyvolávaly v Chorvatsku diskuzi
o vhodnosti tohoto řešení. Případná výstavba má však i mezinárodní rozměr, protože
místem, kde by měl most stát, vede jediné námořní spojení pobřeží Bosny a
Hercegoviny s mezinárodními vodami. Existence mostu tak zabrání teoretické možnosti
proplout do BiH lodím větším, než bude výška mostu. I z tohoto důvodu ještě nebyla
určena definitivní podoba mostní konstrukce, především její výška.64 Podrobněji se
budu tomuto aspektu věnovat v kapitole o zájmech jednotlivých aktérů.
Největší předností mostní varianty je možnost propojit dubrovnickou exklávu se
zbytkem země výhradně po chorvatském území. Samotný most by měl postaven
výlučně v chorvatských teritoriálních vodách, byť poměrně těsně (viz mapa 4). V tomto
případě by odpadla nutnost překračování státních hranic, protože by vůbec nedošlo
k opuštění Evropské unie, a vyřešily by se tím problémy s evropskými předpisy o
transportu zboží.
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Mapa 4: Poloha Pelješackého mostu a chorvatsko-bosenská hranice
Zdroj: Pre-feasibility study for the possible transport connection of Croatian territory

Další výhodou je fakt, že Pelješacký most umožní rychlejší a kvalitnější spojení

poloostrova Pelješac s pevninou. Podobně pak tento most zajistí i lepší spojení na ostrov
Korčula, protože na něj vede trajektová linka z města Orebić na Pelješacu. V důsledku
zlepšení dostupnosti této oblasti si od toho místní obyvatelé a podnikatelé slibují
především nárůst počtu turistů.65 Velmi důležitou předností této varianty je také stupeň
její připravenosti. Její případná realizace tak bude záviset hlavně na rychlosti stavby,
neboť přípravné práce jsou z velké části hotové. Sice stále nebyla zvolena definitivní
podoba mostu, je však již určena přesná trasa, která je zpracována do územních plánů.66

3.2 Cesta přes Bosnu a Hercegovinu

Druhou nejčastěji diskutovanou možností bylo postavení komunikace přes území
Bosny a Hercegoviny. Zvažují se v zásadě dvě varianty, buď výstavba nové silnice
nedaleko té současné, která by na části trasy tvořila obchvat Neumu (dále jen obchvat
Neumu), nebo výstavba dálnice více ve vnitrozemí (dále jen exteritoriální dálnice). Aby
nemuselo při tranzitu přes teritorium BiH docházet k hraničním kontrolám, musely by
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být obě varianty náležitě zabezpečeny. To by vyžadovalo fyzické zábrany
(pravděpodobně ve formě plotu podél silnice/dálnice v celé její délce) nebo také
monitorovací systém. Na všech těchto opatřeních by se musely shodnout Chorvatsko
s Bosnou a ještě by takové řešení podléhalo schválení Evropské komise.67
Obchvat Neumu by na území BiH měl délku asi 10 kilometrů. Jednalo by se o
klasickou dvouproudou silnici první třídy a z obou stran by na chorvatsko-bosenských
hranicích navazovala na D8. Až do vstupu Bosny a Hercegoviny do Evropské unie by
obchvat fungoval v režimu exteritoriální komunikace a po vstupu do EU by se přeměnil
na běžnou silnici a propojil by se s existující silniční sítí v BiH. Jelikož se jedná o
poměrně nový návrh, který předložila bosenská strana jako alternativu k Pelješackému
mostu, nebyla zatím schválena ani přesná trasa, kterou by případně obchvat měl vést.

Mapa 5: Exteritoriální dálnice
Zdroj: http://www.edubrovnik.org/pplan2010/kartografski_prikazi/karta_2_1_1/k2_dio5.jpg

Exteritoriální dálnice by byla součástí hlavního chorvatského dálničního tahu A1,
který vede ze Záhřebu a podle plánů má v budoucnu směřovat až do Dubrovníku. Její
stavba by tak zahrnovala nejen část o délce necelých šesti kilometrů s exteritoriálním
statusem vedoucí přes Bosnu a Hercegovinu, ale i navazující úseky v Chorvatsku na
obou stranách. Celková délka nové infrastruktury by byla přes 22 kilometrů. Jedná se o
projekt, který je v plánech chorvatské vlády již dlouhou dobu a díky tomu je už určeno,
kudy by dálnice v rámci HR měla vést. Podobně i na území BiH byla stanovena přesná
67
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trasa. Tato varianta se v roce 2012 jevila jako oboustranně přijatelné řešení propojení
chorvatského území a chorvatští i bosenští ministři dopravy v médiích deklarovali snahu
domluvit se na podmínkách její realizace.68 V dalších letech se ale od deklarované
snahy projekt nikam dále neposunul.
Největším problémem, který stojí v cestě realizaci obou variant, je nutnost uzavření
smlouvy mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou, která by přesně určila režim, v
němž by exteritoriální komunikace fungovala. Taková dohoda by navíc musela být
schválena v Bruselu, neboť by vyžadovala určitou výjimku z evropského práva. Přijetí
řešení vyhovujícího všem třem stranám by pravděpodobně znamenalo dlouhý proces,
neboť neexistuje precedent s podobným režimem na vnější hranici EU. Další
nevýhodou jsou finanční náklady spojené se zabezpečením a sledováním silnice/dálnice
tak, aby nedošlo k nelegálnímu proniknutí osob nebo zboží z Bosny na území
Chorvatska, potažmo Evropské unie. Jak již bylo zmíněno, znamenalo by to výstavbu
fyzických zábran a provoz monitorovacího systému. Po vstupu Bosny a Hercegoviny do
Evropské unie, se kterým se výhledově počítá, by se všechna tato opatření stala
nadbytečnými a byla by postupně demontována, což by vyžadovalo další finanční
výdaje.69
Naopak mezi výhody obou řešení patří především jednodušší a méně riziková
výstavba. Také zásahy do životního prostředí a krajinného rázu by byly poměrné malé,
neboť se jedná o pozemní komunikace a ani v jednom případě se nepočítá s budováním
většího mostního nebo tunelového objektu. S tím souvisí i nižší finanční náročnost
takovéhoto řešení po čistě stavební stránce, která bude ovšem navýšená zmíněnými
bezpečnostními opatřeními. Obě varianty by měly příznivý dopad přímo na letovisko
Neum, neboť by ulehčily dopravní zátěži na současné hlavní silnici, která vede vnitřkem
města, a napomohly by tak možnosti dalšího turistického rozvoje. Výhodou je i
skutečnost, že oproti mostní variantě by cesta přes obchvat Neumu nebo exteritoriální
dálnici byla kratší, což by pro osobní i nákladní dopravu znamenalo ušetřené finance a
čas a menší objem vypouštěných škodlivin do ovzduší.
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3.3 Tunel pod mořem

Jako nejpravděpodobnější řešení se dlouhodobě zvažovaly exteritoriální dálnice a
most, dalšími možnostmi se vládní představitelé Bosny ani Chorvatska příliš
nezabývali. Vzhledem k obtížím, které jsou s oběma zmíněnými projekty spojeny, se
v posledních letech začala zvažovat také stavba podmořského tunelu mezi pevninou a
poloostrovem Pelješac. Tento tunel by měl vést přibližně v trase mostu, a tudíž by (až
na vstupní místa) měl s variantou mostu shodná řešení přístupových cest.
Jelikož se touto variantou chorvatská vláda nikdy podrobněji nezabývala, nevznikl
žádný oficiální návrh. Přesto existují projekty, které rozpracovávají konkrétní způsob
stavby podmořského tunelu. Nejvíce diskutovaným a propagovaným byl návrh
takzvaného ponořeného tunelu. Při této metodě se vyrobí jednotlivé prefabrikované
betonové části na pevnině, které jsou následně po moři odvezeny na místo určení, kde
jsou potopeny. Jednotlivé segmenty se pak uchytí ke dnu a navzájem propojí. Takto
postavený tunel by měl být údajně také odolnější proti seismickým otřesům než klasický
hloubený tunel nebo most. Stavba tohoto typu tvoří v současnosti v kombinaci s mostem
Øresund dálniční a železniční spojení mezi Švédskem a Dánskem, obdobný je ve
výstavbě a spojí Dánsko a Německo.70
Výhodou této metody jsou menší zásahy do mořského dna, a tudíž nižší ekologické
škody, neboť stačí relativně mělké ukotvení konstrukce. Zároveň by podle navrhovatelů
tohoto řešení měl být ponořený tunel několikanásobně levnější než případná stavba
mostu. Podle jejich výpočtů by se cena tunelového řešení pohybovala okolo 80 milionů
euro, zatímco cena mostu by měla dosahovat asi 300 milionů euro. Rovněž i doba
stavby by měla být kratší u tunelu než u mostu. Dalšími přednostmi podmořské trasy je
nezávislost na klimatických podmínkách, zatímco na mostě by se v případě silného
větru musel omezovat či úplně zastavit provoz (jako se to děje například na mostě na
ostrov Krk). Dalším podstatným plusem je skutečnost, že tato varianta by nijak
neomezovala přístup BiH k mezinárodním vodám, neboť by umožnila průjezd i těm
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největším lodím.71 Výstavba tunelu by tedy nepotřebovala souhlas druhé země a byla by
tak plně v rukou chorvatské vlády.
Hlavní nevýhodou tohoto řešení je především jeho nepřipravenost. Ačkoliv by se
dalo využít rozpracovaných plánů na navazující infrastrukturu, samotný projekt tunelu
by musel být podrobně zpracován. S tím souvisí i vytvoření podrobné finanční rozvahy
a studie dopadů na životní prostředí. Jelikož nebyla tato možnost (na rozdíl od
předchozích dvou) nikdy podrobně zkoumána na oficiální úrovni, je možné, že by se
postupem času objevila další negativa a i tunelová varianta by našla své odpůrce.
Výstavba by také vyžadovala demolici některých částí mostu, které již byly postaveny.
Uváděné výrazně nižší finanční náklady by se tak zřejmě o něco navýšily, navíc se
jedná pouze o údaj od projektantů bez nezávislého posouzení. V neposlední řadě tomuto
řešení nenahrává ani to, že s podobným projektem nemá dosud Chorvatsko žádné
zkušenosti. Jeho zastánci ale zdůrazňují, že ponořené tunely jsou v zahraničí
vyzkoušené a za ušetřené peníze by mohly být postaveny další obdobné projekty
spojující chorvatské ostrovy s pevninou – například z Pelješacu na Korčulu.72

3.4 Další varianty

Kromě zmíněných možností, které patřily k nejvíce diskutovaným, existují ještě
další návrhy, jak vyřešit oddělení dubrovnické enklávy od zbytku země. Jednou z nich
je stavebně minimalistická varianta, která by využívala stávající trajektovou linku, jež
vede z Ploče na pevnině do přístavu Trpanj na poloostrově Pelješac. Toto trajektové
spojení je už od vstupu Chorvatska do EU využíváno pro transport nákladu, který
podle chorvatské přístupové smlouvy nesmí využívat tranzit přes Neum (především
přeprava živých zvířat). V případě realizace této varianty by došlo k rekonstrukci
některých úseků silnice D414 na Pelješacu a na několika místech by byly vybudovány
nové obchvaty sídel a další stavební objekty (například mosty a tunely). Celková délka
zrekonstruované či nově postavené infrastruktury by činila asi 38 kilometrů.73
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Výhodou tohoto řešení je nejnižší finanční i technická náročnost výstavby, podobně
z pohledu doby nutné pro realizaci vychází tato možnost poměrně příznivě, neboť
trajektová linka a s ní spojená infrastruktura již funguje. Trajektová přeprava je však
nákladná a zdlouhavá pro její uživatele a navíc nelze zaručit stálost jejího provozu,
neboť v případě velmi špatného počasí mívají trajekty zákaz plavby.
Zvažována byla ještě jedna možnost zahrnující využití trajektů, které by pluly
přibližně v trase navrhovaného mostu. To znamená opět využití prakticky hotových
plánů pro navazující komunikace, navíc by musela být postavena pouze infrastruktura
potřebná pro provozování trajektové přepravy. K tomu by se mohly částečně využít
některé objekty, které již byly postaveny jako součást mostní konstrukce. Z těchto
důvodů se jedná o nejjednodušší a nejrychlejší řešení z pohledu realizace, a proto se o
něm v jistém období uvažovalo jako o dočasném řešení do vybudování mostu nebo
koridoru přes území BiH.74
Oproti předchozí trajektové variantě je tato pro uživatele časově a finančně
příznivější, stále se ale jedná o méně komfortní a stabilní řešení než jakékoliv spojení po
silnici. Hlavní nevýhodou jsou ekologická rizika, protože při běžném provozu trajektů
dochází k menším únikům ropy a oleje do moře a v případě technické závady nebo
nehody by mohlo dojít k většímu úniku provozních kapalin. Mořské proudy v této
oblasti mají převážně jihovýchodní směr, což by znamenalo reálnou hrozbu, že by
znečištění mohlo zasáhnout první ochranné pásmo mořské rezervace Malostonský záliv.
Proto můžeme variantu krátkého trajektového spojení označit za ekologicky
nejrizikovější.75
Další zkoumanou variantou je možnost vybudování tunelu pod územím Bosny a
Hercegoviny, který by začínal a končil na chorvatské půdě. Z bosenského teritoria by do
něj nebyl možný vstup, což by zabránilo potencionálnímu využití této komunikace
k nelegálnímu překročení vnější hranice EU. Neexistuje ale podrobněji rozpracovaný
návrh takového řešení a jeho realizace by si tak vyžádala dlouhý čas. Podmínkou tohoto
projektu by samozřejmě byla dohoda mezi HR a BiH. Jeho délka by musela být asi šest
kilometrů, což by znamenalo vysoké náklady na jeho stavbu. 76 Po vstupu Bosny a
74
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Hercegoviny do Evropské unie by tunelové vedení ztratilo smysl a jeho provoz by tak
byl zbytečně nákladný. Při zvážení těchto faktorů je zřejmé, že jeho realizace je krajně
nepravděpodobná.
Poslední alternativou, která bývá zmiňována jako možné řešení propojení
chorvatského území, je výstavba takzvaného jadransko-jónského koridoru (Jadranskojonska autocesta – JJAC). To je název komunikace dálničního typu vedoucí podél
pobřeží z Terstu až do Řecka přes území sedmi zemí (Itálie, Slovinsko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie a Řecko). Účelem této soustavy dálnic je
propojení všech významných přístavů na západním pobřeží Jaderského a Jónského moře
a také výrazné zlepšení a urychlení dopravního spojení mezi střední či západní Evropou
a Řeckem.
Trasa JJAC ještě není v celé délce přesně určená a pokročilost příprav se
v jednotlivých zemích značně liší. Například na území Chorvatska je její vedení
definováno od slovinských hranic až do dálničního křížení Ploče, kde v současnosti
končí dálnice A1. Z toho je již 90 % délky komunikací postaveno, chybí pouze úsek
dálnice A7 jižně od Rijeky, který napojí A7 na A1. V Černé Hoře již existuje podrobný
plán i se zanesenou trasou a domluven je také bod styku na hranici mezi Bosnou a
Hercegovinou a Černou Horou.77 Naopak zatím nebylo rozhodnuto o trase mezi
dálničním křížením Ploče a bosensko-černohorskou hranicí. Dříve se počítalo s tím, že
chorvatská dálnice A1 povede přes neumský koridor dále na Dubrovník a poté bude
pokračovat krátkým úsekem na bosenském území k bodu styku na hranici Bosny a
Černé Hory. Tato trasa by se tedy překrývala s návrhem vedení exteritoriální dálnice.
V srpnu 2014 došlo na setkání premiérů Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory a Albánie v chorvatském Čavtatu ke shodě na novém návrhu. Podle něj by
jadransko-jónský koridor od křížení Ploče pokračoval po současné chorvatské dálnici
A10 k chorvatsko-bosenským hranicím a následně by vedl na území BiH až k hranicím
s Černou Horou. Tato trasa by se tak úplně vyhnula dubrovnické enklávě.
Do Dubrovníku by z Hercegoviny vedla pouze odbočka, pravděpodobně ve formě
rychlostní silnice nebo dálničního přivaděče. 78 Jelikož se ale za nejbližší možný termín
dokončení stavby považuje rok 2030, jedná se o dlouhodobý výhled a aktuální potřeba
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propojení chorvatského území se tedy tímto návrhem neřeší. Definitivní podoba
jadransko-jónského koridoru však může být součástí širšího kompromisu, neboť se
objevily úvahy, že by Chorvatsko mohlo postavit Pelješacký most a k pozdějšímu
napojení Dubrovníku na dálniční síť využít řešení vzešlé z jednání v Čavtatu.79
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4. Národní aktéři a Evropská unie

4.1 Chorvatsko

Oddělení dubrovnické exklávy od většinového území Chorvatska oblastí Neumu
nepůsobilo před vstupem HR do Evropské unie zásadní problémy. Režim hraniční a
celní kontroly na průjezdu úzkého pruhu bosenského území byl benevolentní, hraniční
přechody ani nebyly koncipovány na to, aby mohly provádět regulérní kontroly. Se
vstupem HR do EU 1. července 2013 však musel být na chorvatsko-bosenských
hranicích, které se staly vnější hranicí EU, zaveden přísnější režim. Chorvatsko i Bosna
a Hercegovina musely s předstihem stavebně rozšířit a technologicky vybavit hraniční
přechody na obou stranách neumského koridoru (Klek-Neum I a Neum II-Zlaton Doli)
tak, aby vyhovovaly schengenským standardům. 80
Jak již bylo řečeno v druhé kapitole, na základě bilaterální dohody mezi HR a BiH
a chorvatské přístupové smlouvy k EU funguje na průjezdu oblastí Neumu speciální
režim. Za předpokladu splnění několika podmínek je možné převážet náklad bez celních
kontrol, což urychluje jeho odbavení. Podle pozorování jsou osobní automobily a
autobusy kontrolovány velmi zběžně, někdy dokonce vůbec a pouhým mávnutím jim je
ukázáno, aby pokračovaly v jízdě.81 Přesto došlo po vstupu Chorvatska do Evropské
unie především v letních měsících k nárůstu doby čekání na hranicích až o 300 %.82
Vzhledem k zákazu transportu živých zvířat přes neumský koridor musejí být
takové náklady převáženy trajektem z Ploče na Pelješac a poté pokračovat směrem na
Dubrovník. Kromě toho, že toto omezení postihuje specifický typ nákladní dopravy
(především přepravu užitkových zvířat), může se dotknout i běžných cestujících, neboť
výjimka z tohoto nařízení platí pouze pro tři druhy „domácích mazlíčků“ (psy, kočky a
fretky) a na všechny ostatní se vztahují stejná pravidla jako na užitková zvířata. Tato
zajímavá specifika platných předpisů sice nemají zásadní vliv na rozhodování
80
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chorvatské vlády, ale dokreslují, že kromě závažných problémů může rozdělení země
přinášet jejím obyvatelům i poměrně bizarní omezení.83
Hlavním faktorem, který ovlivňuje současný chorvatský postoj ke zkoumané
problematice, je aktuálně velmi špatná ekonomická situace, ve které se země nachází.
Chorvatsko v roce 2008 silně zasáhla světová hospodářská krize a hospodářství je již od
roku 2009 konstantně v recesi. Výrazně také stouplo zadlužení veřejných rozpočtů,
které se mezi lety 2008 a 2011 zvýšilo ze 74 % HDP na 96 %.84 Nezaměstnanost v roce
2014 dosáhla 17,3 %, nezaměstnanost mladých dokonce 45,5 %. Obě tato čísla jsou třetí
nejvyšší v Evropské unii (po Řecku a Španělsku).85 Jedním z důvodů rychle se
zvětšujícího zadlužení je mimo jiné vysoký objem finančních prostředků, které
Chorvatsko v předkrizových letech investovalo do rozvoje dálniční sítě.
Stavba klíčové chorvatské dálnice A1 vedoucí ze Záhřebu směrem na Split a dále
na jih (podle původního plánu až do Dubrovníku) byla do jisté míry více politickým,
než hospodářským projektem. S výjimkou úseku dálnice v blízkosti Záhřebu nedosahuje
intenzita dopravy na většině její délky mimo letní sezónu takové míry, která by
vyžadovala stavbu komunikace dálničního typu, přičemž nejjižnější úseky A1 otevírané
v posledních letech ji nedosahují ani v létě.86 Výstavba A1 na jihu země tak byla
určitým gestem toho, že Dalmácie (včetně oblastí za války ovládaných srbskými
jednotkami) patří k Záhřebu.
Válka v Chorvatsku skončila v roce 1995 a poměrně krátce po ní se začalo s
výstavbou dálnic. V prvních třech poválečných letech se podařilo uvést do provozu 120
km nových úseků. Poté nabrala výstavba velmi vysoké tempo, které vydrželo až do
vypuknutí hospodářské krize. Na konci roku 1998 měřila chorvatská dálniční síť 467
kilometrů, zatímco koncem roku 2008 to bylo již 1201 kilometrů, tedy o 734 kilometrů
více.87 Z hlediska zlepšení kvality infrastruktury a dopravní dostupnosti odlehlejších
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regionů se jedná beze sporu o velký chorvatský úspěch. V tomto kontextu je potřeba si
uvědomit, že výstavba Pelješackého mostu se rozbíhala právě v době, kdy se do silniční
a dálniční infrastruktury mohutně investovalo a každým rokem se otevíraly desítky
kilometrů nových komunikací. Proto nebyla vysokým finančním nákladům tohoto
projektu věnována zprvu tak zvýšená pozornost jako později za finanční krize.
Kombinace rychlé a nákladné výstavby (často ve velmi náročném terénu) a nízkého
příjmu z mýtného kvůli malé dopravní intenzitě v mimosezónním provozu zapříčinila
velmi špatný ekonomický stav státem vlastněných společností Hrvatske autoceste
(HAC) a Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ). Ty provozují podstatnou většinu dálniční sítě
(mimo dálnic A8 a A9 na Istrii a dálnice A2 ze Záhřebu do Macejlu, které jsou
provozovány společnostmi, ve kterých má stát minoritní podíl). Výnosy z mýta nestačí
zároveň pokrýt náklady na údržbu a platbu úvěrů, které společnosti čerpaly na výstavbu
dálnic. HAC a ARZ si musí pravidelně brát vysoké půjčky, kterými jen splácí předchozí
úvěry. Vláda se již v roce 2013 snažila prosadit, aby byly státní dálnice předány do
dlouhodobé koncese (na 40–50 let) soukromým subjektům. Argumentovala tím, že
společnosti HAC i ARZ uvázly ve spirále dluhů, ze které se samy nedostanou, a vláda
nemá prostředky na to, aby je oddlužila.88
Proti tomuto řešení se ale zvedla vlna protestů z řad opozice, mnoha zájmových
organizací i občanské společnosti. Byl dokonce sebrán dostatek podpisů k vypsání
referenda o udělení koncese dálnic, pokud vláda od tohoto záměru neustoupí.
Chorvatský kabinet v reakci na to přípravy privatizace přerušil. Sabor následně vznesl
dotaz k chorvatskému ústavnímu soudu, zda je uspořádání tohoto lidového hlasování
možné. Ústavní soud konstatoval, že referendum je v rozporu s ústavou, protože
plánované kroky vlády nemohou být zakázány referendem. Zároveň ale upozornil, že
vláda by si měla být vědoma velkého ohlasu, který otázka udělení koncese vzbuzuje u
veřejnosti, a dal na zváženou, zda by nebylo vhodné přijmout speciální zákon o
konkrétní podobě privatizace. Takový právní akt by pak podle ústavního soudu mohl
být zcela legitimně předmětem lidového hlasování. 89
Prozatím tedy nebylo definitivně rozhodnuto, jak se bude vysoké zadlužení HAC a
ARZ řešit. Tato situace ale znemožňuje investice do dalšího rozvoje infrastruktury.
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Obecně klesal objem financí směřujících do budování dálnic již od roku 2009 a omezit
jej musela už tehdejší pravicová vláda.90 Tento trend byl potvrzen po nástupu
levicového kabinetu v roce 2011 novým strategickým plánem ministerstva námořních
záležitostí, dopravy a infrastruktury (dále jen ministerstvo dopravy) pro období 2012–
2014. Podle něj měly být dokončeny rozestavěné úseky dálnic a výstavba měla
pokračovat jen u dálnic A5 a A10 (tedy na již zmíněném koridoru Vc). Další případné
investice mají být v budoucnosti připraveny tak, aby jejich financování probíhalo
z fondů Evropské unie.91 Tímto dokumentem tak bylo definitivně ukončeno období
rychlé dálniční výstavby v Chorvatsku.
Ke státním společnostem ve špatné finanční situaci se přidaly i Hrvatske ceste
(HC), které mají na starosti výstavbu a údržbu státních silnic. Podle prohlášení ministra
dopravy Hajdaše Dončiće z března 2015 dosáhnou v tomto roce splátky úvěrů takové
výše, že HC nebudou mít bez dalších změn prostředky k jejich splacení ze svého
rozpočtu. Bude proto potřeba restrukturalizovat dluh a omezit rozsah budoucích
investic. To by ale nemělo ohrozit strategické projekty, které budou schváleny a
spolufinancovány Evropskou unií. Mezi ně patří například nový most na ostrov Čiovo,
jehož kofinancování již Evropská komise (EK) schválila. Do výčtu důležitých investic,
pro něž údajně budou mít Hrvatske ceste k dispozici potřebné prostředky (v případě
jejich schválení Evropskou komisí), patří i Pelješacký most, jehož případnou výstavbu
budou mít na starosti právě HC.92
Vzhledem ke zmíněné hospodářské situaci země i společností, které stát vlastní,
nemá vláda příliš možností, jak dále financovat výstavbu infrastruktury. Jelikož nic
nenasvědčuje tomu, že by se tento stav měl v dohledné době změnit k lepšímu, dá se
očekávat, že v nejbližších letech nebude HR schopna sama nastartovat finančně
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náročnou investici bez podpory EU. Ministr dopravy Dončić dokonce přímo prohlásil,
že Chorvatsko nebude stavět další dálnice pouze za svoje peníze. 93
To výrazně ovlivňuje i výběr možnosti, která bude zvolena pro propojení
dubrovnické exklávy s většinovým územím HR. Ačkoliv chorvatští představitelé již od
vstupu do unie ujišťují, že se snaží problematiku vyřešit v co nejkratším časovém
horizontu, zásadní vliv bude mít konečný verdikt Evropské unie. Chorvatský kabinet
musí zajistit kvalitní přípravu projektu tak, aby se pro něj podařilo získat souhlas EK a
tím i evropské finance. Hrvatske ceste v současné chvíli nechávají vypracovat studii
proveditelnosti Pejlešackého mostu. Ta by měla posoudit především ekonomickou
opodstatněnost celého projektu, což znamená poměr jeho hospodářských přínosů oproti
celkovým nákladům. Hodnotit se bude také dopad stavby mostu na životní prostředí.
Pokud bude celkový výsledek pro toto řešení příznivý, odešle chorvatská vláda žádost
Evropské komisi, aby byla stavba Pelješackého mostu spolufinancována z evropských
fondů. Termín dopracování studie proveditelnosti se několikrát posunul, podle vyjádření
ministra dopravy HR z dubna 2015 by měla být dokončena do konce května téhož roku.
Dončić také prohlásil, že stavba by mohla být dokončena v letech 2018 až 2019 a že na
jejím financování by se EU mohla podílet z padesáti až osmdesáti procent.94
Vláda postupně přehodnocuje i další dlouhodobé infrastrukturní projekty. To se
týká například části dálnice A1 z jejího současného jižního zakončení (na křížení Ploče)
do Dubrovníku a případně dále za město až na hranici s BiH. Její stavba by byla velmi
nákladná, podle odhadů by tento úsek o délce 80 kilometrů v dálničních parametrech
vyšel až na dvě miliardy euro.95 Podle chorvatského ministra dopravy by nejspíše její
financování z evropských zdrojů nebylo možné, neboť požadovaná předpokládaná
průměrná intenzita denního provozu potřebná k získání prostředků z EU je 15 tisíc
vozidel denně a zde se odhady budoucího využití pohybují okolo 2 tisíc vozů za den.96
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Součástí pokračování dálnice A1 by případně byl i úsek šesti kilometrů
exteritoriální dálnice přes území BiH, pokud by ještě před dobudováním této
komunikace nedošlo ke vstupu BiH do EU. Poté by exteritorialita a s ní spojená
opatření ztratila význam. Podle současných vyjádření a priorit chorvatské vlády ale
můžeme dostavbu dálnice A1 do Dubrovníku považovat za prakticky vyloučenou
minimálně v horizontu několika příštích let, neboť mezi lety 2014 až 2016 nejsou
vyhrazeny žádné prostředky ani pro její přípravu.97
Zmiňovaný úsek dálnice měl být zároveň součástí jadransko-jónského koridoru.
Současná chorvatská vláda se proto pozitivně staví k novému návrhu na změnu trasy,
které by tento velmi nákladný úsek obešel. Podle něj by JJAC nově vedl z části po
dálnicích na koridoru Vc, tedy A10 v Chorvatsku a A1 v Bosně a Hercegovině. Pro
Chorvatsko by to znamenalo, že by na jihu země už nemuselo postavit ani jeden
kilometr nové dálnice. Velmi jednoznačně se pro tuto variantu vyslovil chorvatský
ministr dopravy Dončić, protože trasa přes chorvatské teritorium je podle něj
z finančních důvodů prakticky nerealizovatelná, zatímco nové řešení je výhodné pro HR
i BiH. Dubrovník by byl na JJAC napojen přeshraničním rychlostní silnicí v délce
několika kilometrů, což by bylo výhodnější, než dálnice vedoucí v bezprostřední
blízkosti historického města.98
Tento návrh však sklidil velmi ostrou kritiku ze strany opozice a některých
lokálních politiků. Jejich argumentům a názorům se budu věnovat v následujících
kapitolách. Vzhledem k poměrně blízkému termínu konání chorvatských parlamentních
voleb (pravděpodobně na začátku roku 2016, přesné datum ještě nebylo stanoveno) tak
zatím nelze odhadnout, jestli k dohodě na novém trasování mezi BiH a HR dojde.
Chorvatsko má nicméně eminentní zájem na pokračování přípravy projektu celého
jadransko-jónského koridoru, ať už v kterékoliv trase. Tato dálniční síť by se stala velmi
atraktivní pro cestující mezi střední či západní Evropou a Albánií, Černou Horou,
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Řeckem nebo Kosovem. To by mělo přinést také podstatné zvýšení intenzity provozu na
chorvatských dálnicích a z toho plynoucí větší výnosy z mýta.99

4.2 Bosna a Hercegovina

Problematika izolovanosti dubrovnické exklávy sice nemá pro Bosnu a
Hercegovinu tak zásadní význam jako pro Chorvatsko, ale vstup HR do EU způsobil
komplikace i jí. Oblast Neumu je totiž spojena se zbytkem země jedinou silnicí, která je
ve špatném stavu. K osobní i nákladní dopravě mezi Neumem a ostatními místy
v Bosně a Hercegovině se tak v minulosti používalo převážně spojení po hlavních
komunikacích, které vede přes území Chorvatska. Podle dohody o hraničních
přechodech mezi HR a BiH je nadále možné používat tuto trasu pro vnitrostátní
bosenskou nákladní přepravu i po vstupu Chorvatska do Evropské unie. Podle stejné
smlouvy ale není možné používat hraniční přechody Klek – Neum I a Neum II – Zlaton
Doli k exportu a importu zboží mezi BiH a HR.100
Novinkou pro bosenské občany po 1. červenci 2013 byla změna podmínek, za
jakých mohou hranice překročit, protože se musel režim podřídit evropským pravidlům.
Pro obyvatele BiH to nově znamenalo nutnost prokázat se pasem s biometrickými údaji,
zatímco dříve jim stačil pouze občanský průkaz. Celníci také mají právo kontrolovat, že
bosenští občané vstupující na chorvatské teritorium disponují určitým finančním
obnosem na den. Tato pravomoc ale v praxi nebyla využívána před vstupem HR do EU
a nedělo se tak ani po něm.101 Jak již bylo řečeno, nové kontrolní procedury celkově
prodloužily dobu potřebnou k překračování státních hranic. Je tedy také v zájmu BiH,
aby se intenzita provozu přes neumský koridor snížila (skrze propojení chorvatského
území jiným způsobem), protože by to znamenalo ulehčení situace pro cestující mezi
Neumem a ostatními oblastmi v Bosně a Hercegovině.
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V jednáních, která se konala bezprostředně před chorvatským vstupem do unie
v první polovině roku 2013, bylo prioritou bosenské vlády zajistit si nadále možnost
využívat přístav Ploče k mezinárodnímu námořnímu obchodu. Tato snaha byla úspěšně
dovršena uzavřením třístranné dohody mezi BiH, HR a EU, která zajistila speciální
režim pro transport zboží mezi tímto přístavem a teritoriem BiH přes území Evropské
unie (viz kapitola 2.4). Ploče má pro Bosnu a Hercegovinu strategický význam svoji
výhodnou polohou, neboť se nachází na konci koridoru Vc, který tvoří páteřní
bosenskou komunikaci. V blízkosti jeho trasy, jejíž většinu tvoří údolí řek Bosna a
Neretva, žije 50 % obyvatel Bosny a Hercegoviny.102 Jeho budování nabralo
v posledních letech poměrně rychlé tempo, především co se výstavby nových úseků
dálnice A1 týče. V letech 2013 a 2014 bylo uvedeno do provozu přes 50 nových
kilometrů této komunikace, konkrétně úseky na jih a na sever od hlavního města a také
kratší část u jižní hranice mezi BiH a HR. 103 Na hraniční úsek zde navazuje chorvatská
A10, ze které lze pokračovat na navazující dálnici A1 směr Split nebo po dálničním
přivaděči do Ploče.
Bosenští vládní představitelé se v uplynulých letech často vyjadřovali proti
výstavbě Pelješackého mostu. Jejich hlavním argumentem je to, že jeho případná stavba
by omezila právo Bosny a Hercegoviny na volný přístup k mezinárodním vodám, které
je garantováno Úmluvou OSN o mořském právu. Z tohoto důvodu vedli zástupci BiH a
HR debaty o parametrech mostu, tedy o jeho výšce a šířce v místě maximálního rozpětí
hlavních mostních pilířů. Těmito rozměry by byla omezena maximální velikost lodí,
které by mohly proplout do bosenských vod. Bosenská strana požadovala, aby výška
mostu byla alespoň 55 metrů. Chorvatská vláda Ivo Sanadera (HDZ) na to v roce 2006
přistoupila a původní projekt mostu tak těmto rozměrům odpovídal. Po výměně vládní
garnitury byl ale tento projekt označen za příliš drahý a byl předložen návrh, který
počítá s mostem ve výšce 35 metrů.104
To se setkalo s tvrdou kritikou ze strany politiků i akademické obce v Bosně a
Hercegovině. Zdůrazňovali, že se jedná o porušení mezinárodního práva a v ostřejších
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komentářích byl chorvatský přístup označen za agresi vůči BiH.105 Odpůrci stavby
mostu svůj postoj zdůvodňují tím, že Bosna a Hercegovina potřebuje zachovat přístup
ke svému pobřeží i pro ta největší plavidla a existence mostu by znemožnila případné
vybudování a rozvoj velkého obchodního přístavu v oblasti Neumu. V současnosti se
tam přitom nenachází žádná potřebná infrastruktura, která by umožnila velké lodě
přijímat. Panují navíc velmi rozdílné názory na to, zda-li je bosenské pobřeží vhodnou
přístavní lokalitou. Zastánci tohoto projektu tvrdí, že pro vznik přístavu zde panují
velmi dobré podmínky, co se hloubky mořského dna týče, a mohly by v něm přistávat i
ty největší obchodní lodě. Navíc by podle nich bylo pro Bosnu a Hercegovinu výhodné
mít vlastní přístav, o jehož fungování a rozvoji by si rozhodovala BiH sama bez ohledu
na další státy.106
Zastánci této myšlenky jsou o její výhodnosti pro Bosnu přesvědčení, při pohledu
na další faktory ale zjistíme, že její realizace je značně nepravděpodobná. První
hledisko, které není jejími zastánci vůbec zohledněno, jsou ekologické dopady. Samotná
stavba přístavu by narušila přirozené prostředí v chráněné mořské rezervaci
Malostonský záliv. Pokud jsem v předchozí kapitole zdůrazňoval ekologické dopady
trajektové dopravy v oblasti plánovaného Pelješackého mostu, provoz velkých
nákladních lodí by měl ještě mnohem zásadnější negativní efekt. Přístav by se nacházel
totiž ještě blíže k první ochranné zóně a jeho provoz by tak měl velmi pravděpodobně
devastující účinek na místní mořský ekosystém.107
Po ekonomické stránce by byl tento projekt velmi náročný, neboť jeho realizace by
vyžadovala stavbu kompletně nových přístupových komunikací, což by znamenalo
několik desítek kilometrů nové silnice i železnice. Samotné vybudování přístavu na
zelené louce by také nebylo levné. Vzhledem k faktu, že Bosna a Hercegovina má
zajištěný kvalitní pozemní přístup k fungujícímu přístavu Ploče a do této infrastruktury
v uplynulých letech investovala, jeví se přístavní projekt v oblasti Neumu jako
ekonomicky iracionální. Navíc jeho zastánci automaticky počítají s příslušností celého
poloostrova Klek a přilehlých ostrůvků k Bosně a Hercegovině, přestože se stále jedná o
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území, která jsou předmětem sporu mezi HR a BiH (viz kapitola 2.2).108 V neposlední
řadě je potřeba zmínit, že proti realizaci této myšlenky se staví i starosta Neumu, čemuž
se budu věnovat v příští kapitole.
Všech zmíněných negativ jsou si zcela jistě vědomi bosenští vládní činitelé, a proto
je vhodné pokusit se analyzovat, z jakého důvodu trvají na zachování principu volného
přístupu Bosny a Hercegoviny k mezinárodním vodám. Pokud budeme považovat
výstavbu přístavu v Neumu spíše za utopii než za realistický projekt, nabízí se logické
vysvětlení, že bosenští politici chtějí výměnou za souhlas se stavbou mostu dosáhnout
chorvatských ústupků v jiných otázkách. Z vyjádření politiků obou zemí v minulých
letech můžeme usoudit, že se pravděpodobně jedná o dva níže uvedené problémy .
Tím prvním jsou hraniční spory mezi HR a BiH (konkrétně o vlastnictví vrcholu
poloostrova Klek a ostrůvků Veliki a Mali Školj). Ministr zahraničních věcí BiH Zlatko
Lagumdžija v roce 2012 sice řekl, že výměna ve smyslu ostrovy pro BiH za souhlas
s mostem se hodí spíše na tržiště a není důstojná pro jednání mezi dvěma státy.
Současně ale prohlásil, že není důvod, aby nebyla ratifikována dohoda o hranicích mezi
Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou z roku 1999 (podle ní patří sporné území BiH),
a že zároveň nevidí problém v tom, aby Chorvatsko postavilo most, pokud bude
v souladu s mezinárodním právem. 109 Méně diplomaticky se ve stejném období vyjádřil
tehdejší ministr dopravy BiH, který prohlásil, že ratifikace zmíněné smlouvy o hranicích
je podmínkou, aby Bosna souhlasila se stavbou Pelješackého mostu.110
Druhým důležitým problémem, jehož řešení bývá spojováno se svolením BiH ke
stavbě mostu, je správa přístavu Ploče. Bosna a Hercegovina usiluje o to, aby získala
alespoň částečnou možnost spolupodílet se na vedení společnosti, která přístav
provozuje. Model bosenské participace na řízení této firmy byl jedním z návrhů z první
poloviny 90. let, nikdy ale nebyl přijat a z chorvatské strany není zájem na tom, aby část
rozhodovacích pravomocí Bosně připadla.111
Poté, co byla výstavba Pelješackého mostu v roce 2012 přerušena, jevilo se jako
pravděpodobné řešení vybudování exteritoriální dálnice, která by vedla severně od
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Neumu. Zdálo se, že na tomto řešení panovala shoda, neboť se pro jeho podporu
vyjádřili chorvatský i bosenský ministr dopravy a o této možnosti se mělo dále jednat.112
Sarajevo se ale nakonec proti této variantě postavilo, neboť by pro něj nebylo výhodné,
aby bosenským územím procházela komunikace, nad níž by neměla BiH kontrolu.113

Mapa 6: Trasa jadransko-jónského koridoru přes území BiH
Zdroj: http://www.jpautoceste.ba/images/karta-autocesta-i-brzih-cesta1500j.jpg

Místo toho se v posledním roce předmětem diskuze politiků v BiH i HR stal projekt
jadransko-jónského koridoru. Návrh prezentovaný po schůzce v Čavtatu v srpnu 2014
počítá s vedením podstatné části trasy JJAC na území Bosny a Hercegoviny (viz
mapa 6). Konkrétně se počítá s využitím úseku bosenské dálnice A1 od jižní hranice
s Chorvatskem až k městu Počitelj, kde by se nacházelo stejnojmenné dálniční křížení.
Odsud by koridor pokračoval jihozápadním směrem k městu Trebinje a dále k bodu
styku mezi bosenskou a navazující černohorskou dálnicí u vesnice Aranđelovo. Podle
vyjádření ministra komunikací a dopravy Bosny a Hercegoviny Damira Hadžiće ze září
2014 by měl úsek z Počitelju k hranicím měřit asi 110 kilometrů a vláda plánuje uvolnit
prostředky nutné k vypracování podrobné projektové dokumentace.114 Pro BiH by
realizace JJAC v této variantě znamenala značné zlepšení dopravního spojení ve
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východní Hercegovině, stavba by navíc přinesla vznik pracovních míst a posílení
lokální ekonomiky. 115
Sarajevo upřednostňuje mezivládní dohodu zúčastněných zemí o celé trase
jadransko-jónského koridoru, přestože ke stavbě zmíněného úseku souhlas Záhřebu
nepotřebuje. Je totiž pravděpodobné, že pokud se dokážou všechny státy domluvit na
jednotném postupu a předloží společný projekt strategického dálničního tahu, získá
takový záměr podporu EU. To umožní čerpání evropských prostředků, což má pro země
jako Bosna a Hercegovina, Albánie nebo Černá Hora zásadní význam. Z těchto důvodu
je pro BiH výhodné přesvědčit chorvatské představitele, aby závazně podpořili trasu
JJAC vedoucí přes bosenské území. Objevily se tedy logicky úvahy, že výměnou za
chorvatskou podporu této varianty bude Bosna a Hercegovina souhlasit s výstavbou
Pelješackého mostu.116

4.3 Evropská unie

Dubrovnická exkláva se 1. července 2013 stala i exklávou Evropské unie a
problematika jejího pozemního spojení se zbytkem HR se tak stala nejen chorvatskou,
ale i evropskou záležitostí. Určit přístup a cíle EU v otázce řešení propojení
chorvatského území je však obtížnější, než je tomu v případě státních aktérů.
Rozhodující institucí (pro řešený problém) je Evropská komise (popřípadě jednotliví
komisaři), jejíž členové se do médií ke zkoumaným záležitostem nevyjadřují tak často a
tak konkrétně jako vládní představitelé Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.
Jedním z klíčových faktorů pro EU je zcela jistě bezpečnost, protože celá hranice
mezi HR a BiH je zároveň vnější hranicí Evropské unie. Obzvláště v posledním roce se
do popředí dostala otázka bezpečnostních rizik v souvislosti s válkou na Blízkém
východě a s evropskými bojovníky v řadách Islámského státu. Podle odhadů odešlo do
Sýrie a Iráku bojovat až několik set občanů zemí západního Balkánu, především pak
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z Bosny a Hercegoviny a Kosova.117 Objevují se obavy, že by se po návratu mohli
pokusit překročit hranice s EU a následně případně rozvíjet teroristické aktivity na jejím
území.
Jak již bylo řečeno, na přechodech Klek - Neum I a Neum II - Zlaton Doli panuje
zvláštní režim, který má za následek méně důsledné hraniční kontroly, a cestující s pasy
členských zemí EU často ani neprocházejí regulérní hraniční kontrolou.118 Pokud by se
tedy rizikové osoby (ať už napojené na teroristickou síť nebo organizovaný zločin)
rozhodly vstoupit na území Evropské unie z teritoria BiH, nabízel by jim neumský
koridor potencionálně jednodušší cestu. Tato aktuální hrozba tak teoreticky může
přispět k tomu, aby Evropská komise upřednostnila řešení, které by mohlo být
realizováno v krátkém časovém horizontu.
Při určování dalších zájmů Evropské unie můžeme vycházet z obecných principů,
které EK pravidelně a dlouhodobě prosazuje. Jedním z těch nejdůležitějších je důraz na
průhledné a smysluplné využívání evropských prostředků, které mají směřovat do
rozvoje infrastruktury. Z tohoto důvodu nechává v současnosti Chorvatsko zpracovávat
podrobnou studii proveditelnosti výstavby Pelješackého mostu, která by měla prokázat
opodstatněnost této investice. Evropská komise nikdy oficiálně negarantovala, že
finance na tento projekt uvolní. Jednoznačně se v tomto směru nevyjádřila ani evropská
komisařka pro regionální politiku Corina Cretu při své návštěvě Chorvatska v lednu
2015. Do jejího programu patřila i prohlídka lokality plánovaného mostu, přičemž
konstatovala, že situace je pro Chorvatsko velmi obtížná a že se jedná o jediný podobný
případ v rámci EU. Podle ní bude záležet na tom, jaký projekt HR Evropské komisi
předloží. Zároveň dodala, že je potřeba do diskuze o stavbě mostu zahrnout i Bosnu a
Hercegovinu.119
Její slova potvrzují, že Evropská unie klade důraz na dobré vztahy mezi sousedními
státy a snaží se podporovat takové varianty, které nebudou jednostranným silovým
řešením. Z toho důvodu vznikla strategie pro jadransko-jónský region, která má
podporovat širší spolupráci všech zemí v této oblasti (jedná se o stejné země, kterými
prochází JJAC, a navíc Srbsko). Zatím existuje pouze základní prezentační brožura, jež
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vymezuje hlavní body a oblasti, kterými se tato platforma má zabývat (například
mořská ekologie, udržitelný turismus, zlepšení infrastruktury a podobně).120
Vytvoření této báze ale poukazuje na snahu EU podporovat multilaterální
spolupráci čtyř členských zemí a čtyř států, které o přijetí do unie usilují. Proto můžeme
očekávat, že v rámci této platformy budou v budoucnu řešeny i plány a výstavba
jadransko-jónského koridoru. V této souvislosti se objevila neoficiální informace, že
pokud Chorvatsko přistoupí na novou trasu vedoucí ve větší míře přes Bosnu a
Hercegovinu (a vyhýbající se Dubrovníku), bude pak Evropská komise ochotnější
podpořit projekt Pelješackého mostu.121
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5. Regionální a lokální aktéři
5.1 Dubrovnicko-neretvanská župa

Území této župy je na pevnině rozděleno na dvě části oblastí Neumu, dále k ní patří
ještě tři větší ostrovy – Korčula, Mljet a Lastovo. Podle sčítání z roku 2011 v ní žije
celkově asi 122 tisíc lidí. Pokud sečteme obyvatele města Dubrovník a općin
nacházejících se v dubrovnické exklávě, zjistíme, že jich je téměř 70 tisíc.122 Jedná se
tedy o většinu občanů Dubrovnicko-neretvanské župy a je proto logické, že političtí
představitelé DNŽ považují řešení propojení obou částí župy za prioritní záležitost.
Pro některé obyvatele DNŽ znamená její rozdělení na dvě části každodenní
komplikace. Pokud někdo například pracuje a žije na opačných stranách bosenského
pruhu území, znamená to pro něj nutnost čtyřikrát denně překračovat státní hranici, což
je problém obzvláště v létě, kdy se na přechodech nárazově tvoří kolony. S tím souvisí i
horší dostupnost služeb, které zajišťuje župa, jako jsou zdravotní péče nebo školství.
Problematická mohou pro někoho být i omezení na průjezdu neumským koridorem,
která například neumožňují převoz živých zvířat (s výjimkou tří druhů „domácích
mazlíčků“, viz kapitola 2.4). Člověk převážející živé zvíře je tedy přinucen použít
zdlouhavou a drahou cestu trajektem. V neposlední řadě má horší dopravní dostupnost
negativní vliv na turismus, jehož rozvoj a intenzita nedosahuje takové úrovně jako
v jiných přímořských župách.123
V roce 2009 byla proto vydána „Deklarace o dopravní izolovanosti Dubrovnickoneretvanské župy“, podle níž je DNŽ kvůli dopravní neprovázanosti znevýhodněna
oproti ostatním oblastem v Chorvatsku. Zdůrazňuje se v ní, že občané této župy mají
právo cestovat z jedné její části do druhé, aniž by byli nuceni při tom překračovat státní
hranici. Z těchto důvodů požadují župan a župní zastupitelé, aby chorvatská vláda,
parlament a případně další příslušné instituce zajistily stavbu Pelješackého mostu a také
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dálnice Ploče-Dubrovník. Zároveň také vyzývají k tomu, aby se projekt mostu nestal
předmětem politických střetů.124
Ostrou reakci dubrovnicko-neretvanského župana Nikoly Dobroslaviće vyvolal
návrh nové trasy jadransko-jónského koridoru, který vzešel z již zmiňované schůzky
v Čavtatu v srpnu 2014. Podle Dobroslaviće jednal premiér Zoran Milanović proti
zájmům DNŽ i celého Chorvatska, když souhlasil s vedením JJAC územím Bosny a
Hercegoviny. Dubrovnicko-neretvanský župan zdůraznil, že pokračování dálnice A1
z křížení Ploče do Dubrovníku a dále k hranicím s BiH je součástí územního plánu DNŽ
a také strategie dopravního rozvoje HR. Vyzval proto premiéra, aby se při příštích
jednáních řídil přijatými plány a prosazoval vedení dálnice do Dubrovníku.125 Ještě
v listopadu 2014 byla vydána zpráva o dopravní dostupnosti Dubrovnicko-neretvanské
župy, ve které se konstatuje, že by měla být zachováno vedení dálnice přes chorvatské
teritorium, protože trasa přes Bosnu a Hercegovinu je nevýhodná pro DNŽ i celé
Chorvatsko. V této zprávě je také zopakován požadavek na dostavbu Pelješackého
mostu, aby byla obě části župy spojené silnicí vedoucí výlučně po území HR.126

5.2 Města a općiny v Dubrovnicko-neretvanské župě

Pokud se zástupci měst a općin v DNŽ nějak vyjadřují k projektu Pelješackého
mostu, označují ho za potřebnou stavbu, která má jejich podporu. Jeho dokončení bude
velmi významné nejen pro sídla nacházející se v dubrovnické exklávě, ale také pro
ostrov Korčula, na kterém žije asi 15,5 tisíce obyvatel.127 Z města Korčula do obce
Orebić na Pelješacu vede v současnosti trajektová linka a tento ostrov je tak na
dubrovnickou exklávu úzce navázán. Starosta Korčuly tak v minulosti podpořil stavbu
mostu a také by se podle něj měla zvážit možnost postavit most mezi Pelješacem a
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Korčulou.128 Též se objevil návrh na propojení Korčuly a Pelješacu ponořeným
tunelem.129
Nejznámějším a největším sídlem v DNŽ a také hlavním městem této župy je
Dubrovník. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších turistických cílů v Chorvatsku, jeho
centrum je zapsáno od roku 1979 mezi chráněné památky UNESCO.130 Pro město je tak
klíčové, aby disponovalo odpovídajícím dopravním spojením, které případně ještě zvýší
jeho atraktivitu pro turisty. V tomto směru si Dubrovník hodně slibuje od modernizace
tamního letiště, která bude financována z evropských zdrojů.131 Druhým bodem, který je
pro město důležitý, je pozemní propojení se zbytkem chorvatského území. Dubrovnický
starosta Andro Vlahušić se sice dříve stavěl proti mostu a podporoval pokus chorvatské
vlády o dohodu s BiH na vedení exteritoriální dálnice přes oblast Neumu,132 ale
v současnosti (podobně jako vládní představitelé) prosazuje variantu Pelješackého
mostu.133
Vlahušić se také angažoval v diskuzi o trase jadransko-jónského koridoru v srpnu
2014. V tomto směru se postavil proti dubrovnicko-neretvanskému županovi a naopak
podpořil premiéra. Varianta s dálnicí vedoucí územím Bosny a Hercegoviny by byla
podle dubrovnického starosty lepším řešením pro Chorvatsko a především pro
Dubrovník. Kromě toho, že by tak HR ušetřila finanční prostředky, zabránilo by to také
devastaci chorvatského jihu, jelikož by dálnice vedla velmi blízko vesnic a přímořských
letovisek. Dopravní obslužnost oblasti by podle Vlahušiće zajistily dálniční přivaděče
z BiH, jelikož by JJAC měl vést kousek od hranic.134 Jako další argument uváděl, že pro
budování dálnice do Dubrovníku by bylo potřeba získat souhlas Bosny a Hercegoviny
se stavbou krátkého úseku na bosenském teritoriu, o což se v minulosti osobně
pokoušel, ale nikdy se mu to nepodařilo.135 Dálnice A1 by podle územního plánu DNŽ
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vedla nedaleko historického jádra Dubrovníku, což by jistě nebylo pozitivní pro rozvoj
turismu.

Mapa 7: Plánovaná dálnice A1 u Dubrovníku
zdroj: http://www.edubrovnik.org/pplan2010/kartografski_prikazi/karta_2_1_1/k2_dio2.jpg

5.3 Vyšší územně správní celky v Bosně a Hercegovině

Bosna a Hercegovina je rozdělena na dvě entity, Republiku Srbskou a Federaci
Bosny a Hercegoviny, přičemž FBiH se dále dělí ještě na deset kantonů, které mají
poměrně širokou samosprávu. Oblast Neumu patří do Federace a konkrétně je součástí
Hercegovsko-neretvanského kantonu. Entity mají v rámci Bosny a Hercegoviny velmi
silnou pozici, což platí i pro oblast dopravy. Obě entity mají svá ministerstva dopravy a
celobosenská vláda má v tomto směru poměrně omezené pole působnosti. Celostátně
není řízen ani rozvoj dálnic nebo železnic, každá entita má svoji dálniční a železniční
společnost. Jelikož evropský koridor Vc tvořený na bosenském území dálnicí A1 vede
velkou většinou své trasy po území FBiH, má jeho plánování a výstavbu na starost

134
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54

dálniční společnost Federace.136 Pravomoci entit a celobosenské vlády se tedy v tomto
směru překrývají, FBiH tak svým způsobem plní částečně roli státního aktéra. Platí pro
ni tudíž stejné priority a zájmy, které již byly řešeny v kapitole o BiH. Parlament
Federace Bosny a Hercegoviny se v minulosti vyslovil proti stavbě Pelješackého
mostu,137 v současnosti se ale tyto záležitosti řeší na úrovní celé Bosny a Federace tak
v tomto směru není důležitým aktérem.
Podobně se ani představitelé Hercegovsko-neretvanského kantonu nevyjadřují
přímo k propojení chorvatského území. Přesto s tímto problémem souvisí oblast
Neumu, která je se zbytkem kantonu spojena jen velmi špatnými cestami a je tak de
facto izolována, což mimo jiné omezuje rozvoj turismu v tomto jediném bosenském
přímořském letovisku. Podle vlády HNK je by to měla vyřešit výstavba nové
komunikace ze Stolacu do Neumu, což by odpovídajícím způsobem napojilo Neum na
kvalitní silniční síť tak, aby k cestám do bosenského vnitrozemí nebylo nutné využívat
cestu přes chorvatské teritorium. I přesto, že se o této šestikilometrové silnici hovoří již
patnáct let, není hotová ani příprava potřebné dokumentace. V budoucnu by se tato nová
silnice případně napojila na plánovaný jadransko-jónský koridor.138

5.4 Neum

Oblast Neumu je etnicky chorvatskou oblastí, což výrazně formuje postoje zdejších
obyvatel i představitelů općiny. Poslední oficiální výsledky sčítání obyvatel jsou z roku
1991, podle nichž zde žilo přes 4 tisíce obyvatel, z čehož 87,7% byli Chorvaté.139
Chorvatský ráz se zde nezměnil ani po válce, v Neumu narazí turisté mnohem spíše na
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chorvatskou než bosenskou vlajku a většina místních obyvatel vnímá jako svoji pravou
vlast HR. 140
V tomto směru tedy není překvapivé, že většina místních obyvatel podporuje
výstavbu Pelješackého mostu a že stejně smýšlí i starosta Neumu Živko Matuško, podle
něhož má Chorvatsko právo na propojení svého území. Vystupoval pouze proti
výstavbě oplocené silnice nebo dálnice, která by podle něj byla pro Neum „berlínskou
zdí“, neboť by jej fyzicky oddělila od zbytku Bosny a Hercegoviny.141
Vstup HR do EU zkomplikoval situaci občanům BiH. Neum je přirozeně napojen
spíše na chorvatské služby a téměř všichni zdejší obyvatelé mají chorvatské pasy, takže
běžně využívají například chorvatské školy nebo nemocnice. Nově zavedený
schengenský režim tak i jim prodlužuje dobu, kterou musí strávit čekáním na hranicích.
Navíc vzhledem k velmi špatnému stavu silnice z Neumu do bosenského vnitrozemí
využívali tamní obyvatelé k cestám do BiH zpravidla silniční spojení přes chorvatské
území. Směřovali nejdříve po jadranské magistrále přes hranice na západ a poté se přes
hraniční přechod Metković vrátili na teritorium BiH.142
Podle Matuška je proto prioritou propojit Neum s bosenským vnitrozemím kvalitní
silnicí. To by podle jeho názoru pomohlo nejen místním obyvatelům, ale také by to
umožnilo výrazný rozvoj turismu. Se vstupem HR do EU se totiž zkomplikoval přístup
občanů těch zemí, které nemají s Evropskou unií bezvízový styk. Pokud by takoví
turisté přiletěli na letiště v BiH, museli by si kvůli cestě do Neumu vyřizovat evropské
vízum, nebo použít nekvalitní komunikace. To výrazně omezuje turistický potenciál
jediného bosenského přímořského letoviska. Starosta Živko Matuško měl podle svých
slov zkušenost s tím, že cestovní kanceláře odřekly už domluvené smlouvy právě poté,
co zjistily, v jakém stavu je spojení Neumu s vnitrozemím BiH.143
S podporou rozvoje cestovního ruchu také souvisí odmítavý postoj Matuška
k případné výstavbě průmyslového přístavu v neumském zálivu. Kromě rizika, že by to
výrazně narušilo turistickou atraktivitu oblasti, by to mohlo mít závažné negativní
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ekologické dopady. Maziva, palivo nebo odpadní produkty, které by se z lodí mohly
dostat do vody, by ohrozily tamní citlivé a specifické mořské prostředí. Starosta Neumu
dodal, že nikdy nedopustí, aby k výstavbě přístavu došlo, a bude ji blokovat všemi
možnými prostředky.144
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6. Politické strany
Propojení chorvatského území je reflektováno především v chorvatské politice,
zatímco Bosně a Hercegovině se nejedná o důležité téma. Tamní chorvatské politické
strany často jednají v souladu s chorvatskou vládou, což dokazuje třeba to, že jejich
zákonodárci v roce 2007 opustili jednání parlamentu FBiH, na kterém byla přijata
deklarace odsuzující stavbu Pelješackého mostu.145 To byl ale spíš ojedinělý případ,
protože jinak se tato problematika uvnitř BiH příliš neobjevuje.
Chorvatský politický systém se vyznačuje tím, že v parlamentu je zastoupené velké
množství stran, proto je potřeba stanovit kritéria, podle kterých vybrat relevantní
subjekty, jejichž postoj ke zkoumanému problému budu analyzovat. Dvěma tradičně
nejsilnějšími a nejdůležitějšími chorvatskými stranami, které se od roku 2000 ve
volbách pravidelně umísťují na prvních dvou místech, jsou HDZ a SDP. Třetí nejsilnější
stranou v současném saboru (zvoleném v roce 2011) je Chorvatská národní strana –
liberální demokraté (Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS). Současný
starosta Dubrovníku byl zvolen za koalici vedenou touto stranou, a proto i HNS patří
mezi relevantní partaje. Na základě voleb do Evropského parlamentu konaných v roce
2014 jsem do výčtu stran zařadil ještě chorvatské zelené (Udržitelný rozvoj Chorvatska,
Održivi razvoj Hrvatske – OraH). Ti přesto, že byli na politické scéně nováčky, získali
téměř 10 % hlasů a mimo dvě hlavní kolice vedené HDZ a SDP se stali jedinou další
chorvatskou stranou, které se podařilo v evropských volbách uspět.146
HDZ
Chorvatské demokratické společenství je nejvýraznější politickou silou v novodobé
éře samostatného chorvatského státu. Jejím zakladatelem byl Franjo Tuđman, první
prezident nezávislého Chorvatska. Jedná se o stranu se středopravou a křesťanskou
orientací, v Evropském parlamentu (EP) se řadí do lidovecké frakce. Z doby
Tuđmanova předsednictví si HDZ nese stigma nacionalisticky orientovaného
politického subjektu. V některých obdobích se k národnostní rétorice přikláněla častěji,
jindy méně, ale dlouhodobě se snaží prezentovat jako síla hájící chorvatské národní
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zájmy. V tomto směru pak nepřekvapí, že v otázce propojení dubrovnické exklávy se
zbytkem země konstantně podporuje variantu Pelješackého mostu. S jeho výstavbou se
ostatně začalo za vlády premiéra Sanadera z HDZ. Když po nástupu vlády Zorana
Milanoviće z SDP došlo v květnu 2012 k ukončení výstavby mostu, setkalo se to se
silnou kritikou ze strany HDZ. Její předseda Tomislav Karamarko prohlásil, že se
jednalo o chybný krok vlády a ujisitl, že po opětovném nástupu HDZ k vládní
odpovědnosti budou práce na mostě opět obnoveny.147
Karamarko je jedním z nejvýraznějších zastánců Pelješackého mostu na chorvatské
domácí scéně. V Evropském parlamentu za jeho podporu pravidelně lobuje
europoslankyně za HDZ Dubravka Šuica (bývalá starostka Dubrovníku). Komisi
několikrát poslala písemný dotaz, zda finančně podpoří Pelješacký most, EK se ale
nikdy jednoznačně nevyjádřila a v odpovědích zdůrazňovala, že se záležitostí začne
zabývat, až dostane od vlády HR oficiální žádost.148 Šuica představila na půdě EP
prezentaci „Pelješacký most a víno“, na které se snažila seznámit evropské politiky se
závažností situace. Zároveň neobvyklým způsobem naznačila, že dostavba mostu mezi
jinými benefity přinese i jednodušší možnost exportu kvalitních produktů z jihu
Chorvatska.149
Jeden z dalších názorových střetů mezi HDZ a vládními stranami se odehrál
ohledně trasy jadransko-jónského koridoru. Jak bylo řečeno v kapitole o DNŽ,
dubrovnicko-neretvanský župan Nikola Dobroslavić (HDZ) velmi ostře kritizoval
premiéra za jeho souhlas s vedením JJAC územím Bosny a Hercegoviny. Předseda
HDZ se pak vyjádřil v tom smyslu, že jeho strana má v plánu v budoucnu vybudovat jak
Pelješacký most, tak i dálnici do Dubrovníku, přičemž odmítl trasu JJAC přes BiH.
Odůvodnil to tím, že obyvatelé Dubrovníku mají právo dopravit se do Záhřebu po
dálnici výlučně přes chorvatské území.150 HDZ obecně často zdůrazňuje argumenty,
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jako je možnost využívat dopravní spojení na „svém“ teritoriu, ovšem nijak přitom
nereflektuje ekonomická kritéria nebo vliv na životní prostředí.
SDP
Sociálně demokratická strana Chorvatska vznikla transformací z Komunistické
strany Chorvatska, když začátkem devadesátých let 20. století prošla demokratizačním
procesem (i když svůj původ oficiálně odvozuje ze sociální demokracie z období
královské Jugoslávie). V rámci europarlamentu se řadí do sociálně-demokratické frakce.
V prosinci 2011 jí vedená koalice výrazným způsobem vyhrála volby do saboru, když
získala téměř 53 % hlasů, zatímco tehdy vládnoucí HDZ získala necelých 20 %.151
V předvolební kampani předseda SDP Zoran Milanović opakovaně kritizoval projekt
Pelješackého mostu, respektive spíše chování politiků HDZ, kteří tvrdili, že most bude
po volbách dostavěn. Vzhledem k tehdejší ekonomické situaci HR to podle Milanoviće
nebylo možné a přístup HDZ tak označil za vědomé lhaní, které je nestátnické,
nezodpovědné a škodlivé.152 Lepším řešením by tak podle něj měla být výstavba dálnice
do Dubrovníku, která by na své části procházela bosenským územím, a v tomto úseku
by byl zaveden speciální režim, jehož specifika byla dohodnuta ve smlouvě s BiH. 153
Po volbách se vlády ujal nový kabinet pod vedením Milanoviće a už v polovině
roku 2012 byla stavba mostu skutečně ukončena. 154 Jak je popsáno v kapitole o zájmech
HR, premiér i ministr dopravy (oba SDP) zpočátku věřili v nalezení shody na
vybudování exteritoriální dálnice. S postupem času se ale o tomto řešení přestalo mluvit
a sociálně demokratičtí politici se v tichosti postupně začali přiklánět k dostavbě
Pelješackého mostu. Milanović se později vyjádřil v tom smyslu, že býval jedním
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z největších odpůrců mostu, ale okolnosti se natolik změnily, že nyní patří k jeho
zastáncům.155
Zatímco v otázce Pelješackého mostu se pozice HDZ a SDP postupně sblížily,
neshody vyvolal plánovaný jadransko-jónský koridor. Chorvatský předseda vlády
Milanović a ministr dopravy Dončić (oba SDP) podpořili návrh na trasu přes Bosnu a
argumentovali vysokou nákladností dostavby A1 chorvatským územím a případnými
negativními dopady na sídla a letoviska podél dálničního tělesa (včetně Dubrovníku).
Na rozdíl od HDZ nespatřuje SDP jako zásadní problém, zda budou obyvatelé
dubrovnické exklávy moci cestovat do Záhřebu po dálnici vedoucí výlučně
chorvatským územím. Pro novou variantu jadransko-jónského koridoru přes Bosnu se
vyjádřil i tehdejší (dnes už bývalý) prezident HR Ivo Josipović, který byl zvolený jako
kandidát SDP (po nástupu do úřadu stranu opustil). Podle něj tato varianta pomůže
rozvoji území v rámci Federace Bosny a Hercegoviny, které „obývá část chorvatského
národa“. Navíc dodal, že JJAC a Pelješacký most se vzájemně nevylučují, ale naopak
se vhodně doplňují.156
HNS
Chorvatská národní strana vznikla v roce 1990, jejím nejznámějším představitelem
byl Stjepan Mesić, který byl zvolen prezidentem po smrti Franja Tuđmana. HNS je
levicově liberální strana, v EP se hlásí k evropským liberálům. Na domácí chorvatské
politické scéně je tradičním partnerem SDP, se kterou už vícekrát utvořila vládní
koalici. Názorové blízkosti obou stran odpovídá i velmi podobný postoj k řešené
problematice. Ve volbách 2011 kandidovaly společně a jejich postoje se tak shodovaly.
Starosta Dubrovníku Vlahušić (HNS) v srpnu 2012 prohlásil, že největší vinu na tom, že
Pelješacký most není dokončen, nese HDZ. Její vlády prý promarnily ideální čas
k vybudování mostu, když nebyly schopné uzavřít smlouvu s BiH, která by vyřešila
záležitost hranic. Dalším důvodem bylo podle něj to, že projekt mostu z doby vládnutí
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HDZ byl předražený a práce na něm navíc postupovaly velmi pomalu. V té době
Vlahušić stále tvrdil, že nejlepším řešením je výstavba exteritoriální dálnice skrz BiH. 157
V současné koaliční vládě patří HNS mimo jiné post ministra zahraničních věcí,
který zastává předsedkyně strany Vesna Pušić. Stejně jako její spolustraníci po volbách
prosazovala snahu o dohodu s BiH na vybudování koridoru přes Neum. Už v listopadu
ale prohlásila, že tato varianta není příliš pravděpodobná. 158 HNS také přiklonila
k dostavbě mostu a Pušić se snažila vyjednat evropskou podporu pro toto řešení.159
Chorvatská národní strana v DNŽ se také zapojila do několikrát zmiňované diskuze
o podobě jadransko-jónské dálnice. Slova župana Nikoly Dobroslaviće (HDZ) o tom, že
premiér Zoran Milanović (SDP) postupoval proti zájmům Dubrovnicko-neretvanské
župy i celého Chrovatska, když přistoupil na novou trasu skrz BiH, označila HNS za
demagogii. Župan podle nich žije v oblacích a vůbec nereflektuje ekonomickou realitu,
zatímco premiér se snaží chovat se odpovědně. To prý odráží rozdíl mezi minulou
vládou HDZ a současnou koaliční vládou SDP a HNS, přičemž ta současná se snaží
zodpovědně hospodařit s penězi.160
OraH
Uskupení s názvem Udržitelný rozvoj Chorvatska (zkratka OraH je akronymem,
v chorvatštině znamená ořech) je na chorvatské politické scéně nováčkem. Jedná se o
levicově orientovanou zelenou stranu, která uspěla ve volbách do Evropského
parlamentu v roce 2014. OraH vznikl v listopadu 2013 a z toho důvodu se ani nemohl
přímo účastnit velké části debat o řešení propojení chorvatského území. Ve svém
programu se této problematice věnuje a jako jediná chorvatská politická strana
prosazuje stavbu podmořského ponořeného tunelu.
OraH poměrně podrobně vysvětluje, proč je podle jeho názoru tato varianta
nejvhodnější. Jsou to především minimální ekologické dopady této stavby ve srovnání
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s ostatními možnostmi, dále také nezávislost provozuschopnosti tunelu na počasí,
několikanásobně nižší náklady na výstavbu v porovnání s mostem a v neposlední řadě
dobré zkušenosti s touto technologií z dalších evropských zemí (Německo, Dánsko,
Švédsko). Tunel by také umožnil nerušenou plavbu lodí a nebylo by tak nutné hledat
kompromisní řešení s BiH. 161 Pokud by se straně OraH podařilo uspět v příštích
parlamentních volbách, mohla by tak teoreticky do veřejné politické debaty ještě
zahrnout variantu tunelu, kterou se chorvatští politici reálně příliš nezabývali
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Závěr
Historické kořeny existence dubrovnické exklávy sahají až do konce 17. století, kdy
Dubrovnická republika předala okrajové části svého území (Neum a Sutorinu) v zájmu
zajištění své bezpečnosti Osmanské říši. V roce 1878 se Bosna a Hercegovina, a spolu s
ní Neum, stala de facto součástí Rakousko-Uherska, kterému patřilo i Chorvatsko. Až
do devadesátých let 20. století pak bylo bosenské i chorvatské přímoří v jednom státě.
Po rozpadu Jugoslávie ale zůstala oblast Neumu součástí Bosny a Hercegoviny a
dubrovnická exkláva tak byla tímto bosenským pruhem území izolována od zbytku
chorvatského teritoria.
S blížícím se vstupem Chorvatska do Evropské unie nabývala problematika
rozděleného

chorvatského

území

na

významu.

Očekávalo

se,

že

zavedení

schengenského režimu na hraničních přechodech mezi HR a BiH prodlouží čekací doby
na hranicích, což by zkomplikovalo především průjezd oblastí Neumu, kde se musí
hraniční kontrola absolvovat na obou stranách bosenského území. Obtíže by znamenala
také nutnost dodržovat veterinární a celní předpisy na průjezdu neumským koridorem.
HR se podařilo dojednat si v tomto směru výjimku, která umožňuje za splnění jistých
podmínek (například uzavřený a zaplombovaný nákladní vůz) vyhnout se celním
kontrolám. Tato výjimka ale neplatí pro všechny druhy nákladů a navíc se tím nemění
skutečnost, že se prodloužila doba, kterou si absolvování hraničních kontrol vyžádá.
Hlavním ekonomickým i strategickým zájmem HR je co nejrychlejší propojení jeho
území tak, aby tranzit z jihu země nemusel používat neumský koridor.
Chorvatsko investovalo od konce války v 90. letech značné finanční prostředky do
silniční infrastruktury a budovalo rozsáhlou a kvalitní dálniční síť. Mezi jinými byla
zahájena také stavba mostu z pevniny na poloostrov Pelješac. Technologicky a finančně
náročný projekt mostu měl umožnit cestování z a do dubrovnické exklávy výhradně po
chorvatském území, tedy bez nutnosti překračovat státní hranice. Po vypuknutí globální
hospodářské krize v roce 2008 však Chorvatsko upadlo do recese, což mělo za následek
výrazné omezení investic do infrastruktury. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 zastavena
stavba Pelješackého mostu.
V uplynulých letech byly hledány i jiné možnosti propojení chorvatského teritoria
(než dostavba mostu), které by mohly být dokončeny rychleji a levněji. Reálně se
uvažovalo především o pokračování dálnice A1 směrem do Dubrovníku, přičemž by asi
šestikilometrový úsek této komunikace vedl přes území BiH, kde by měla dálnice
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exteritoriální status. Pro tento návrh se ale nepodařilo získat souhlas Bosny a
Hercegoviny a chorvatští politici se tak vrátili zpátky k variantě Pelješackého mostu.
Proti tomu ale vytrvale protestují bosenští političtí představitelé, neboť by podle jejich
názoru narušila právo BiH na svobodný přístup k mezinárodním vodám, který ji
garantuje Úmluva OSN o mořském právu. Výstavba obchodního a průmyslového
přístavu v neumské zátoce ale patří spíše mezi fantazijní představy, protože by se
jednalo o nesmírně nákladný a ekologicky rizikový projekt, proti kterému se navíc
jednoznačně staví obyvatelé Neumu.
Bosna a Hercegovina tak reálně usiluje spíše o kompromisní řešení, které by
znamenalo, že BiH bude výměnou za souhlas se stavbou mostu a omezení svých práv
požadovat chorvatský ústupek v jiné záležitosti. Zde se nabízí tři varianty toho, co by
mohla Bosna chtít. První možností je získání pravomocí v řízení a případně podílu ve
vlastnictví chorvatského přístavu Ploče. Ten je pro BiH strategicky velmi významný,
neboť se nachází na dálničním a železničním koridoru Vc, který prochází celou zemí ze
severu na jih a propojuje značnou část velkých bosenských měst. Dále by Bosna a
Hercegovina mohla přistoupit na podporu mostu výměnou za ratifikaci smlouvy o
hranicích mezi BiH a HR z roku 1999, podle které patří Bosně sporné mořské území v
oblasti Neumu. Jako třetí alternativa se nabízí dohoda na nové trase jadransko-jónského
koridoru, neboť vláda BiH usiluje o to, aby jeho podstatná část vedla Hercegovinou
(místo původně předpokládaného vedení JJAC přes chorvatské teritorium).
Pro Dubrovnicko-neretvanskou župu je problém ještě výraznější než pro celé
Chorvatsko, neboť bosenské území rozděluje DNŽ téměř na dvě poloviny. To
dlouhodobě omezuje její rozvoj především v oblasti cestovního ruchu. Pro její občany
to navíc může mít za následek i zhoršení dostupnosti veřejně poskytovaných služeb,
jako jsou zdravotnictví a školství. V rámci BiH je současnou situací ovlivněn především
Neum, jehož obyvatelstvo tvoří z absolutní většiny Chorvaté. Prodloužení čekacích dob
na hranicích a zpřísnění tamních kontrol také znamená obtíže, neboť podstatná část lidí
žijících v Neumu pracuje nebo studuje v Chorvatsku.
Chorvatské politické strany měly v minulosti rozdílné představy o ideálním řešení
připojení dubrovnické exklávy ke zbytku území HR. Dlouhodobým zastáncem stavby
Pelješackého mostu je HDZ. Naopak proti mostu se ve volbách do saboru na konci roku
2011 postavila levicová koalice vedená SDP, jejíž součástí byla i HNS. Tato koalice
volby přesvědčivě vyhrála a ujala se tak vládní odpovědnosti. Její snahy o nalezení
shody s Bosnou a Hercegovinou na stavbě exteritoriální dálnice přes bosenské území ale
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skončily neúspěchem a představitelé obou levicových stran se postupně přiklonili k
dostavbě mostu jako k projektu, který je prioritní pro chorvatské zájmy.
Tři největší chorvatské parlamentní strany se tak aktuálně shodují na podpoře
Pelješackého

mostu.

V

současné

době

je

vypracovávána

podrobná

studie

proveditelnosti, která by měla prokázat, že Pelješacký most je ekonomicky a strategicky
opodstatněnou stavbou. Její dokončení se očekává v létě 2015. Jiný pohled by do
chorvatského parlamentu mohlo po příštích volbách přinést ekologicky orientované
hnutí OraH, které má ve svém programu podporu moderní varianty ponořeného tunelu.
Ten by podle jejich názoru měl stát několikanásobně méně peněz než Pelješacký most,
ačkoliv se jedná o bezpečnější a ekologicky přívětivější řešení.
Shoda mezi hlavními chorvatskými stranami ovšem nepanuje ohledně vedení
jadransko-jónského koridoru. HDZ striktně požaduje zachování původně zamýšlené
trasy, tedy aby vedl územím HR jako pokračování dálnice A1 z křížení Ploče směrem
na Dubrovník a poté k bosenským hranicím. Jejich hlavním argumentem je, že je
chorvatským národním zájmem, aby byl Dubrovník na dálniční síť napojen přes
chorvatské teritorium. Naopak SDP a HNS vyjádřily podporu variantě, podle které by
JJAC vedl od křížení Ploče přes bosenské území až k hranicím s Černou Horou. Úsek
vedoucí přes Bosnu a Hercegovinu by tak měřil přes sto kilometrů místo velmi krátké
propojky z HR do Černé Hory, což předpokládal původní návrh. Výhodou tohoto řešení
by podle levicových stran byla výrazně nižší finanční náročnost pro Chorvatsko, neboť
by bylo potřeba postavit pouze rychlostní silnici z bosenského území do Dubrovníku,
čímž by se město napojilo na dálniční síť. Tento návrh by byl v souladu se zájmy BiH,
protože výstavba jadransko-jónského koridoru na jejím území by mohla přinést výrazné
hospodářské oživení.
Pro Chorvatsko je nyní klíčové, aby pro přijaté řešení získalo evropské prostředky,
bez kterých v současnosti není schopno úspěšně realizovat jakoukoliv větší investici do
infrastruktury. Získání peněz z EU ale předpokládá kvalitní přípravu projektu a
prokázání jeho opodstatněnosti. Evropská unie také klade důraz na regionální spolupráci
a dá se předpokládat, že nepodpoří takové řešení, které by chorvatská vláda přijala
jednostranně bez konzultace s BiH.
Na základě uvedeného tedy můžeme konstatovat, že s vysokou pravděpodobností
bude v budoucnosti realizována varianta Pelješackého mostu. Její příprava už je ve
velmi pokročilé fázi a má podporu třech největších stran v chorvatském parlamentu.
Podmínkou výstavby mostu je však finanční podpora ze strany Evropské unie, bez níž je
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v současné době projekt pro Chorvatsko nerealizovatelný. Z tohoto důvodu tak budou
mít na další vývoj důležitý vliv chorvatské parlamentní volby, které se uskuteční na
přelomu let 2015 a 2016. Dá se očekávat, že pokud udrží levicová koalice SDP a HNS
(případně s dalšími menšími stranami) v parlamentu většinu, bude ochotná domluvit se
s vládou BiH na tom, že podpoří trasu JJAC přes bosenské území a Bosna a
Hercegovina bude na oplátku souhlasit s výstavbou Pelješackého mostu. Pokud by
většinu získala HDZ, bude také zcela jistě podporovat dostavbu mostu, ale podle
současných vyjádření se pravděpodobně nebude ohlížet na zájmy BiH. To by mohlo
ještě ohrozit podporu EU a tím i čerpání evropských prostředků a realizaci stavby
samotného mostu.
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Summary
For more than a century, Bosnia and Herzegovina and Croatia alike belonged to the
same state. After the breakup of Yugoslavia in the 1990s, however, the narrow strip of
Neum remained part of Bosnia and Herzegovina and, in this way, it isolated Dubrovnik
from the rest of the Croatian territory.
The situation in the Dubrovnik exclave got more complicated after the Croatian
entry in the European Union in 2013. Border controls got stricter and more timedemanding. Therefore, from the Croatian perspective, it is now economically and
strategically most important to quickly and effectively connect both parts of its territory
and avoid entering the Neum corridor.
Taking that into consideration, Croatia set to financially and technologically
challenging construction of the Peljesac Bridge. However, due to its serious budget
constraints since the 2008 financial crisis it has been unable to finish and finance such a
project solely by itself.
Thus, Zagreb also considers other feasible options to connect Dubrovnik with the
rest of the country. For example, one of the projects suggests continuation of current
highway A1 to Dubrovnik and a 6-kilometer-long road through Bosnia. Such an idea is,
however, not favoured by Sarajevo, arguing that the road would considerably harm the
Bosnian right to the free access to international waters.
Bosnia and Herzegovina prefers to conclude a compromise deal over the Peljesac
Bridge. It is willing to agree with the construction of the bridge and with restriction of
its rights only in exchange for Croatian concessions in other areas.
Neum is populated mostly by the Croatians, some of them traveling and working in
Croatia, and in this way further complicating the issue. Concerning Croatian political
parties, in the past, they advocated different approaches to the problem but some of
them changed their mind with time. HDZ has been a long-term supporter of the Peljesac
Bridge, whereas the leftist coalition of SDP preferred other solutions. After 2011, they
were trying to negotiate an agreement with Bosnia over the road through the Bosnian
territory to comply with Sarajevo’s wishes. Nevertheless, the negotiations were a failure
and all major Croatian parties now support the construction of the bridge. A detailed
study of feasibility of the bridge solution has been now in process and it aims to prove
that the bridge is an economically and strategically justified and reasonable project.
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There is, however, a disagreement among the Croatian political parties when it
comes to the route of the Adriatic-Ionian motorway. HDZ strongly favours the
originally planned route across Croatia, connecting Dubrovnik solely through the
Croatian territory. In contrast, SDP and HNS endorse the route leading across Bosnia
towards the borders with Montenegro, which is dramatically cheaper.
At the moment, in any case, it is crucial for Croatia to obtain financial support from
the EU, without which it would not be able to successfully carry out any considerable
infrastructure plan. Croatia will then have to prepare an elaborated project proving the
bridge’s necessity. Moreover, the EU puts emphasis on regional cooperation and will
not support a solution that would be accepted without consultation with Bosnia and
Herzegovina.
Based on the above-mentioned facts, construction of the Peljesac Bridge is the most
likely solution to the problem. Further development will also be highly affected by the
results of the 2015/2016 parliamentary elections in Croatia. If the current SDP/HNS
coalition keeps majority in the parliament, the Croatian government will be willing to
negotiate over the route of the Adriatic-Ionian motorway with Bosnia and will expect
Bosnian consent to the bridge. If HDZ wins majority, it will support the bridge but will
not take Bosnian objections into consideration, this way endangering the EU financial
support, and the construction of the bridge as such.
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