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Abstrakt 

 

Cílem této bakalá ské práce je zachytit vývoj albánsko-jugoslávských vztahů na konci 

2. sv tové války a bezprost edn  poté, a to až do roku 1ř4Ř, kdy naplno vypukl konflikt 

mezi Stalinem a Titem, po kterém došlo k ochlazení vztahů mezi Albánií a Jugoslávií. 

 Práce se zabývá  spoluprací b hem 2. sv tové války, kdy mezi ob ma zem mi panovaly 

velmi dobré vztahy, které m ly vyústit v poválečném  propojení Albánie s Jugoslávií. 

K tomu však nikdy nedošlo a po konfliktu mezi Stalinem a Titem se vzájemné vztahy 

výrazn  zhoršily. 

 

 

 

Abstract 

 

The task of this bachelor thesis is to clarify the progress of Albanian-Yugoslav relations 

at the end of World War II and instantly after it, specifically until 1948, when the 

conflict between Stalin and Tito broke out,  which cooled relations between Albania and 

Yugoslavia. The thesis concerns with their cooperation during World War II, when 

relations between these two countries we can consider as very good, resulting in the 

interconnection of Albania and Yugoslavia. However, this has never happened, and 

after the conflict between Stalin and Tito, relations have worsened. 
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Úvod 

Vztahy mezi Albánií a Jugoslávií byly obecn  považovány za velmi špatné 

vzhledem k tomu, že ob  zem  si nárokovaly stejné území - Kosovo. Jak pro Albánii, 

tak Jugoslávii, respektive dnešní Srbsko, je Kosovo klíčovým územím, které v minulosti 

způsobilo celou adu konfliktů, proto je zajímavé v novat se relativn  dobrým 

vzájemným vztahům na konci 2. sv tové války a bezprost edn  po jejím skončení.  

Cílem této bakalá ské práce je ut ídit fakta a zmapovat albánsko-jugoslávské 

vztahy od druhé poloviny 2. sv tové války až do roku 1ř4Ř, kdy naplno vypukl konflikt 

mezi Stalinem a Titem, po kterém došlo k ochlazení vztahů mezi Albánií a Jugoslávií. 

P edevším ambice vytvo ení v tšího jugoslávského celku p isp la ke gradaci, již 

tak vyost ených vztahů mezi Stalinem a Titem. Po této události následoval odklon 

Albánie od Jugoslávie, p ičemž  vlády obou zemí začaly vzájemn  vypovídat společné 

smlouvy. Následn  vypukly různé incidenty p edevším na území Kosova a pohraničí. 

Součástí této práce je zachytit postupný vývoj vzájemných vztahů t chto dvou stran, 

kde velkou roli hrají nejen etnické menšiny žijící v obou zemích, ale p edevším 

strategická oblast Kosova. 

Téma rozpadu Jugoslávie či války v Kosovu bylo zpracováno v literatu e 

nesčetn krát. Role Kosova byla a vždy bude  ohniskem sváru mezi Albánií a dnešním 

Srbskem, proto považuji za zajímavé ut ídit fakta a události týkající se albánsko-

jugoslávských vztahů na konci 2. sv tové války a bezprost edn  poté, a to za pomocí 

diachronní analýzy. 

Tato bakalá ská práce se rozd luje na t i hlavní kapitoly, které jsou následn  

rozvrženy do jednotlivých podkapitol. 

První část této práce se v nuje historii Albánie a Jugoslávie do první poloviny 2. 

sv tové války. Součástí této kapitoly je i nastín ní neklidné situace v Kosovu po 

skončení balkánských válek, kdy bylo Kosovo p ipojeno k Srbsku. Následn  poté došlo 

k n kolika povstáním kosovských Albánců proti srbské armád , což vyvrcholilo migrací 

kosovských Albánců do Albánie. Klíčová pro Albánii byla italská okupace, která však 

Albánii dočasn  zajistila správu nad oblastí Kosova.  

Druhá kapitola této bakalá ské práce se zabývá důležitou událostí, 

která zm nila průb h 2. sv tové války nejen na Balkán , a tím byla kapitulace Itálie. 

V tuto dobu probíhala intenzivní spolupráce mezi Národn  osvobozeneckými armádami 

obou zemí,   spojoval je totiž v této chvíli společný cíl -  bojovat proti N mcům, kte í po 
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odchodu italských vojsk vstoupili na území Jugoslávie i Albánie. Zároveň se začala 

formovat Komunistická strana Albánie, které v začátcích významn  pomáhal Úst ední 

výbor Komunistické strany Jugoslávie. P estože albánsko-jugoslávské vztahy v tuto 

dobu byly považovány za velmi dobré, došlo k n kolika málo neshodám. Albánie, která 

nem la sjednocený antifašistický odboj, se pokoušela propojit své síly s ostatními 

organizacemi, a to p edevším s nacionalistickým hnutím Balli Kombëtar, které 

vyvrcholilo podepsáním dohody z Mukje v srpnu roku 1ř43. Zanedlouho poté se však o 

celé dohod  dozv d la Komunistická strana Jugoslávie, která demonstrovala svůj 

dominantní vliv na albánské komunisty tím, že vyslovila hluboký nesouhlas s jejich 

jednáním. Bezprost edn  poté generální tajemník Komunistické strany Albánie Enver 

Hoxha od dohody ustoupil. P estože b hem války společná politika sm ovala spíše 

ke spolupráci proti fašistům, p edevším kosovští Albánci se obávali, jakým sm rem se 

bude vyvíjet budoucnost Kosova. Svůj postoj p edstavili na zasedání ve m st  Bujan, 

které m lo za cíl p ipomenout, že Kosovo je z v tší části osídlené Albánci. To sice Tita 

popudilo, ale žádný významný zvrat ve vzájemných vztazích nenastal. Stále se zvyšující 

vliv Jugoslávie p i osvobozování kosovského území se potkal s nelibostí ze strany 

Albánců žijících v Kosovu, kte í za každou cenu cht li zůstat součástí  Albánie, to 

vyústilo v protikomunistické povstání v letech 1944 -1945. 

T etí kapitola je zam ena na poválečný vývoj Kosova, jemuž byla v roce 1945 

p i knuta autonomie, ne však úplná,  správu nad Kosovem držela Lidová republika 

Srbsko. Vzhledem k tomu, že p ed začátkem 2. sv tové války prob hlo násilné 

vyst hování srbských kolonistů, poválečná situace v Kosovu p irozen  sm ovala 

k jejich postupnému návratu. Po odchodu kolonistů však velkou část půdy obsadili 

Albánci, z toho důvodu bylo kolonistům nabídnuto využít volných pozemků v klidn jší 

Vojvodin . Velká část tuto  nabídku p ijala. Dalším bodem této kapitoly jsou poválečné 

vztahy  mezi Albánií a Jugoslávií. Dobré vztahy byly klíčové jak pro albánské 

komunisty, tak  pro Josipa B. Tita. Hospodá skou pomocí cht l Tito docílit t sn jšího 

p ipoutání Albánie k Jugoslávii a vytvo it tak sedmou federaci s argumentem, že by tím 

byla vy ešena i otázka Kosova. V této dob  bylo podepsáno i velké množství 

obchodních smluv mezi ob ma státy a došlo také k čistce albánské stranické 

reprezentace, což m lo p isp t k upevn ní moci Jugoslávie. St žejním bodem poslední 

kapitoly je rok 1948 a vliv konfliktu mezi Titem a Stalinem na vzájemné vazby mezi 

Jugoslávií a Sov tským svazem a jeho dopady na albánsko-jugoslávské vztahy a 

Kosovo. 
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1. Vývoj Albánie a Jugoslávie do roku 1943 

1.1 Albánie do roku 1939 

Od roku 1346 pat ila Albánie pod nadvládu, tehdy velmi silného, Srbského 

království, a to až do jeho prohry s Osmanskou íší na Kosov  poli v roce 1389. Od této 

doby čelila Albánie četným útokům ze strany Osmanské íše, kdy klíčovou událostí 

bylo získání Skopje v roce 1392.1 Mezi roky 1443 a 1468 dokázala Albánie vliv 

Osmanské íše zvrátit, a to díky silnému odporu vedeným Albánci v čele 

s Gjergjem Kastriotim Skanderbergem. P estože posléze došlo ješt  k n kolika 

povstáním, Albánie zůstala pod nadvládou Osmanské íše ješt  dalších 400 let.2 

Snaha o zvýšení národnostních pravomocí v rámci Osmanské íše se začala 

projevovat již v druhé polovin  20. století.  V roce 1878 vznikla tzv. Prizrenská liga – 

první albánská politická organizace, která m la za cíl bránit práva a území Albánců 

a sjednotit albánské národy za pomoci vlastní ozbrojené skupiny. Byl to první zárodek 

k myšlence vzniku Velké Albánie.3 

Na p elomu  19. a 20. století docházelo ke značným územním ztrátám Osmanské 

íše, a to včetn  Albánie, která dosáhla vyhlášení národní nezávislosti dne  28. listopadu 

roku 1ř12. Bezprost edn  poté byla zformována první albánská vláda, jejíž p edsedou 

se stal Ismail Quemali. B hem 1. sv tové války, která vypukla v roce 1914, se Albánie 

prom nila v bojišt  okupačních jednotek - rakousko-uherských, italských a 

francouzských vojsk. V roce 1920 se konal kongres ve m st  Lushnja, jehož 

cílem bylo zachovat územní celistvost Albánie a p esunout hlavní m sto  z Drače  do 

Tirany.4 

Po první sv tové válce byl však osud Albánie relativn  nejistý, a to se projevilo 

na vnit ní situaci v zemi. V roce 1924 propukla v zemi buržoazn -demokratická 

revoluce, která vynesla do prezidentského k esla d ív jšího p edsedu vlády Ahmeta 

Zogu. V roce 1928 byla Albánie prohlášena za monarchii s králem Zogem I. Ěpůvodn  

                                                 
1 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 95 
2 History: war, peace and tolerace. Albania [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 
http://albania.al/article/1/history/ 
3 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 39-40 
4 History: war, peace and tolerace. Albania [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 
http://albania.al/article/1/history/ 
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prezident Ahmet Zoguě. Pro nov  jmenovaného krále albánské monarchie byla 

specifická politika sm ující k Itálii, která se projevila p edevším na počátku 1. sv tové 

války. 5 

1.2 Království SHS 

Uspo ádání Jugoslávie se ve 20. století mnohokrát prom nilo, na konci první 

sv tové války vznikl na velmi krátkou dobu tzv. Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů, který 

byl v prosinci 1ř1Ř p ejmenován na Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. P estože se 

může zdát, že  Království SHS bylo složeno jen ze t ech zemí, ve skutečnosti se jednalo 

i o území  Slavonie, Dalmácie, Bosny a Hercegoviny, Vojvodiny, Sremu a Slovinska 

Ězem  bývalého Rakouska-Uherskaě, ale také pozd ji p ipojeného Srbska (a tedy i 

Kosovaě, Černé Hory a Makedonie. Toto území tehdy zaujímalo rozlohu 24Ř 488 km2 a 

tvo ilo jej 12 milionů obyvatel.6 

Co se týká administrativního rozd lení Kosova v rámci Království SHS, bylo 

v roce 1ř22 rozd leno mezi 3 kraje z celkových 33. Kraje byly rozd leny účelov  tak, 

aby nekopírovaly hranice starých historických zemí. Nejv tší část dnešního Kosova 

pat ila do Kosovské oblasti,  zbylé dv  menší se rozd lily mezi skopskou a zetskou 

část.7 

V roce 1ř2ř došlo v Království SHS ke státnímu p evratu. Král Alexandr rozpustil 

skupštinu8 pod záminkou zneužívání parlamentarismu a zároveň sám sebe prohlásil za 

nejvyšší orgán, který bude nad azený všem. Jugoslávie se po roce 1ř2ř stala zemí s 

p ísným diktátorským režimem, ve kterém dominovala snaha pronásledovat odpůrce 

režimu Ěp edevším komunistyě. Král Alexandr k upevn ní nov  zavedeného režimu 

zm nil k 3. íjnu 1ř2ř název zem  z Království SHS na Království Jugoslávie. S tím 

také souviselo nové administrativní člen ní. Království Jugoslávie se skládalo z devíti 

bánovin, což m lo svůj účel. Rozd lení bánovin m lo rozt íštit národnostní otázku 

jednotlivých zemí a vytvo it tak sjednocený stát.9 

                                                 
5 History: war, peace and tolerace. Albania [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 
http://albania.al/article/1/history/ 
6 PELIKÁN, Jan a Miroslav TEJCHMAN. Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Dotisk. Praha: Karolinum, 
1996. ISBN 80-706-6939-X. s.16 
7 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 33 
8 skupština –sn m, shromážd ní v jihoslovanských zemích  
9 STARČEVÍ, Veselin a Václav ŽÁČEK, ed. Dějiny Jugoslávie. Praha: Svoboda, 1970. s.  419-420 
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1.3 Kosovo na počátku 20. století 

Fakt, že Kosovo s v tšinovou albánskou populací bylo p ipojeno k Srbsku, které 

ho dodnes považuje za kolébku své historické státnosti, vyvolalo v této oblasti množství 

konfliktů. K prvnímu v tšímu konfliktu došlo v zá í roku 1ř13, kdy kosovští Albánci 

povstali proti srbské okupaci, to však bylo okamžit  násiln  potlačeno. 10 

Konec 1. sv tové války znovu obnovil touhu v tšinového kosovského 

obyvatelstva k p ipojení k Albánii a došlo k druhému povstání proti srbské okupaci. 

Nesporný vliv na tyto události m lo i založení  Výboru pro národní obranu Kosova na 

počátku listopadu roku 1918. Výbor byl veden Hasanem Prishtinou, jehož cílem bylo 

 sjednocení albánských zemí. V návaznosti na založení této siln  proalbánské 

organizace vypukly v Kosovu nepokoje.11 Srbská armáda posléze vnikla na území 

Kosova a začala s rozsáhlým odzbrojením místního obyvatelstva. V listopadu 1918 

srbské jednotky začaly s drancováním oblasti okolo m sta Peć a pozd ji také v oblasti 

Rožaj a Gjakova. Srbská armáda v rámci  upevňování moci zabila okolo 1500 lidí 

včetn  žen a d tí.12 Masakr ze strany Srbů vygradoval v polovin  února roku 1ř1ř, kdy 

armáda zaútočila na 15 kosovských vesnic za pomocí kanónů v regionu Rugova. 

Stejným způsobem byla potlačena i povstání v oblastech Plavë a Guzi, což vedlo 

k masovému út ku kosovských Albánců do Albánie.13 

  Vzrůstající odpor kosovských Albánců vedl k rozhodnutí vlády, v tuto dobu již 

jugoslávské, o začlen ní srbského etnika do oblasti Kosova. Kolonizační zákon byl sice 

oficiáln  p ijat až v roce 1931, proces kolonizování však začal již v roce 1919.14  

Kolonizace probíhala tak, že Albáncům žijícím v Kosovu byla násiln  odebrána půda, a 

ta pak p id lena nov  p íchozím Srbům. P es veškeré snahy srbských ú adů však 

kolonizace nebyla tak úsp šná, jak se p epokládalo. Velmi špatné životní podmínky 

způsobily v mnoha p ípadech návrat kolonistů zpátky do Srbska.  

Srbové se však ani po nepovedeném  pokusu  vytlačení Albánců z oblasti 

Kosova prost ednictvím kolonizace nevzdali. Jeden z nejv tších iniciátorů vysídlení 

kosovských Albánců byl Dr. Vaso Čubrilović, který byl jedním z aktérů atentátu na 

                                                 
10 MULAJ, Kledja. Politics of ethnic cleansing: nation-state building and provision of in/security in 
twentieth-century Balkans. Lanham: Lexington Books, c2008. ISBN 07-391-1782-3. s. 33 
11 Tamtéž, s. 33 
12 Tamtéž, s. 33 
13 MULAJ, Kledja. Politics of ethnic cleansing: nation-state building and provision of in/security in 
twentieth-century Balkans. Lanham: Lexington Books, 2008. ISBN 07-391-1782-3.s. 33 
14 GIRGLE, Patrik. Kosovo. 2. vyd. Praha: Libri, 200ř. Stručná historie států. ISBN ř7Ř-80-7277-433-3. 
s. 35 
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Františka Ferdinanda d'Este. Čubrilović byl autorem memoranda s názvem Vyhánění 

Albánců z roku 1ř37, kde bylo podrobn  popsáno definitivní vy ešení albánské otázky 

v podob   kompletního vyst hování kosovských Albánců do Turecka, a to za pomoci 

násilné organizace srbským státním aparátem.  Součástí memoranda byla 

také ostrá kritika kolonizace a návrh na její zlepšení.15 V reakci na to, jugoslávská 

vláda skutečn  začala vést jednání s Tureckem o p esunutí muslimského obyvatelstva. 

V roce 193Ř ob  vlády podepsaly smlouvu o p esunu muslimů -  Turků a srbské ú ady 

začaly s hromadnou evidencí, ve které část kosovských Albánců označily za Turky. 

Část albánské populace skutečn  emigrovala do Turecka, ne však v takovém počtu, jak 

bylo očekáváno. Konečná čísla se často liší, současné odhady však ukazují, že za celé 

období srbské kolonizace a nucené migrace do Turecka odešlo z Kosova zhruba 

300 000 Albánců.16
 

1.4 Italská okupace 

P estože Albánie v čele s králem Zogem I. byla Itálii velmi naklon na, 7. dubna 

1939 byla napadena italskými fašistickými okupačními jednotkami. Tém  okamžit  byl 

svržen dosavadní král Zog I., který byl nahrazen italským králem Viktorem Emanuelem 

III. Albánie se tak de facto stala personální unií s italským státem a vlády se chopila 

Albánská fašistická strana.17 

Italská okupace způsobila rezistenci ze strany albánského obyvatelstva, která se 

zpočátku projevovala demonstracemi a stávkami. V roce 1ř40 již však docházelo 

k p íležitostným útokům na italské vojáky. Následující rok antifašistická rezistence 

albánského obyvatelstva výrazn  vzrostla, pomalu se začínaly formovat partyzánské 

skupiny, které p edevším na konci války sehrály významnou roli. 18 

Jedním z důvodů, proč Albánie nemohla vytvo it schopnou opozici, byla nejen 

nejednotnost malých albánských stran, které existovaly za období Zogovy diktatury, ale 

p edevším to byla nesjednocená komunistická strana. Na počátku listopadu roku 1ř41 

došlo k setkání komunistických reprezentantů z Korçë, Skadaru a Skupiny mladých. 

                                                 
15 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 68 
16 GIRGLE, Patrik. Kosovo. 2. vyd. Praha: Libri, 200ř. Stručná historie států. ISBN ř7Ř-80-7277-433-3. 
s. 38 
17 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 
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Výsledkem této schůzky bylo vytvo ení Komunistické strany Albánie ĚKSAě v čele 

s Enverem Hoxhou. Je však důležité zmínit, že podstatný vliv na budování KSA m la i 

Komunistická strana Jugoslávie ĚKSJě, která se založením pomáhala a jejíž vliv tak 

pomalu vzrůstal. Komunistická strana m la již od začátku hlavní cíl - vytvo it 

společnou antifašistickou stranu, a tak výrazn  podporovala a podílela se na vzniku 

partyzánských skupin.19 

Poté co KSA byla oficiáln  uznána Kominternou20 následovala konference ve 

m st  Peza nedaleko Tirany, která se konala 16. zá í 1ř42. Na této schůzce se sešlo 20 

albánských občanů, kte í byli součástí antifašistického odboje, mezi které pat il 

nap íklad Myslim Peza, Haxhi Lleshi a Baba Faja Martaneshi a Midhat Fräsheri.21 Zde 

se rozhodlo o založení Národn  osvobozeneckého hnutí, do jehož vedení byli zvoleni 

Enver Hoxha a Abaz Kupi.22 

Další významnou albánskou organizací byla Národní fronta ĚBalli Kombëtar – 

BK, ballisté) v čele s Midhatem Frashërim, která vznikla v listopadu 1ř42 jako siln  

nacionalisticky orientovaná strana. Cílem této organizace bylo vytvo ení tzv. Velké 

Albánie, která m la sdružit všechny albánské národy. P estože ballisté nesouhlasili 

s italskou okupací, na rozdíl od Komunistické strany Albánie, to nebylo klíčovým 

bodem programu jejich organizace.  To m lo za následek částečnou náklonnost ze 

strany Itálie, což vyústilo v podepsání tajné dohody  v lednu roku 1943 s italským 

generálem Lorenzem Dalmazzem, která spočívala v závazku neútočení ballistů proti 

italským vojskům. Partyzánská hnutí tak velmi často musela bojovat nejen proti 

italským vojákům, ale také proti skupinám ballistům, kte í za nejv tšího nep ítele 

považovaly komunistickou stranu.
23

 

                                                                                                                                               
18 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 
978-802-4613-741.s. 428 
19 Tamtéž, s..42Ř-430 
20 Mezinárodní komunistická organizace, která fugovala až do roku 1ř43, po válce nahrazena 
Kominformou 
21 Fräsheri byl na konferenci čestným a váženým hostem, to však kvůli pozd jšímu založení jeho vlastní 
protikomunistické organizace bylo komunisty dlouho dobu zatajováno 
22 ELSIE, Robert a Raymond. HUTCHINGS. Historical dictionary of Albania. New ed. Lanham, Md.: 
Scarecrow Press, 2004. ISBN 978-081-0848-726. s. 82 
23 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 
978-802-4613-741. s.432 -433 
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1.5 Jugoslávie na počátku 2. světové války  

Jugoslávie si na začátku druhé sv tové války pokoušela zachovat neutralitu, 

nicmén  po n meckém nátlaku podepsala  25. b ezna 1ř41 tzv. Pakt tří.24 V této dob  

již však fungoval silný antifašistický odboj, a tak tento akt vyvolal silnou vlnu 

demonstrací a protestů. O dva dny pozd ji, 27. b ezna 1ř41, byl proveden                                                                                                                                  

skupinou důstojníků, pod vedením leteckého generála a pozd jšího premiéra 

 Dušana Simoviće, státní p evrat, jehož vláda v noci z 5. na 6. dubna podepsala Pakt o 

p átelství a neútočení mezi SSSR a Jugoslávií. To urychlilo napadení N mecka a 

v ranních hodinách začala n mecká armáda bombardovat Jugoslávii.25 

Díky národnostní rozt íšt nosti celé Jugoslávie vid li N mci  nejlepší ešení v 

jednotlivém rozd lení států. Nejprve byl vyhlášen Nezávislý stát Chorvatsko (NDH) 

pod vedením Ustašovců, v čele s Antem Pavelićem. Ostatní části bývalého království 

byly rozd leny mezi N mecko, Itálii, Maďarsko a Bulharsko.26 

Komunistická strana Jugoslávie v čele s Josipem B. Titem spolupracovala s v tšinou 

partyzánských skupin. Pro odboj byl významný vznik Antifašistické rady národního 

osvobození Jugoslávie (AVNOJ) v listopadu 1942. 27
 

1.6 Otázka Kosova  

Po vpádů N mců do Jugoslávie v dubnu 1ř41, byla oblast Kosova rozd lena 

mezi N mecko, Bulharsko a p edevším Albánii, p ímo ízenou Itálií. V bulharské části 

Kosova docházelo k silné bulharizaci, naopak v n mecké části panovala částečná 

albánská autonomie a nejvíce ekonomicky prosperující byla italská část.28 

Italové, kte í se často prezentovali jako „ochránci albánského obyvatelstva“ 

p ipojili k Albánii  jugoslávská území, kde p evládali Albánci, propojili tak všechny 

albánské národnosti. Mussoliniho dekret z  2ř. června 1941 zahrnoval do Velké 

Albánie, krom  oblasti Kosova a Metochie Ěvčetn  m st Prishtina, Pejë, Gjakovicë), 

také Prizren, část pob eží Černé Hory kolem m sta Bar, včetn  Ulqin, které zasahovala 

až k jezeru Shköder a část kolem Podgorici. Dále údolí Gusinje v albánských Alpách, 

                                                 
24 Pakt t í byl dokument podepsaný v zá í 1ř40 mezi N meckem, Itálií a Japonskem, který stvrzoval 
vzájemnou spolupráci mezi mocnostmi Osy, pozd ji se p ipojily státy: Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, 
Bulharsko, Jugoslávie a Chorvatsko. 
25 STARČEVÍ, Veselin a Václav ŽÁČEK, ed. Dějiny Jugoslávie. Praha: Svoboda, 1970.s.  419-420 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
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oblast kolem toku eky Vermosh a Dukagjinskou nížinu. Dekret také p ipojil k Albánii 

severo-západní oblast Makedonie kolem Tetovë, Gostivar a Kërçovë včetn  horní části 

údolí kolem eky Vardar a východní oblast poho í Sar Planina. Poslední anektovanou 

oblastí bylo kmenové území Dibër, které bylo určeno jako administrativní centrum, 

místo p edchozího m sta Peshkopi. Albánie také kontrolovala region Camërija 

v eckém Epirusu, na rozdíl od ostatních částí však pod ní nebylo formáln  začlen no.29 

Vytyčení nových etnických hranic „Velké Albánie“ p ivítali kosovští Albánci velmi 

v ele, do Kosova začalo proudit velké množství dobrovolníků z Albánie, kte í začali 

s reorganizací této oblasti. To se týkalo p edevším zakládání nových policejních sborů 

obranných jednotek, stav ní nových budov a mostů, z izování nových ú adů a také 

masivní otevírání albánských škol, kde se vyučovala pouze albánština.30 

Albánská správa Kosova způsobila násilné vyhán ní (a posléze i vyvražďování) 

zdejších Srbů a Černohorců.31 V reakci na tuto skutečnost, vzniklo velké množství 

uprchlických táborů.32 

Stejn  tak, jako v ostatních okupovaných v zemích za 2. sv tové války, docházelo 

i v Kosovu k menším sabotážím. Za zmínku stojí nap íklad p erušení výrobní činnosti 

v hornicko-průmyslovém komplexu v Trepci, kde se zpracovávalo olovo, ke kterému se 

pozd ji p ihlásilo komunistické vedení v Kosovu. Záv sné pilí e lanovky byli zničeny a 

provoz byl následn  p erušen, což v tomto regionu vyvolalo množství nepokojů. Proti 

nim pak vystoupila italská vojska, která zahájila v oblasti Černé hory četné akce. Ty  

m ly za následek masivní deportaci Srbů a Černohorců.33 

I v této oblasti působil partyzánský odboj, pat il však tém  výhradn  pod gesci 

Komunistické  strany Jugoslávie, která již p ed válkou z ídila Oblastní výbor KSJ pro 

Kosovo a Metochii. Odboj však nebyl v této oblasti nijak velký, pokud n jaké 

významn jší partyzánské skupiny vznikaly, bylo to p edevším v pohraničí.34 

                                                                                                                                               
28 GIRGLE, Patrik. Kosovo. 2. vyd. Praha: Libri, 200ř. Stručná historie států. ISBN ř7Ř-80-7277-433-3. 
s. 40 
29 PEARSON, Owen. Albania in occupation and war: from fascism to communism, 1940-1945. London: 
Centre for Albanian Studies in association with I.B.Tauris, 2005. Albania in the twentieth century, v. 2. 
ISBN 978-184-5110-147. s. 155 
30  Taméž, s. 155-156 
31 MARKOVÍ, Moma. Borba Srbije 1941-1945. Beograd: Prosveta, 1952. s. 
32 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 83 
.33

 PEARSON, Owen. Albania in occupation and war: from fascism to communism, 1940-1945. London: 
Centre for Albanian Studies in association with I.B.Tauris, 2005. Albania in the twentieth century, v. 2. 
ISBN 978-184-5110-147. s. 156 
34 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 88 
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2. Albánsko-jugoslávské vztahy od roku 1943 

2.1 Italská kapitulace  

 Dne Ř. zá í 1ř43 tehdejší p edseda italské vlády Pietro Badoglio ohlásil 

kapitulaci Itálie.35 To vedlo k odzbrojení italských vojsk v Albánii, v tuto dobu začala 

na toto území p icházet n mecká armáda. B hem následujících dní n mecká vojska 

dobyla nejvýznamn jší místa na albánském území, které bylo strategicky obsazeno tak, 

aby dokázalo v p ípad  vylod ní Spojenců ubránit pob eží. N mecko zorganizovalo tzv. 

Výkonný výbor, který plnil roli provizorní vlády, pod vedením statká e 

sympatizujícím s N meckem Ibrahimem Bicuakem, klíčovými členy tohoto výboru byli 

také kosovští Albánci Bedri Pejanimu a Xhafer Devovi. V Kosovu totiž panoval 

všeobecný strach z vít zství protihitlerovských jednotek, které by pak mohly postoupit 

Kosovo Jugoslávii, což v tšinové albánské obyvatelstvo rozhodn  necht lo.36 S tím 

souvisel i vznik tzv. Druhé prizrenské ligy, která navázala na myšlenku původní 

Prizrenské ligy z roku 1Ř7Ř, tudíž udržet hranice Velké Albánie, ale také intenzivn  

spolupracovat s N mci.37 

N mci částečn  vyslyšeli touhu albánského obyvatelstva po nezávislosti, a tak 

umožnili Albánii znovu získat formální samostatnost, stále bylo její součástí Kosovo a 

západní Makedonie, čímž se snažili získat Albánce na svou stranu.  Byla jmenována 

nová vláda v čele s kosovským Albáncem Rexhepem Mitrovicou, pod jehož vedením 

byla zrušena dosavadní ústava z roku  1939 a také veškeré italské zákony a na ízení. 

  Albánci se v polovin  roku 1ř44 snažili zformovat svojí vlastní armádu, tato 

myšlenka však tvrd  narazila na odpor z n mecké strany. N mci se sice nadále snažili 

zachovat obraz Albánie jako zcela nezávislého státu, zbytek sv ta však považoval 

                                                 
35 PROCACCI, Giuliano. D jiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1řř7. D jiny států. ISBNŘ0-
710-6152-2. s. 358 
36 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. D jiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 95 s. 402 
37 PEARSON, Owen. Albania in occupation and war: from fascism to communism, 1940-1945. London: 
Centre for Albanian Studies in association with I.B.Tauris, 2005. Albania in the twentieth century, v. 2. 
ISBN 978-184-5110-147. s. 273 
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Albánii za n meckem okupovanou zemi, faktem však zůstává, že část Albánců b hem 

války s N mci spolupracovala.38 

Kapitulace Itálie byla pro Jugoslávii  strategicky velmi důležitá, protože díky 

odchodu italských vojsk, mohli partyzáni obsadit místa, kde p edtím působila práv  

italská vojska, navíc také p evzali část jejich vojenského vybavení. Partyzánským 

jednotkám se da ilo, a tak získaly podporu i na mezinárodním poli. Nejprve Britové a 

poté Američané, v reakci na úsp šné vojenské tažení partyzánů, pomohli nejen dodáním 

další výzbroje, ale také svými vlastními vojenskými jednotkami. Na Balkán  od této 

chvíle p evzala iniciativu Národn  osvobozenecká armáda ĚNOAě. 39 Ta ke konci roku 

1ř43 čítala okolo 300 tisíc vojáků rozd lených do více než 100 oddílů.40 

2.2 Titův vzestup  

Hlavní ikonou komunistického jugoslávského odboje byl Josip Broz, pozd ji 

p ezdívaný Tito. Tito byl voják chorvatsko-slovinského původu, který se poté, co byl 

v zn n v zajetí b hem Velké íjnové socialistické revoluce, stal členem komunistické 

strany. Po svém návratu do tehdejšího Království SHS, konkrétn  v roce 

1920, byl jedním z hlavních zakladatelů ilegální komunistické strany v Jugoslávii. O 14 

let pozd ji byl vyslán do Moskvy do balkánského oddílu Kominterny. Poté se 

stál součástí vedení Komunistické strany Jugoslávie, od roku 1ř3ř pak působil jako její 

generální tajemník.41 

Od roku 1941 Tito dokázal z jednotlivých lokálních povstání zformovat více 

sjednocená vlastenecká lidová hnutí nap íč celou Jugoslávií. Již b hem svého působení 

jako generální tajemník b hem 2. sv tové války, se netajil  myšlenkou vzniku 

federativní republiky, která by fungovala na bázi nikoliv jen centrálního státního celku, 

ale každý stát by v rámci federace m l částečnou autonomii. Idea o vytvo ení 

                                                 
38 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s.  402 -403 
,39 PELIKÁN, Jan a Miroslav TEJCHMAN. Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Dotisk. Praha: 
Karolinum,1996. ISBN 80-706-6939-X. s. 27 
40 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 
978-802-4613-741.s. 455 
41 WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1řř6. 
ISBN 80-702-1199-7.s. 324 
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federativní republiky se tedy nezrodila spontánn  na konci války, ale již  v jejím 

průb hu.42 

Je nutné zmínit, že Tito nevedl pouze partyzánský antifašistický odboj, již od 

kapitulace Jugoslávie se zformovala hnutí tzv. četniků pod vedením plukovníka Draža 

Mihailoviče, který spolu s vojáky, vyznávající stejnou myšlenku na založení silné 

vyzbrojené jednotky, vytvo ili organizaci, která by po vít zství Spojenců byla schopna 

bojovat o moc v zemi. Skupina četniků navazovala na národn  osvobozenecký odboj 

proti Turkům v 1ř. století, který pokračoval balkánskými válkami až do začátku 1. 

sv tové války. Úst ední zám rem této organizace bylo vybudovat  tzv. Velké Srbsko, 

což byla primárn  odpov ď na ustašovské Velké Chorvatsko, které považovali za jejich 

nejv tšího nep ítele, a kterým kladli za vinu rozpad Jugoslávie. Mezi bojovníky byla 

valná v tšina Srbů, kte í byli orientovaní pouze na svůj národ, což byl kámen úrazu. 

Partyzánský odboj ve srovnání s tím, dokázal úsp šn  spojit jugoslávské národy ke 

společnému cíli.43  

Mihajlovič m l plnou podporu u jugoslávské exilové vlády a krále, který ho 

dokonce v listopadu 1941 uznal jako jediného oficiálního vůdce vlasteneckých sil v celé 

Jugoslávii. O m síc pozd ji byl také jmenován brigádním generálem a 11. ledna 1ř42 

poté ministrem armády, loďstva a letectva, nedlouho poté i divizním generálem.44 

Mihajlovič byl tedy dlouhou dobu pro Brity a Američany hlavním symbolem 

protifašistického odboje v Jugoslávii, pravideln  o jeho hrdinských činech informovala 

nap íklad BBC, o Titovi a partyzánech nebyla ve vysílání ani zmínka. Partyzáni byli 

zmín ni ve vysílání televize BBC až v íjnu roku 1ř42.45 

KSJ m la zájem spojit rozt íšt ný jugoslávských odboj, na to konto došlo i 

k n kolika setkáním mezi Titem a Mihajlovičem, ze kterých dokonce vzešla dohoda 

o vzájemném neútočení a soust ed ní se na společného nep ítele, což se však 

neuskutečnilo. U četniků p evládal v tší odpor  ke komunismu, než ke n meckým 

                                                 
42 WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1řř6. 
ISBN 80-702-1199-7.s. 324 
43 PELIKÁN, Jan a Miroslav TEJCHMAN. Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Dotisk. Praha: 
Karolinum,1996. ISBN 80-706-6939-X. s.25 
44 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 
978-802-4613-741.s. 390 
45 RIDLEY, Jasper Godwin. Tito: Životopis otce Jugoslávie. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1995. 366 s.  
ISBN. s. 167 
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okupantům a tak začali bojovat společn  s N mci proti partyzánům, což jim na 

mezinárodním poli, p edevším ze strany Britů a Američanů p ineslo negativní postoj.46 

Po založení AVNOJ na konci roku 1ř42 došlo ke druhému oficiálnímu zasedání 

v Jajce 2ř. listopadu 1ř43. Na této konferenci se rozhodlo o nové „antifašistické“ vlád , 

která byla složena z členů KSJ, fakticky tedy nahradila exilovou vládu. Do čela byl 

zvolen Tito, který byl zároveň jmenován i maršálem.  Na posílení Titovi moci na 

 mezinárodní poli  m la nesporný vliv Teheránská konference na konci listopadu 1943, 

kde se sešli zástupci Velké trojky – Franklin Roosevelt (USA), Winston Churchill 

(Velká Británie)  a Josef Stalin ĚSSSRě, kde už bylo s Titem jednáno jako 

s rovnocenným spojeneckým velitelem a strategickým partnerem na Balkán .47 

2.3 Komunistická strana Albánie a Komunistická strana 

Jugoslávie 

Jak již bylo zmín no, Komunistická strana Albánie (KSA) vznikla v listopadu 

1ř41 s podporou komunistů z KSJ.  Tento kongres se konal od 8. – 14. listopadu a 

setkalo se zde 15 aktivních jednotek složených ze 3 existujících komunistických skupin. 

Rozhodlo se zde o založení  Úst edního výboru, do kterého byl zvolen Enver Hoxha. 

P ítomni byli i dva zástupci KSJ  - Dušan Mugoša a Miladin Popović, kte í se na 

založení strany významn  podíleli.48 Oba muži, pov eni Titem, aby dohlíželi na vývoj 

Komunistické strany Albánie tak, aby to bylo pln  v souladu s ideologií KSJ, m li na 

starost  rozdílnou agendu. Dušan Mugoša, který pozd ji získal p ezdívku Sala, se 

soust edil na vojenské záležitosti, Popović se zabýval politickými rozhodnutími.49 

Snaha o spolupráci on ch dvou států p i budování komunistické moci se však 

datuje již od roku 1939. Tito, tehdejší generální tajemník KSJ, cht l prost ednictvím 

Miladina Popoviće zajistit navázání kontaktů s albánskými komunisty. Ten byl však 

beprost edn  poté zajat u Mitrovice italskými okupačními vojsky, a tak tato mise byla 

neúsp šná. Tito se ale nevzdával a tak poslal dalšího člena Úst edního výboru KSJ 

                                                 
46 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 
978-802-4613-741.s 397 
47 WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1řř6. 
ISBN 80-702-1199-7.s. 324 - 325 
48 ELIZABETH, Barker. Britanska politika na Balkanu u II svjetskom ratu. Zagreb, 1978. s. 170-171  
49 SKENDI, Stavro. Albania within the Slav Orbit: Advent to Power of the Communist Party. Political 
Science Quarterly 63, no. 2 (1948): 257-74. doi:10.2307/2144839. s.5 
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Dušana Mugošu, který m l stejný a úkol. Dosáhnout  společné spolupráce p i budování 

jednotné komunistické strany  se povedlo až v listopadu 1941.50  

Role Popoviće a Mugoši se netýkala pouze zajišt ní dobrých vztahů mezi 

albánskými a jugoslávskými komunisty, ale i spolupodílení se na vytvo ení vojenských 

a politických postojů a strategií.51 

P estože spolu ob  komunistické strany spolupracovaly, KSJ vid la 

potencionální výhodu ze společné kooperace v otázce Kosova. Je mylné se domnívat, že 

Kosovo úpln  zmizelo z vzájemné politiky obou zemí. Komunisté z Jugoslávie, 

p edevším srbská část, nehodlala p ijmout fakt, že Kosovo by mohlo pat it pod Albánii i 

po skončení 2. sv tové války. To m lo samoz ejm  vliv i na vývoj KSA. P estože si  

Jugoslávci, potažmo Srbové, na území Kosova mysleli, nevypracovali žádný oficiální 

program či postup. Velitelé KSJ však požadovali na KSA, aby ve ejn  ší ili fakt, že 

mezi ob ma stranami probíhá vzájemná spolupráce proti fašistickým jednotkám  na 

takové úrovni, že po skončení války dokáží zajistit národní zájmy obou zemí.52 

2.4 Konference v Labinoti  

První oficiální konference KSA se konala od 17. do 22. b ezna 1ř43 ve vesnici 

Labinoti poblíž Elbasanu. Cílem této konference bylo vy ešit organizační záležitosti 

týkající Národn  osvobozeneckého armády, která m la za úkol soust edit jednotlivé 

partyzánské oddíly do celých praporů. Vrchním velitelem byl jmenován Spiro Moisiu, 

politickou zodpov dnost m l na starost generální tajemník KSA - Enver Hoxha. 

Vytvo ení jednotného odbojového celku bylo výhodné p edevším pro komunistickou 

stranu. Vzhledem k tomu, že v tšina partyzánů nebyla členem KSA, bylo ve všech 

ohledech pro komunisty prosp šné spojit ob  síly pod jednotným komunistickým 

vedením.53  

Důležitou osobou na konferenci v Labinoti byl Svetozar Vukmanović, zvaný 

Tempo. Tempo byl hlavním zástupcem KSJ, ale zároveň také vrchním velitelem 

Národn  osvobozenecké armády pro Makedonii. Úst edním tématem, kterým se Tempo 

na této konferenci zabýval byla role Kosova a hranice Makedonie, a to p edevším kolem 

                                                 
50 ELIZABETH, Barker. Britanska politika na Balkanu u II svjetskom ratu. Zagreb, 1978. s. 125 
51 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 396 
52Tamtéž, s. 3ř6 
53Tamtéž,  s. 420 
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oblasti Dibra, kde žije p edevším albánské obyvatelstvo.54 Jeho role se však ukázala být 

klíčová až po událostech následujících po podepsání dohody v Mukje. 

V kv tnu prob hlo setkání ve m st  Permet, které bylo inicováno Enverem 

Hoxhou, kde byl zvolena prozatimní výkonná a legislativní vláda, a ve které byl 

jmenován prezidentem této provizorní vlády.55 Na této konferenci bylo také dohodnuto, 

že oficiální vláda bude jmenována až po uspo ádání ádných voleb po ukončení války. 

Mimo jiné se na kv tnové schůzi rozhodlo, že král Zog I. se ani po skončení války 

nebude moci vrátit zpátky do Albánie a zákony a rozhodnutí, které učinila jeho exilová 

vláda byly anulovány.56 V rámci zasedání v Permetu se také zm nil název z Národn  

osvobozeneckého hnutí na Národn  osvobozeneckou frontu. 57 

2.5 Dohoda z Mukje 

Vedení Národn  osvobozeneckého hnutí v Albánii si bylo v domo faktu, že je 

pot eba spojit své antifašistické jednotky s ballisty, a společn  tak bojovat proti 

okupantům. Ob  strany však byly rozdílné a obviňovaly se navzájem. Bali Kombätar 

považoval albánské komunisty za sov tské a agenty a zrádce, kte í sympatizují s KSJ a  

kladly jim za vinu četné fašistické represálie. Albánští komunisté naopak vinili ballisty 

ze spolupráce s fašisty a vedení silné propagandy založené na nepravdách a lžích  proti 

partyzánům.58 

Dne 2. srpna roku 1943 však byla uspo ádána konference v Mukje s myšlenkou 

sjednocení odbojových jednotek Národn  osvobozenecké fronty a organizace Balli 

Kombëtar.  Společným cílem a výsledkem dohody m lo být založení Výboru pro 

záchranu Albánie v jejích etnických hranicích, de facto tedy Velké Albánie.59 Ob  

strany tuto dohodu o společném postupu podepsali, ta však nem la dlouhého trvání.  

Jakmile se KSJ dozv d la o tom, že vedení Národn  osvobozenecké fronty, 

která pat í také pod KSA, podepsalo dokument, který de facto eliminuje možnost, aby 

                                                 
54 ZOGAJ, Agim. Yugoslav intervention in Albania during the World War Two. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54751-5. s. 70 
55 FISCHER, Bernd Jürgen. Balkan strongmen:dictators and authoriraian rulers of South Eastern 
Europe. West Lafayette, Ind.:Purdue University Press, c2007. ISBN 978-1-55753-455-2 
56 O'DONNELL, James S. A coming of age: Albania under Enver Hoxha. New York: Distributed by 
Columbia University Press, 1999. ISBN 08-803-3415-0. s. 11 
57HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 396 
58JACQUES, Edwin E. The Albanians: An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present. 
McFarland, 2009. ISBN 978-0786442386. s. 420 
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Kosovo pat ilo pod Jugoslávii, potažmo Srbsko, začala s naléháním na okamžitou 

anulaci dohody. Nejv tšími odpůrci tohoto rozhodnutí byla trojice Tempo, Mugoša a 

Popović, kte í svůj nesouhlas posléze prezentovali i vedení KSJ, to pak začalo se silným 

nátlakem na Envera Hoxhu, aby od dohody odstoupil, což posléze i ud lal. 60 On sám to 

pozd ji komentoval s tím, že dohodu z Mukje považoval pouze za formální a vst ícný 

krok sm rem k Balli Kombëtar.61 

Tempo, který platil za vůbec nejv tšího odpoůrce této dohody, bezprost edn  

poté, co byla podepsána dohoda, zaslal dopis ÚV KSJ, ve kterém vyslovil svoji 

nedův ru v rozhodnutí albánských komunistů v čele s Hoxhou. Tempo ve svém dopise 

upozornil na obavy z uzav ení dohody s organizací charakteru Balli Kombëtar, kte í 

kolaborovali s okupanty. Za v tší problém však považoval pozici albánských komunistů 

vůči ballistům, kte í se, dle jeho postoje, tímto krokem pod ídili této organizaci. 62 

V reakci na tuto dohodu byla ve dnech 4. - ř. zá í uspo ádána konference  NOF, 

která se op t konala ve vesnici Labinoti, jejíž účelem bylo nejen definitivní zrušení 

dohody z Mukje, ale také  usnesení, že k potencionálnímu vytvo ení koalice mezi NOF 

a jinou organizací, může dojít jen v p ípad  uznání NOF -  jedinému rozhodujícímu a 

mocenskému orgánu v celé zemi.63 Po této schůzce už k žádným vzájemným dohodám 

mezi ballisty a albánskými komunisty nedošlo. 

2.6 Bujanská rezoluce 

P estože kosovská otázka nebyla úst edním tématem spolupráce mezi KSJ a 

KSA, nejistá budoucnost kosovských obyvatel se projevila na tzv. Bujanské rezoluci, 

která prob hla od 31. prosince 1943 do 2. ledna 1ř44. P ítomno bylo 4ř delegátů a 

z toho 41 bylo tvo eno Albánci, což pozd ji bylo důvodem ke zpochybn ní  

relevantnosti této rezoluce ze strany Jugoslávců. Záv rem a náplní této rezoluce bylo 

prohlášení, že Kosovo a Metochie je osídleno p edevším Albánci, kte í si p ejí být 

                                                                                                                                               
59 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 94 
60 Tamtéž, s. ř4 
61 ZOGAJ, Agim. Yugoslav intervention in Albania during the World War Two. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54751-5. s. 74 
62 PEARSON, Owen. Albania in occupation and war: from fascism to communism, 1940-1945. London: 
Centre for Albanian Studies in association with I.B.Tauris, 2005. Albania in the twentieth century, v. 2. 
ISBN 978-184-5110-147. s. 205 
63 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 94 
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součástí Albánie. Garancí tohoto usnesení m la být nov  založená organizace - Zemský 

národn  osvobozenecký výbor pro Kosovo a Dukagjin (Metochii).64 

Reakce KSJ na sebe nenechala dlouho čekat, nejvyšším p edstavitelům v čele 

s Titem se samoz ejm  nelíbili separatistické tendence Kosova, které z této rezoluce 

vycházely. KSJ považovalo za nep ijatelné p ipojení Kosova k Albánii. Nov  zvolený 

tajemník zemského výboru v Kosovu ihned poté zaslal dopis ÚV KSJ, ve kterém 

informoval o aktuální situaci.65   

Dne 2Ř. b ezna 1ř44, tedy až po dvou m sících, poslal ÚV KSJ dopis, který 

shrnul postoj jugoslávských komunistů. KSJ považovala za zbytečné založení nového 

výboru, když už fakticky jedna podobná organizace v této oblasti byla -  Oblastní výbor 

KSJ pro Kosovo a Metochii, který p ímo spadal pod ÚV KSJ, navíc také kritizovali 

iniciativu ke vzniku nové organizace, protože Kosovo nebylo považováno za jednotný a 

samostatný územní celek. Jugoslávští komunisté také nevid li důvod ešit otázku 

Kosova práv  v tuto chvíli, vyzdvihli p edevším nutnost společn  bojovat proti n mecké 

okupaci.66 

Ačkoliv se může zdát, že Bujanská rezoluce musela mít velmi negativní vliv na 

vztahy mezi KSA a KSJ, nic závratného se bezprost edn  poté neudálo. P estože na 

konferenci byli p ítomni i n kte í členové KSA, vrchní p edstavitel této strany Enver 

Hoxha se k této události nevyjád il ani b hem války, ani poté. 67 

Negativn  to však p ijali kosovští Albánci, kte í cítili ze strany KSJ, p edevším 

Tita, velkou zradu. Dle reakce KSJ bylo patrné, že p ísliby, které padly ze strany Tita, 

že po válce si rozhodnou obyvatelé této oblasti, o tom, zda-li cht jí být nezávislí či 

nikoliv, již neplatí a počítá se s tím, že o budoucnosti Kosova brzy rozhodne KSJ. 68 

2.7 Povstání v Kosovu 1944-1945 

V listopadu 1ř44 již byla osvobozena Titovými partyzány nejen Albánie, ale 

také tém  celé území Kosova a Metochie. Faktem však zůstávalo, že na Kosovu 

                                                 
64 HAUG, Hilde Katrine. Creating a socialist Yugoslavia: Tito, communist leadership and the national 
question. New York: I. B. Tauris, 2012. International library of twentieth century history, v. 24. ISBN 
978-1848850514. s. 42 
65 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9. s. 94 
66  ZOGAJ, Agim. Yugoslav intervention in Albania during the World War Two. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54751-5. s. 74 
67 Tamtéž, s. 54 
68 ZOGAJ, Agim. Yugoslav intervention in Albania during the World War Two. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54751-5. s. 74 
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existovalo velké množství nacionalistických uskupení, která velmi často spolupracovala 

s n meckou armádou. Skutečnost, že by Kosovo mohlo znovu pat it Srbsku, bylo pro 

kosovské Albánce nep ijatelné. Po Bujanské rezoluci se snažili ob  komunistické strany 

v Jugoslávii i Albánii v této oblasti ješt  více rozvinout partyzánský odboj, to se však 

nesetkalo s úsp chem. Od listopadu 1ř44 až do kv tna 1ř45 docházelo k masivním 

bojům mezi partyzánskými jednotkami pod vedením Tita a protijugoslávskými Albánci 

z Kosova. 69 

Nejv tší část nacionalistů působících v Kosovu byli ballisté, kte í díky myšlence 

vytvo ení  Velké Albánie považovali za nejv tší rivaly jugoslávské komunisty a poté, co 

partyzáni ovládli velkou část kosovského území, bylo patrné, že d íve či pozd ji dojde 

k vzájemným útokům. Mimo odbojového hnutí Balli Kombëtar se jednalo i o jednotky 

pocházející z SS divize Skandenberg, kte í se odd lily od N mců a zůstaly na území 

Kosova, ale také nap íklad i ovelký počet kosovských Albánců, kte í původn  byli 

povoláni do Národn  osvobozenecké armády Jugoslávie, ale nakonec se p idali b hem 

povstání na opačnou stranu.70  

Je nutné zmínit, že ballisté svůj odpor ke KSA umocnili ješt  více po tajné 

konferenci v Mukje, kdy došlo k vzájemné dohod , p i které se p es všechny zásadní 

rozdíly ob  strany shodly, že je důležité spojit své síly v boji proti okupantům. 

P edevším pro ballisty to znamenalo velký ústupek z toho důvodu, že proti komunismu 

byli velmi vyhran ní a otev en  se tím prezentovali, pozd jší odstoupení ze strany KSA 

od dohody ješt  vzájemné vztahy více vyost ilo.71 

Co se týká samotného povstání v Kosovu, pravd podobn  nejvýrazn jší a 

nejkontroverzn jší osobností byl Shabana Polluzha, kosovský Albánec a n kdejší člen 

jugoslávských partyzánů. Shabana Polluzha, rodák z Drenice, který se poté, co byl 

v roce 1ř41 v zn n italskými okupanty, p idal ke skupin  Bali Kombëtar.72 Na počátku 

roku 1ř44 té vytvo il skupinu dobrovolníků čítající kolem 4000 mužů, kte í m li za cíl 

bojovat primárn  s četniky.73 Důležitým rozhodnutím pro n j bylo p idat se 

                                                 
69  HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 409 
70 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 95 
71O'DONNELL, James S. A coming of age: Albania under Enver Hoxha. New York: Distributed by 
Columbia University Press, 1999. ISBN 08-803-3415-0. s. 9 
72 ELSIE, Robert. Historical dictionary of Kosovo. 2nd ed. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2011. 
Historical dictionaries of Europe, no. 79. ISBN 978-0-8108-7483-1.s. 219 
73 VLLASI, Azem. Kosovo u antifašistickom ratu. In: Antifašisticki narodnooslobodilački rat u 
Jugoslaviji i savremenost. Beograd 2004, s. 162. 
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k partyzánům, protože v il, že po skončení války by Kosovu mohla být p id lena 

nezávislost, a tím pádem by došlok znovusjednocení s Albánií, což bylo pro n j 

klíčové.74 

Nejen po událostech po Bujanské rezoluci, si však Polluzha uv domil, že 

sm ování jugoslávské politiky na Kosovu se ubírá jiným sm rem, než p edpokládal. 

Když se dozv d l o tom, že partyzáni zahájili masakr na albánské obyvatelstvo 

v Drenici, odmítl jít bojovat se svojí jednotkou na tzv. sremskou frontu, kam byl vyslán 

Fadilem Hoxhou. 75 Důvodem vyslání na tuto frontu bylo dle Hoxhy to, že cht l zvýšit 

počet Albánců z Kosova p i bojích proti n meckému vojsku.76 

Polluzha se okamžit  poté, co se dozv d l o masakrech v jeho rodné Drenici, 

p idal na stranu povstalců proti partyzánům. V té dob  jeho skupina dosahovala počtu 

10 000. mužů.77 To zahrnovalo nejen Polluzhovy jednotky, ale také oddíly dalších dvou 

zástupců a vůdců kosovských Albánců – Mehmata Gradici a Adema Voce, kterým se 

také poda ilo zformovat ozbrojené skupiny povstalců. 78 

Odpov dí  KSJ pro Kosovo a Metochii bylo vyhlášení mimo ádného stavu, které 

bylo ustanoveno 8. února 1945.79 

Co se týká počtu ob tí, které zahynuly p i povstání v Kosovu, jejich čísla se 

velmi liší v závislosti na tom, odkud pocházejí. Jisté však je, že docházelo k útokům 

z obou stran, ale p esný počet ob tí je diskutabilní.  

2.8 Osvobození Albánie a konec války 

Jugoslávská armáda, která v prvních m sících roku 1ř45 čítala kolem 600 000 

vojáků, společn  se sov tskými vojsky pokračovala v úsp šném boji proti n meckým 

okupantům. Pro Jugoslávii skončila válka dne 15. kv tna, kdy poslední n mecké 

jednotky kapitulovaly.80 

                                                 
74 ELSIE, Robert. Historical dictionary of Kosovo. 2nd ed. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2011. 
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76 Tamtéž 
77 Tamtéž 
78 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 98 
79 ELSIE, Robert. Historical dictionary of Kosovo. 2nd ed. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2011. 
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 Poslední n mecká vojska odešla z Albánie v listopadu 1ř44, kdy už v tšina 

území byla osvobozená Národn  osvobozeneckou armádou. Bylo tedy více než jasné, že 

hlavní slovo v zemi budou mít komunisté, jakožto p edstavitelé jediné prosperující 

politické strany v zemi.81 

 

3. Události po 2. světové válce 

3.1 Autonomní oblast Kosova a Metochie 

Otázka Kosova po válce byla relativn  komplikovaná, komunisté již začali 

s upevňování moci, zároveň však probíhalo povstání, které ukazovalo, že v tšina 

kosovských Albánců s p ipojením k Jugoslávii či Srbsku nesouhlasí.  

V únoru 1ř45 prob hla významná konference v Jalt , kde se mimo jiné ešila i 

otázka poválečného vyrovnání hranic jednotlivých států, včetn  Jugoslávie. Té byla 

ponechána stejná podoba, jako p ed začátkem války, tedy včetn  Kosova.82 V dubnu 

1ř45 navštívili Dušan Mugoša a Mehmet Hoxha Ějakožto zástupci Národn  

osvobozeneckého výboru Kosova a Vojvodiny) zasedání Antifašistické národní rady 

Srbska, kde vyjád ili své p ání, stát se součástí Srbska, ale zároveň zůstat autonomními 

jednotkami. 83 

Nesporný vliv m l i fakt, že Srbsko vytvo ilo kompaktní komunistickou stranu, 

kterou nap íklad Slovinsko či Chorvatsko disponovalo již od roku 1ř37. Srbsko 

ustanovilo svoji oficiální komunistickou stranu až v kv tnu roku 1945, kde se také 

rozhodlo o tom, že do KSS budou pat it i stranické organizace Vojvodiny, Kosova a 

Metochie a část Sandžaku.84 

Důležitým aktem pro Kosovo bylo p ijetí zákona o založení a organizaci 

Autonomního kosovsko-metochijského kraje 3. zá í 1ř45, který však pat il pod správu 

Srbska.85 O n kolik dní pozd ji byla ustanovena i Autonomní provinciie Vojvodiny. 

                                                 
81 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 410 - 411 
82 CEKU, Ethem. Kosovo and Diplomacy since World War II, edited by Ethem Ceku, I.B.Tauris, 2015. 
ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/knav/detail.action?docID=4406931.s.13. 
83 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: HarperPerennial, 1999. ISBN 978-
0060977757.s,315 
84 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 116.  
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Práv  rozdíl mezi krajem Ěregionemě a provincií zap ičinilo množství diskuzí, zda-li oba 

názvy znamenají stejnou míru autonomie, protože ani jeden výraz nebyl detailn ji 

definován. Pozd ji se však ukázalo, že Vojvodina disponovala v tší mírou autonomie.86 

Vzhledem k tomu, že Srbsko po ustanovení svého vlastního parlamentu a ústavy 

počítalo mimo Vojvodiny i s Kosovem, bylo zapot ebí více up esnit definice 

autonomních celků. Oficiální statut autonomního kraje Kosova a Metochii byl upraven 

tak, aby byl v souladu s ústavou FNRJ i Lidové republiky Srbsko. Schválen byl však až 

30. íjna roku 1948, v rámci tohoto rozhodnutí bylo také Kosovu p id leno 

administrativní centrum -  m sto Prishtina.87 

3.2 Návrat srbských kolonistů 

Poté, co bylo jasné, že hlavní slovo v Kosovu bude mít Komunistická strana 

Jugoslávie, začala se do této oblasti znovu navracet velká část srbských kolonistů, kte í 

byli nuceni opustit Kosovo a Metochii b hem války. Jako problém se však ukázal fakt, 

že velká část jejich majetku byla v dezolátním stavu, nebo již zabraná Albánci. Bylo 

tedy více než pravd podobné, že by mohly mezi kosovskými Srby a Albánci vypuknout 

další nepokoje a spory o vlastnictví půdy. Již v zárodku tedy zasáhla KSJ, respektive 

jugoslávské Ministerstvo vnitra, které zakázalo srbským kolonistům návrat zpátky do 

Kosova.88 To se ukázalo jako dočasné ešení, protože posléze, v srpnu 1ř45, byl p ijat 

Zákon o revizi p id lování půdy kolonistům a agrárním interesantům v Makedonii a 

Kosovsko-metochijské oblasti. Po ustanovení tohoto zákona byla navrácena půda jen 

n kolika tisícům Srbům, kte í pocházeli z komunistických rodin.89  

Pozd jší zákon, ustanovený srbskou vládou, umožnil ješt  n kolika stovkám 

dalším rodin získat zpátky své území, v tšina však využila nabídku nast hovat se do 

vybraných oblastí klidn jší Vojvodiny, která disponovala volným územím poté, co se 

b hem války nast hovaní N mci vrátili zpátky do svých domovů. 90 Dalším faktorem, 

který p isp l k tomu, že se kolonisté st hovali do Vojvodiny byl i fakt, že zde byla 
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mnohem vhodn jší a úrodn jší půda pro zem d lství.91 Dle dostupných údajů se zpátky 

do své domoviny nevrátilo 10 300 Srbů.92 

3.3 Poválečný demografický vývoj Kosova 

 Z demografického hlediska druhá sv tová válka Kosovo spíše posílila. Údaje se 

částečn  liší, v závislosti odkud pocházejí. Albánské prameny udávají celkové množství 

28 400 usmrcených osob v oblasti Kosova a Metochie, poslední srbské údaje však 

počítají s číslem okolo 25 000, z toho 15 000 Albánců a 10 000 Srbů. Není však jisté, 

zda-li jsou zahrnuty i ob ti z protikomunistického povstání v Kosovu v letech 1944-

1945. 93 

 Co se týká početn jších ob tí ze strany Albánců, jednalo se p edevším o 

p íslušníky, kte í bojovali a následn  padli za N mecko. Vyšší počet albánských ob tí 

(zejména mladších mužůě se však p ičítá mobilizaci po ústupu n meckých vojsk 

v letech 1944-1ř45 do jugoslávské armády. Důvodem byla nedostatečná p ipravenost a 

vyzbrojenost mladých mužů, kte í tém  okamžit  museli bojovat na frontách.  Srbské 

ob ti nejčast ji tvo ily meziváleční  kolonisté, kte í nejčast ji podlehli masakru 

probíhající na počátku italské okupace. S tím souvisela i masivní migrace srbských 

kolonistů, kte í se po konci války v tšinou usídlili v srbské kolonii Vojvodina.94 

 Na rozdíl od Jugoslávie, kterou 2. sv tová válka demograficky velmi oslabila, 

Kosovo zaznamenalo mírný vývoj, který však zap íčinilo čist  albánské obyvatelstvo. 

Migrace Albánců do Kosova se zvýšila díky italské okupaci, která do této oblasti 

nast hovala chudinu z albánských hor. Po válce migrace pokračovala v podob  

politických uprchlíků nebo odpůrců Jugoslávie, kte í se mohli ztotožňovat 

s komunistickou ideou pod vedení Envera Hoxhy.95 
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3.4 Vývoj Albánie a Jugoslávie po válce 

Jako reakci na konec války byly uspo ádány volby, které m ly stvrdit novou 

komunistickou vládu jak Jugoslávii, tak v Albánii.   

Dne 11. listopadu 1945 se konaly volby v celé Jugoslávii, kde zvít zila, dle 

očekávání Národní fronta, s výsledkem kolem ŘŘ% hlasů z Řř% celkových. P estože by 

pravd podobn  Národní fronta volby vyhrála, protože lidé byli stále ješt  v euforii 

z konce války, Tito nenechal nic náhod , a de facto znemožnil malým opozičním 

stranám ádnou p edvolební kampaň.96 

Na konci listopadu pak došlo k první schůzi, kde byla definitivn  zrušena 

jugoslávská monarchie a ustanovena Federální jugoslávská republika Jugoslávie 

ĚFLRJě, která o dva m síce pozd ji p ijala i „staronovou“ ústavu, která byla velmi 

podobná sov tské z roku 1936, ta sice nabízela demokratické principy, ale zároveň 

posilovala vládnoucí diktaturu.97  Zároveň ústava potvrdila existenci dvou autonomních 

jednotek v rámci Srbska – Kosovo a Vojvodinu.98 

V Albánii byl termín voleb stanoven pozd ji - 2. prosince 1945. Významné 

nebyly pouze tím, že se konaly bezprost edn  po válce, ale také faktem, že poprvé 

v celých d jinách Albánie mohly volit i ženy. Hlasovalo ř0% právoplatných voličů a 

celých ř3% hlasů získala Demokratická fronta, která vznikla p ejmenováním z původní 

Národn  osvobozenecké fronty.99  Dne 4. b ezna 1ř46 Albánie p ijala novou ústavu, 

která také zaručovala demokratická práva občanům. Nová ústava Albánské lidové 

republiky byla velmi podobná té jugoslávské, která byla, jak už bylo výše zmín no, 

inspirována původní sov tskou ústavou z roku 1ř36. Jediný v tší rozdíl p edstavovalo 

uspo ádání Albánské republiky, která nebyla založena na federativním uskupení. 100 

3.5 Poválečné albánsko-jugoslávské vztahy 

Vzhledem k tomu, že na konferenci v Moskv  v srpnu 1944, kde se setkal 

Winston Churchill a Josef Stalin, a kde mimo jiné p ijali politiku Jugoslávie na Balkán , 
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bylo jasné, že na mezinárodním poli bude mít rozhodující slovo v politických a 

ekonomických aspektech v Albánii Jugoslávie. 101 

Jugoslávští p edstavitelé se netajili myšlenkou vytvo it další, sedmou, federaci 

s Albánií, která pro ob  strany skýtala mnoho výhod. Národnostní zájem Jugoslávie byl 

z ejmý, p ipojením Albánie k Jugoslávii by se vy ešila otázka Kosova a ekonomické 

výhody pro Albánii plynoucí ze spolupráce s Jugoslávií, by byly pro válkou 

zdevastovanou Albánii klíčové. Významnou roli hrály i zahraniční zájmy, Albánie 

p edstavovala baštu proti Itálii  a také odrazový můstek do ecka, strategicky by tak 

Jugoslávie mohla kontrolovat ostrov Korfu, a v neposlední ad  by Albánie nebyla pod 

p ímým dohledem Sov tského svazu.102 

Naproti tomu, p ipojení Albánie nep edstavovalo pro Jugoslávii nijak velké 

ekonomické zisky, Tito ve svém projevu v roce 1ř4Ř oficiáln  p iznal, že pro Jugoslávii 

je toto propojení spíše ekonomicky nevýhodné, nicmén  však ve spolupráci hodlal  

pokračovat, protože si nep ál, aby se Albánie ješt  n kdy stala nástrojem k ohrožení 

jugoslávské nezávislosti.103 

Na slibn  se vyvíjející vztah obou zemí m lo vliv i setkání Envera Hoxhy 

v B lehrad , které prob hlo na p elomu června a července roku 1ř46, zám rem této 

schůzky bylo vytvo it ekonomické a politické cíle na následujících 30 let. Tito podepsal 

s Hoxhou dohodu o vzájemném p átelství a pomoci, která byla klíčová pro ob  zem . 

Pakt zahrnoval závazek, že ob  zem  budou respektovat vzájemné hranice a nezávislost 

a dále také, že v p ípad  napadení jedné ze zemí bude poskytnuta z druhé strany 

vojenská pomoc. Posledním bodem této dohody byl zákaz uzavírat společenství se t etí 

stranou, která by mohla jakkoliv ohrožovat smluvní  zemi.104 Společná úmluva byla 

založena na stejných „satelitních“ podmínkách jako m l Sov tský svaz s Jugoslávií, 

v tomhle p ípad  však Albánie p edstavovala satelit a Jugoslávie dominantního 

partnera.105 

Součástí setkání t chto dvou mezinárodních delegací byla dohoda mezi ministry 

financí Nako Spiru (Albánie) a Nikolou Petrovićem ĚJugoslávieě, která spočívala 
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HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
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v budoucím vytvo ení společných akciových společností, ale také poskytnutí půjčky na 

nákup zem d lských strojů, které byly pro Albánii klíčové k udržení stability 

v zem d lství.106  

Uzavírání vzájemných dohod pokračovalo i v listopadu 1ř46, kdy ob  strany 

podepsaly další významnou ekonomickou úmluvu prost ednictvím Nako Spiru a Borise 

Kidriče.107 Do pov domí ve ejnosti tato dohoda vstoupila jako Velká ekonomická 

konvence, jejíž cílem bylo posílení spolupráce v oblasti společných ekonomických 

plánů, která mimo jiné obsahovala i zrušení celní unie, ale p edevším upravení albánské 

m ny – lek tak, aby byla srovnatelná s jugoslávským dinárem, což vedlo i ke sjednocení 

ceny zboží.108 Spolupráce mezi Jugoslávií a Albánií na ekonomickém poli se zvyšovala 

až do roku 1ř4Ř, do té doby bylo uzav eno 27 dohod mezi ob ma zem mi.109 

P estože spolupráce obou komunistických stran se vyvíjela velmi dob e, 

albánská ve ejnost považovala vm šování jugoslávských komunistů do vnit ní politiky 

Albánie pouze za zvyšování vlastní nad azenosti. Antijugoslávské nálady ve společnosti 

zaznamenal i B lehrad, který si začínal všímat podobných náznaků i u nejvyšších 

p edstavitelů albánských komunistů. Nejv tší pozornost byla v nována tehdejšímu 

ministrovi financí Nako Spiru, který v b eznu roku 1ř47 odmítl podepsat obchodní 

dohodu s Jugoslávií, kterou považoval za nevýhodnou a slíbil jí projednat s Hoxhou. 110 

Ti však místo toho, aby dohodu upravili tak, aby byla výhodná i pro Albánii, zahájili 

v červenci roku 1ř47 jednání se Sov tským svazem. Tito poté označil Spira za zrádce a 

kolaboranta, ke kterému se z taktických důvodů p idal i nejv tší Spirův dosavadní 

spojenec – Enver Hoxha. Druhý den byl Spiru nalezen mrtev a okolnosti  jeho smrti 

jsou p edm tem diskuzí dodnes.111 

                                                                                                                                               
105 VUCINICH, Wayne S., 1969. Contemporary Yugoslavia: Twenty Years of Socialist Experiment. 
University of California Press. ISBN 978-0897890052. s. 18 
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HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 427 -428. 
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109 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
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3.6 Myšlenka začlenění Albánie do jugoslávské federace 

Upevňování jugoslávské moci nad albánskými komunistickými p edstaviteli 

pokračovala i po obvin ní a následné smrti Naka Spiru. Vzhledem k tomu, že dle 

jugoslávských komunistů, se začali v nejvyšších kruzích KSA rozmáhat antijugoslávské 

nálady, začala na konci roku 1ř47 očista albánského komunistického aparátu. Po smrti 

Naka Spiru byla vyloučena i jeho manželka Liri Belishova a také Mehmet Shehu, 

náčelník generálního štábu albánské armády, který byl v ele naklon n na stranu 

Sov tského svazu. 112 

Celá situace kolem antijugoslávských projevů KSA se ešila i na Ř. plénu ÚV 

KSA probíhající v únoru 1948, kde byl Spiru prohlášen za zrádce a špiona, a spolu 

s ním byl Mehmet Shehu vyloučen ze strany a propušt n ze své pozice armádního 

maršála.  Oficiáln  vyloučena byla i manželka Spiru -  Liri Belishova. Za celou 

vzniklou situaci byl donucen doznat se zodpov dnosti Enver Hoxha, který si ale 

navzdory tomu udržel pozici generálního tajemníka KSA. 113 

Na plénu se také ešila otázka urychlení začlen ní Albánie do Jugoslávské 

federativní republiky. Hlavním bodem bylo propojení albánské a jugoslávské armády, 

které by velel maršál Tito. Koci Xoxe, který byl významn  podporován vládou 

v B lehradu, p išel s návrhem rozmíst ní jugoslávských jednotek na Albánské území, 

které by ho m ly chránit od p ípadného napadení eckem.114 Toto rozhodnutí o 

umíst ní jugoslávských armádních sil v Albánii ješt  zvýšilo nap tí mezí Stalinem a 

Titem. Strategické úvahy a společná obrana totiž byla exkluzivní doména Sov tského 

svazu.115 

Nejvyšší jugoslávští p edstavitelé si byli v domi neklidnými a nep átelskými 

náladami v albánské společnosti, a tak urychlili p ípravy na začlen ní Albánie do 

Jugoslávie nejen v rámci společných armádních vojsk, ale také jednotné ekonomiky. Na 

konci roku 1ř47 byl p edstaven nový státní plán, který už zcela jist  počítal s Albánií 
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jakožto sedmou federací Jugoslávie, a proto byl téme  totožný jako hospodá ský plán 

pro Jugoslávii  na nadcházející rok.116  

Vzhledem k tomu, že se nepočítalo pouze s Albánií, ale i Bulharskem jako 

budoucí součástí balkánské federace, bylo pro všechny t i strany výhodném udržovat 

vzájemné v elé vztahy. Dobré albánsko-bulharské vztahy byly stvrzeny oboustrannými 

dohodami, které zahrnovaly výhodné obchodní a hospodá ské podmínky pro ob  zem . 

I tento vývoj událostí byl pro Jugoslávií pozitivní, p isp l k ješt  v tšímu upevn ní moci 

a  udržení dominantní role na balkánském území. 117 

3.7 Roztržka Stalin versus Tito 

Roztržka mezi ob ma komunistickými vůdci, ke které došlo v lét  roku 1ř4Ř, 

nebyla pouze unáhleným konfliktem, ale p edcházela jí ada okolností, které se vlekly 

už od konce druhé sv tové války. P estože oficiáln  Stalin neodporoval myšlence 

rozší ení Jugoslávie o Albánii a Bulharsko, ve skutečnosti nesl velmi nelib  fakt, že by 

mohl vzniknout pom rn  velký celek, který by mohl konkurovat Sov tskému svazu. 

Stalin se totiž netajil touhou rozší it SSSR i do východní a jihovýchodní Evropy, a 

rozší it tak pole své vlastní působnosti. 118 

Dalším z důvodů roztržky byla i nedostatečná poslušnost Tita vůči Stalinovi, 

který se považoval za absolutn  nad azeného jugoslávskému vůdci. P ed i b hem 2. 

sv tové války došlo k n kolika neuposlechnutím p íkazu ze strany Tita, které se sice 

mohou jevit jako malicherné, nepochybn  však p isp li ke zvyšování nap tí na obou 

stranách. Konkrétn  se jednalo o neuposlechnutí Stalinova p íkazu, dostavit se do 

Moskvy, který byl na ízen Titovi v roce 1ř37. Ten však odmítl, protože zde v tuto dobu 

probíhaly brutální stalinistické čistky.119 Jedna z dalších událostí, které ovlinily 

vzájemný vztah, bylo jmenování prozatimní jugoslávské vlády v roce 1943, které Tito 

                                                 
116 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3.s.431 
117 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla 
HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3.s. 431. 
118 MIROSLAV ŠESTÁK .. [ET AL.]., 200ř. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-807-1063-759.s. 507 
119 WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1řř6. 
ISBN 80-702-1199-7.s. 324 



28 
 

 
 

dop edu neprojednal se Stalinem, což Stalina, který se cítíl s to schválit každý Titův 

krok, urazilo.120 

P estože Tito Stalina respektoval jako dominatního vůdce komunismu, Stalinova 

politika založená na neustálém upevňování své vlastní moci, hrála v tomto p ípad  také 

významnou roli. Stalin v Titovi vid l konkurenci,  které se velmi dob e da í prosazovat 

komunistickou ideologii na Balkán . Stalin se tak domníval, že pokud Tita ve ejn  

napomene, dojde nejen k úplnému zániku myšlenky na jugoslávskou federaci, ale také 

velmi posílí hlavní roli SSSR vůči svým satelitním zemím.121 

Nespokojenost s chováním Tita, společn  se zv tšujícím se územím Jugoslávie, 

který se cítil Stalin ohrožen, vygradovalo nejen rozhodnutím umístit v Albánii 

jugoslávské letecké jednotky, bez p edchozího souhlasu a konzultace s vedením 

Sov tského svazu, ale také stanoviskem Georgiho Dimitrovea, bulharského  

komunistického vůdce, který ve ejn  prohlásil, a utvrdil tím tak bulharskou pozici, že 

počítá se zalečn ním Bulharska do Jugoslávie v co nejbližší dob . 122 

Stalinovo jednání nebylo vždy p ímočaré, a velmi často se uchyloval k intrikám, 

tak tomu bylo i v p ípad  roztržky s Titem. V únoru 1948 Stalin, který ve skutečnosti 

necht l vznik federativní republiky, a dodnes není objasn no, z jakého důvodu se 

k tomuto kroku unáhlil, sezval vrchní p edstavitele KSJ do Moskvy, kde naléhav  žádal 

o okamžité začlen ní Bulharska do FLRJ. Poté, co Stalin vyjád il svůj postoj 

k Bulharsku, bylo na počátku b ezna svoláno politické byro KSJ. Zde se rozhodlo, že 

z ekonomických a politických důvodů ješt  není možné vytvo it další federaci. 123 Toto 

rozhodnutí Stalina rozlítilo a ješt  umocnilo negativní postoj k Titovi, tento krok 

považoval za další neuposlechnutí jeho p íkazu. Tém  okamžit  Stalin odvolal všechny 

sov tské pracovníky působící v jugoslávské armád . Odůvodn ní tohoto kroku bylo 

vysv tleno v rozsáhlém dopise zaslaným Stalinem a jeho ministrem zahraničí V. 

Molotovem, který obsahoval ostrou kritiku dosavadní politiky jugoslávského 

komunistického vůdce. Stalinovým primární zám rem bylo rozvrácení  vedení KSJ tím, 
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že zpochybnil dostatečnou oddanost marxistické ideologii vedení KSJ, Tito však 

nevyhov l Stalinovým požadavkům na odvolání svých nejbližších spolupracovníků.124 

I poté pokračovala společná korespondence, ve které bylo klíčové obvin ní dvou 

členů politického byra KSJ Andrija Hebranga a Sretena Žujovice, kte í byli označeni za 

tajné sov tské agenty p edávající informace p ímo Stalinovi. Stalin se proti tomuto 

tvrzení ost e ohradil, požadoval také p ítomnost zástupců sov tských komunistů b hem 

výslechů, to však KSJ rázn  odmítla.125 

Tito si byl v dom toho, že situace mezi ním a Stalinem je velice vážná, a tak 

projevil snahu vy ešit vzájemné neshody pozváním vrchních p edstavitelů KSSS126 do 

B lehradu. Vedení však odmítlo návrh s odůvodn ním, že vše podstatné bude vy ešeno 

na následujícím sjezdu Informbyra v Bukurešti na konci června.127 Zasedání bylo 

naplánováno od 22. června do 26. června, a to zcela bez účasti jugoslávské strany. 

B hem tohoto sjezdu bylo znovu zopakováno obvin ní proti Titovi a KSJ, na záv r bylo 

rozhodnuto o vyloučení KSJ z Kominformy. Nebylo však náhodné, že oficiální rezoluce 

byla vydána až 2Ř. června, tedy v den, kdy byla v roce 13Řř poražena srbská vojska 

osmanskými Turky.128 

Vzájemné vztahy mezi SSSR a Jugoslávií se i nadále zhoršovaly.  Na konci 

srpna 1ř4Ř byl jugoslávskou pohraniční stráží zast elen Arsa Jovanović, který platil za 

jednoho z nejvýznamn jších p edstavitelů partyzánského hnutí, sov tská vláda ihned 

prohlásila tento čin za účelovou vraždu a Jovanovice jako ob ť Titova režimu. Ješt  na  

konci roku 1ř4Ř začalo významn  ubývat množství vym n ného zboží mezi FLRJ a 

SSSR, ekonomická rovina tohoto konfliktu vygradovala v červnu roku 1ř4ř, kdy oba 

nejvyšší komunističtí vůdci zcela p erušili hospodá ské vazby s Jugoslávií a pozd ji byl 

zrušen i pakt o spojenectví a p átelství.129 
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3.8 Odklon Albánie od Jugoslávie a vliv na Kosovo 

Roztržka mezi Stalinem a Titem samoz ejm  ovlivnila i albánsko-jugoslávské 

vztahy. Hoxha s Xoxem si začali všímat neshod mezi Stalinem a Titem již od počátku 

roku 1ř4Ř, kdy Stalin vyjád il nesouhlas s umíst ním jednotek jugoslávské armády do 

Albánie. Enver Hoxha se společn  s Xoxem rozhodli definitivn  p iklonit na stranu 

SSSR po sjezdu Kominformy v červnu 1ř4Ř, kde došlo k definitivnímu vy azení 

Jugoslávie. Po této události se oba vrcholní albánští p edstavitelé odklonili od KSJ a 

zrušili všech 27 dohod, které mezi sebou navzájem uzav eli.130 

P estože Hoxha i Xoxe byli doposud velmi naklon ni k jugoslávské stran , po 

rozhodnutí Kominformy začali prosazovat silnou antijugoslávskou propagandu, 

založenou na kritice jugoslávské politiky sm rem k Albánii. Tímto cht li dát najevo 

svoji loajalitu a náklonnost k SSSR. V zá í 1948 se konalo 11. plénum KSA, kde Hoxha 

upevnil svoji roli vůdce albánských komunistů, prezentující se jako nejv tší obránce 

národních zájmů proti KSJ, naopak Xoxovi byla odebrána funkce organizačního 

tajemníka s odůvodn ním, že v minulosti dával p ednost orgánům bezpečnosti nad 

ízením strany. P i tomto zasedání byl Nako Spiru prohlášen za národního hrdinu, dále 

bylo umožn no navrácení se do strany Liri Belishové a Mehmetu Shehu a všem, kte í 

byli v minulosti na čeni z protijugoslávských aktivit  ve stran .131 

Jedním z důvodů proč se Hoxha p iklonil na stranu Stalina, byla i dosavadní 

nespokojenost s tím, že se mu doposud nepoda ilo získat Kosovo a Metochii pod správu 

Albánie. Hoxha počítal s tím, že Tito časem odolá nátlaku Stalina, který by posléze 

mohl odm nit podporu Albánie tím, že vyhoví jejímu p ání – vytvo it stát Velké 

Albánie včetn  Kosova a Metochie, a to klidn  pod záštitou SSSR.132 

Zhoršení vztahů mezi Albánií a Jugoslávií m lo negativní vliv i na situaci 

v Kosovu. Vzhledem k tomu, že nad Kosovem a Metochií stále drželo správu Srbsko, 

zhoršilo se postavení kosovských Albánců a to i p esto, že byl jejich postoj pov tšinou 

neutrální. Represe ze strany Srbů byla provád na pomocí tajné služby UDB ĚUprava 

državne bezbednostiě v čele s ministrem vnitra Alexandrem Rakovićem.133 V rámci 

                                                 
130 HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3.s. 431 
131 HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 200Ř. D jiny států. ISBN 
978-80-7106-939-3. s. 432-433 
132 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 133 
133 GIRGLE, Patrik. Kosovo. 2. vyd. Praha: Libri, 200ř. Stručná historie států. ISBN ř7Ř-80-7277-433-3. 
s. 46 
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represí proti Albáncům v Kosovu byla nap íklad vedena silná protiislámská propaganda 

zakazující islámské právo, v rámci propagandy docházelo i k uzavírání mešit. Zhoršení 

postavení kosovských Albánců se odrazilo i na počtu jejich zastoupení ve vyšších 

pracovních pozicích, kam byli dosazovány spíše etničtí Srbové.134 Stále nejv tší část 

celkové populace tvo ily Albánci Ě64, ř%, Srbové 23,5 %, Černohorci 3,ř %ě, to však 

neodpovídalo pom ru složení  u policejních sborů a tajných služeb. P estože nejv tší 

část populace tvo ili Albánci, v tajných službách jich pracovalo pouze 13, 3% oproti 

tomu Srbů v t chto službách pracovalo až 58, 3%. V tší část tajných služeb zaujímali 

dokonce i Černohorci  - 27, 3%.  135 

 Hoxha si byl v dom vážné situace na Kosovu, ale nehodlal  se této oblasti jen 

tak vzdát, začal tedy posílat organizované ilegální skupiny, které m ly za úkol  

propagaci albánských myšlenek o Velké Albánii a také destabilizování komunistického 

vedení v Kosovu. Pro Hoxhovu politiku na Kosovu bylo toto typické po celá 50. léta.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 GIRGLE, Patrik. Kosovo. 2. vyd. Praha: Libri, 200ř. Stručná historie států. ISBN ř7Ř-80-7277-433-3. 
s. 46 
135 BATAKOVÍ, Dušan T. Kosovo and Metohija: living in the enclave. Belgrade: Serbian Academy of 
Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies, 2007. ISBN 978-86-7179-052-9 s. 61 
135 Tamtéž, s. 5ř. - 60 
136 ŠT PÁNEK, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5476-9 s. 133 
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Závěr 
Cílem této bakalá ské práce bylo objasnit a zmapovat albánsko-jugoslávské 

vztahy b hem 2. sv tové války a bezprost edn  poté. Pro pochopení situace b hem a po 

skončení války, je zapot ebí nastínit i období p ed 2. sv tovou válkou. Za tímto účelem 

byla vytvo ena první kapitola, která zachycuje postupný vývoj  Albánie, Jugoslávie a 

oblasti Kosova.  

P estože albánsko-jugoslávské vztahy jsou dodnes považovány za velmi 

vyhrocené, a to zejména díky Kosovu, je zajímavé, že b hem 2. sv tové války ob  zem  

spolupracovaly a vzájemn  si pomáhaly. Nelze však opomenout, že i b hem této doby 

se ob  strany snažily docílit toho, aby jim Kosovo po skončení války pat ilo. Jugoslávie 

se snažila získat Albánii na svojí stranu tím, že pomáhala p i budování Komunistické 

strany Albánie. Naopak snahy Albánie o získání Ěči udrženíě Kosova jsou patrné 

v Dohod  z Mukje, jejíž výsledkem m lo být zachování etnických hranic Velké 

Albánie. Tato dohoda však nem la dlouhého trvání, bylo jasné, že jugoslávské stran  se 

myšlenka toho, že by se dobrovoln  vzdala oblasti Kosova, nelíbila. P estože Hoxha 

pozd ji prohlásil, že dohodu považoval pouze jako vst ícný krok sm rem k ballistům, 

primárním cílem bylo pro n j spojit síly proti antifašistickému odboji. Komunistická 

strana Jugoslávie m la v Albánii své vyslance, kte í okamžit  informovali vedení KSJ. 

Bylo z ejmé, že Tito nedovolí spolupráci se skupinou, která za své úhlavní nep átele 

považovala komunisty. V zá í 1ř43 byla Dohoda z Mukje na popud jugoslávských 

komunistů zrušena. Tato událost se dá považovat za jeden z mála sporů, které v průb hu 

2. sv tové války mezi sebou ob  komunistické strany m ly.  

Spolupráce mezi Albánií a Jugoslávií si začala všímat i albánská populace 

v Kosovu, která necht la pat it pod Jugoslávii. Reakcí na tyto obavy byla Bujanská 

rezoluce, ve které bylo deklarováno, že Kosovo je z nejv tší části osídleno Albánci, 

kte í požadují být i po skončení války součástí Albánie. Zatímco Enver Hoxha se k této 

rezoluci nevyjád il, vedení KSJ zaslalo dopis, kde rezoluci z pochopitelných důvodů 

odmítá. P estože se může zdát, že tato událost mohla mít na vzájemné albánsko-

jugoslávské vztahy negativní vliv, nestalo se tak. Vedení KSJ nepovažovalo Bujanskou 

rezoluci za akt Albánie, a tak k žádnému velkému zvratu nedošlo. Pro Kosovo byl však 

postoj vedení KSJ klíčový, i nadále cht li za každou cenu být součástí Albánie, bylo 

však jasné, že po důrazném odmítnutí Bujanské rezoluce se v tomhle smyslu s Kosovem 

nepočítá. Tento fakt p isp l k rozpoutání  kosovského povstání, které probíhalo od 

listopadu 1ř44 až do poloviny roku 1ř45. Povstalci byli složeni p edevším z ballistů, 
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kte í nehodlali p ijmout fakt, že by Kosovo p ipadlo po válce jejich nejv tšímu nep íteli 

– komunistům. Jugoslávci, kte í v tuto dobu dokončovali poslední fázi osvobozování 

jejich území, byli nuceni bojovat i proti albánským povstalcům. 

Po válce se Jugoslávii p iznalo území, které platilo p ed začátkem 2. sv tové 

války, a to znamenalo včetn  Kosova, kterému byla ud lena částečná autonomie, 

zanedlouho poté začalo pat it pod správu Lidové republiky Srbsko. Kosovo se tém  

okamžit  začalo potýkat s problémem srbských kolonistů, kte í se začali vracet do 

svých domovů. Tyto pozemky a domy již však byly velmi často zabrány Albánci, v tuto 

dobu vzniklo riziko, že by mohlo dojít k další st etům mezi kosovskými obyvateli. 

Srbská vláda tedy p isp chala s nabídkou volných pozemků ve Vojvodin , kterou část 

srbských kolonistů p ijala. 

V poválečném období se také velmi da ilo albánsko-jugoslávským vztahům. 

Jugoslávie cht la začlenit Albánii Ěspolečn  s Bulharskem) do svého federativního 

uskupení. Velmi dobré vztahy fungovaly de facto až do roku 1ř4Ř. Jugoslávie 

ekonomicky velmi pomáhala válkou zdevastovanou Albánii, čímž upevňovala svoji 

dominantní pozici. V neposlední ad  by p ipojením Albánie byla vy ešena otázka 

Kosova. V t chto letech bylo uzav eno velké množství společných dohod  a paktů, které 

však byly vypov zeny po klíčové roztržce Stalina s Titem, která způsobila zhoršení 

vztahů mezi Albánií Ěkterá se p iklonila na stranu Stalinaě a Jugoslávií. 

  Co se týká použité literatury, vycházela jsem p edevším z knih, které se zabývají 

d jinami Albánie, Jugoslávie či celého Balkánu. V tomto sm ru pro m  byla nejv tším 

p ínosem  kniha Pavla Hradečného a Ladislava Hladkého Dějiny Albánie, vydána 

v Praze v roce 2008. Dalším velmi užitečným českým  pramenen, který se zabývá 

detailním vývojem Kosovem, byla kniha Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská 

otázka ve 20. století Václava Št pánka. V této bakalá ské práci jsem také použila 

cizojazyčné, p edevším anglické, nebo také srbské a chorvatské zdroje.  
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Summary 

 

The task of this bachelor thesis was to elucidate Albanian-Yugoslav relations during the 

Second World War and immediately afterwards. Although Albanian-Yugoslav relations 

are still perceived as very escalated, especially because of Kosovo, I consider interesting 

that during the Second World War both countries collaborated and helped each other. In 

the post-war period, Albanian-Yugoslav relations have also been very successful. 

Yugoslavia wanted to integrate Albania (together with Bulgaria) into its federation. 

Very good relations de facto functioned until 1948. Yugoslavia economically helped the 

war-devastated Albania, consolidating its dominant position. Last but not least, the 

question of Kosovo would be solved by joining Albania to Yugoslavia. In these years, a 

large number of joint agreements and pacts have been concluded, but they have been 

phased out after key disruptions between Stalin and Tito, which have led to a 

deterioration of relations between Albania (which has fallen on Stalin's side) and 

Yugoslavia. 
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