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1. ÚVOD 

Otázka ochrany kulturního dědictví je nepochybně otázkou nadčasovou, avšak ve 

světle současných konfliktů a mezinárodního dění je zároveň palčivě aktuální. V přímé sou-

vislosti s nedávnými událostmi můžeme sledovat znatelný posun v pojetí ochrany kulturního 

dědictví v mezinárodním právu a také, na poměry mezinárodního práva, nezvykle rychlý 

vývoj. 

Je nepochybné, že zájem o tuto oblast mezinárodního práva značně roste. Nejedná se 

o nic překvapivého, je to jen důsledek vývoje celé společnosti a doby, ve které žijeme. Mo-

derní technologie nám umožňují rychlý přístup k informacím a můžeme tak snadno zjistit, 

co se odehrává v oblastech, které jsou pro nás fyzicky jen těžko dostupné. Zároveň umožňu-

jí zaznamenat a sdílet v takřka v reálném čase události odehrávající se téměř kdekoliv na 

světě. Dostupnost informací je lepší než kdykoliv dříve. Díky tomuto jsme mohli být svědky 

systematického ničení kulturního dědictví téměř v přímém přenosu: viděli jsme zkázu 

Buddhů v Bamjánu, demolici svatyní v Timbuktu i činy páchané takzvaným Islámským stá-

tem na území Sýrie a Iráku. Zvláště v posledním jmenovaném případě byla veřejnost i me-

zinárodní společenství šokováno systematičností a brutalitou, s jakou byly činy provedeny. 

Je logické, že určitá forma odpovědi na sebe nedala dlouho čekat. 

Pro mě osobně existují i další důvody, proč se o tuto problematiku zvlášť zajímám. 

Vždy mě fascinovaly dějiny a historické památky, které jsou jejich svědky. Po dosažení ur-

čitého věku mě tato záliba vedla k zájmu o cestování a s ním spjatou možnost tato místa ob-

jevovat a poznávat. Po nesmělých začátcích v Evropě jsem se jednoho léta vydal do oblasti, 

která mě vždy fascinovala svou kulturní rozmanitostí a rovněž bohatstvím tamního kulturní-

ho dědictví, které jen těžko snese srovnání i v globálním měřítku - Blízký Východ. Po první 

cestě se můj zájem ještě prohloubil a v následujících letech se z cest do této oblasti stala 

skoro závislost. Plný rozsah své fascinace Blízkým Východem vidím až nyní, kdy jsem po-

prvé po několika letech strávil letní měsíce v jiné oblasti, jelikož mi politická a bezpečnostní 

situace v regionu neumožnila uskutečnit původně zamýšlenou cestu.  

O to více mě zasáhly zprávy o systematickém ničení kulturního dědictví v tomto regi-

onu a můj osobní vztah k oblasti mě prakticky nutil k tomu, abych podrobně sledoval zprá-

vy týkající se této problematiky. Se zájmem jsem sledoval činnost UNESCO, Organizace 

spojených národů, ale i Mezinárodního trestního soudu. V tomto bodě je důležité pozname-
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nat, že se zde protnuly dva mé zájmy - zájem o kulturní dědictví a zájem o Mezinárodní 

právo. Během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem navštěvoval 

předmět Mezinárodní právo trestní, během pobytu v Norsku a studiu na Universitetet i Ber-

gen v rámci programu Erasmus+ jsem měl to štěstí účastnit se obdobného předmětu Interna-

tional Criminal Law, který byl zaměřen především na činnost Mezinárodního trestního sou-

du a dějiny Mezinárodního trestního práva. Z obou kurzů bylo patrné, že ochrana kulturního 

dědictví není primárním účelem Mezinárodního práva trestního. Vývoj v posledních letech 

však jasně směřoval k určitému zlomovému bodu. Ten nastal počátkem letošního léta, kdy 

byl před Mezinárodním trestním soudem zahájen proces s Ahmadem Al Mahdim, který byl 

obviněn ze systematického ničení kulturního dědictví v Timbuktu. Význam tohoto případu 

je mimořádný, jelikož je to poprvé, kdy je někdo souzen Mezinárodním trestním soudem 

výlučně pro ničení kulturního dědictví.
1
 Zde jsem pochopil, že se můj zájem obrací správ-

ným směrem a byl jsem rozhodnut věnovat se této problematice blíže. 

Následující práce je rozdělena do tří částí. První část je ryze deskriptivní a snažím se 

v ní vymezit základní pojmy a poukázat na některé z dokumentů, které mají klíčový význam 

pro ochranu kulturního dědictví v mezinárodním právu a její vývoj. Druhá část se pak už 

obrací přímo k událostem v Timbuktu a následnému řízení před Mezinárodním trestním 

soudem. Na závěr práce se pokusím systematicky shrnout své poznatky a hlavní body práce 

a vyvodit z nich určité závěry. V celé práci jsem používal deskriptivní metodologii, což je 

dáno především povahou práce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která je relativně nová a není prozatím 

systematicky zpracována v literatuře, používal jsem především internetové zdroje. Pro po-

třeby případu Al Mahdi to pak bylo zcela nezbytné, jelikož rozhodnutí bylo vyneseno ne-

dávno a patrně bude ještě nějakou dobu trvat, než budou všechny jeho aspekty podrobněji 

prozkoumány a zpracovány. Z povahy věci také vyplývá to, že většina zdrojů, které jsem 

použil, je v anglickém jazyce. Mezinárodní organizace v tomto jazyce uveřejňují všechny 

své dokumenty, a jak jsem popsal výše, čekání na překlad do českého jazyka by bylo dlouhé 

a často nejspíše i marné. Pokud bylo potřeba určitou pasáž textu pro potřeby práce doslovně 

přeložit, pokoušel jsem se nejprve najít oficiální české znění a až v případě, že jsem v tomto 

neuspěl, přeložil jsem danou část sám. 

                                                 
1
 KERSTEN, Mark. Why the Timbuktu case is a breakthrough for International Criminal Court (on-

line). Dostupné na http://www.theglobeandmail.com/opinion/timbuktu-case-a-breakthrough-for-

international-criminal-court/article31540221/ (navštíveno 27. září 2016). 

http://www.theglobeandmail.com/opinion/timbuktu-case-a-breakthrough-for-international-criminal-court/article31540221/
http://www.theglobeandmail.com/opinion/timbuktu-case-a-breakthrough-for-international-criminal-court/article31540221/


 

7 

 

Přestože se na základě výše řečeného může zdát, že bylo obtížné nalézt dostatek rele-

vantních zdrojů, není tomu tak. Teoretická východiska existovala již po delší dobu a lze jen 

říci, že případ Al Mahdi poněkud změnil způsob jejich vnímání. Samotný případ Al Mahdi, 

kterým se zabývám v druhé části práce, sice ještě nebyl nijak uceleně zpracován, nicméně je 

možné nalézt celou řadu článků a analýz, které se zabývají jeho dopady a důsledky do bu-

doucna. 

Cílem práce je především ukázat, jak postupně narůstal význam ochrany kulturního 

dědictví v mezinárodním právu a jakým způsobem se pojetí této ochrany proměnilo a posu-

nulo. I přesto, že se výrazně zaměřuji na případ Al Mahdi, smyslem práce není jen podrobné 

zpracování této problematiky, jedná se mi hlavně o širší přesah a dopady, které má rozhod-

nutí v tomto případě na celou danou oblast. Zvolený případ jen slouží k ilustraci určitých 

trendů, které se vyvíjely po delší dobu a nakonec se naplno projevily v předmětném rozhod-

nutí. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. Ochrana kulturního dědictví 

Otázka ochrany kulturního dědictví a potažmo památkové péče tvoří značně rozsáhlou 

materii, která se neustále dynamicky vyvíjí a cílem této práce není ji zmapovat. Těchto ně-

kolik odstavců by mělo především sloužit ke stručnému nastínění vývoje ochrany kulturního 

dědictví, především toho, jak je tato ochrana pojímána a jaký je její rozsah. V této části prá-

ce se nebudu zabývat ochranou kulturních statků během ozbrojeného konfliktu, jelikož se 

těmto otázkám budu věnovat později v samostatné části práce. 

 Snahu uchovat umělecká a stavební díla z minulosti pro další generace můžeme vidět 

už v antice. Významný zlom pak představuje období renesance, kdy se především v 15. sto-

letí umělci nechávali ve své tvorbě inspirovat antickými díly. Vznik skutečné památkové 

péče je ale obecně kladen až do období osvícenství v 18. století, které přineslo rozvoj věd a 

vzdělanosti. Velký vliv měl také romantismus a jeho fascinace historií a rovněž nastupující 

národní uvědomění evropských národů spojené s rostoucím zájmem o vlastní historii. 

Z těchto vlivů postupně v mnoha evropských zemích vznikla státní památková péče, která 

má tři základní cíle: průzkum a identifikace hodnot, které je žádoucí uchovat pro budouc-

nost, péče o tyto hodnoty a konečně jejich prezentace a popularizace.
2
 

 

 Ochrana hodnot, jak je popsána v předchozím odstavci, má však ryze národní charak-

ter, jejím garantem je stát, nepřesahuje jeho hranice a není otázkou zájmu mezinárodního 

společenství. Tak tomu ale nebude navždy. Dvě světové války, které se prohnaly Evropou 

v první polovině dvacátého století, přinesly řadu změn a jednou z nich je i způsob nazírání 

na ochranu kulturního dědictví. Právě masová destrukce celých historických celků, kterou 

přinesla Druhá světová válka jako důsledek vývoje zbraní, přiměla mezinárodní společen-

ství k prvním krokům.
3
  Tím hlavním bylo samozřejmě založení UNESCO v listopadu 

1945.
4
 

 

                                                 
2
 Národní památkový ústav. Vývoj a současné principy památkové péče (online). Dostupné na 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/vyvoj-a-soucasne-

principy (navštíveno 30. září 2016). 
3
 Patrné např. z preambule Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného kon-

fliktu. 
4
 UNESCO. The Organization´s History (online). Dostupné na 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/ (naštíveno 30. září 2016). 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/vyvoj-a-soucasne-principy
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/vyvoj-a-soucasne-principy
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/
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 Dalším významným milníkem, který ukázal rostoucí význam ochrany kulturního dě-

dictví pro mezinárodní společenství, byla stavba Asuánské přehrady, která ohrozila chrámy 

v Abu Simbelu a celou řadu dalších památek v údolí Nilu. V tomto případě UNESCO zahá-

jilo mezinárodní kampaň za záchranu těchto památek, která vedla až k přesunu monumentů 

mimo zaplavená území.
5
 

 

 Skutečný zlom ale představuje až přijetí Úmluvy o světovém dědictví v roce 1972. Její 

význam spočívá v tom, že v jednom dokumentu přináší koncept zachování a ochrany kul-

turního a přírodního dědictví a dále celou řadu pravidel týkajících se kulturního a přírodního 

dědictví.
6
 

 

 Úmluva jednak vymezuje kritéria, na jejichž základě může být památka zapsána na 

seznam Světového dědictví a dále pak stanovuje povinnosti smluvních stran (států) v celé 

řadě směrů - např. povinnost identifikace vhodných památek, povinnost péče o ně a jejich 

ochrany. Důležitá je rovněž existence Fondu světového dědictví, ze kterého může být 

v určitých případech poskytnuta finanční asistence.
7
 

 

 Tento stručný souhrn historie ochrany kulturního dědictví souvisí na první pohled 

s mezinárodním právem trestním jen velmi vzdáleně. Při podrobnějším zkoumání nicméně 

zjistíme, že tento první dojem je klamný a vzájemná provázanost je značná. Je to přece prá-

vě rostoucí zájem mezinárodního společenství o kulturní dědictví, který jsem ilustroval vý-

še, jenž nakonec umožnil to, že dnes jednotlivec může být stíhán za ničení kulturního dědic-

tví. Celý systém ochrany, který byl nejprve spíše pasivní, postupně dospěl až do současného 

stádia vývoje, které bych popsal jako aktivní. Osoby, které se dopustí činů proti kulturnímu 

dědictví, jsou stíhány a souzeny, samotný deklaratorní zákaz v mezinárodních úmluvách již 

není považován za dostatečný.
8
 Jak jsem zmínil v úvodu práce, může to být právě úmyslné, 

rozsáhlé a systematické ničení kulturního dědictví, jehož jsme v současnosti svědky, které 

ještě více podpoří tento aktivní přístup a stíhání pachatelů těchto činů se stane pevnou sou-

                                                 
5
 UNESCO. The World Heritage Convention (online). Dostupné na: 

http://whc.unesco.org/en/convention/ (navštíveno 30. září 2016). 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Např. případ Miodraga Jokiće odpovědného za ostřelování Dubrovníku, dostupné na: 

http://www.icty.org/en/content/miodrag-joki%C4%87 nebo případ Al Mahdi, ničení památek v 

Timbuktu, dostupné na: https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi. 

http://whc.unesco.org/en/convention/
http://www.icty.org/en/content/miodrag-joki%C4%87
https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi
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částí koncepce ochrany kulturního dědictví. Na základě pozorování současných trendů se 

domnívám, že do této fáze vývoje nevyhnutelně směřujeme. 

 

2.2.  Pojem kulturního dědictví 

 Jak je patrné již z názvu této práce, budu v ní velmi často užívat spojení kulturní dě-

dictví. Tento pojem zde tedy vymezím pro další potřeby práce.  

 

 Nejprve je potřeba vyřešit jistý terminologický problém. V řadě dokumentů, přede-

vším těch, které jsou orientovány více na trestněprávní rovinu problému, nalezneme pojem 

kulturní statky. Pro potřeby této práce jsem se rozhodl používat pojem kulturní dědictví, a to 

hned z několika důvodů. Přestože název této práce odkazuje na mezinárodní právo trestní, 

celá problematika je neodmyslitelně spjata s UNESCO a jeho pojetím ochrany. Jak ukážu 

v dalších částech práce, spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem a UNESCO je pro 

vývoj v této oblasti zcela zásadní.
9
 A právě UNESCO operuje s pojmem kulturní dědictví, 

což je dle mého názoru směrodatné. Dále je také podstatné mít na zřeteli, že pojetí pojmu 

v podání UNESCO je výrazně širší (a definice je přesnější) a vzhledem k rostoucímu vý-

znamu ochrany kulturního dědictví je nasnadě, že by mělo být použito právě toto pojetí. 

V neposlední řadě můžeme UNESCO chápat jako „odbornou instituci“, která se na otázky 

spojené s kulturním dědictvím specializuje, zatímco Mezinárodní trestní soud je v tomto 

směru jen jakýsi „výkonný orgán“, který se zabývá jeho poškozováním či ničením, avšak 

není jeho primárním posláním vymezovat, co je kulturní dědictví, což ostatně dokazuje i ab-

sence definice v Římském statutu.  

 

 Z celkového pojetí je podle mě patrné, že pojem kulturní dědictví je širším pojmem a 

kulturní statky jsou do něj zahrnuty, jinými slovy jsou tedy kulturní statky vždy zároveň kul-

turním dědictvím. Pojem kulturní dědictví používá např. i International Blue Shield, který je 

úzce spjatý s Haagskou úmluvou o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konflik-

tu, která sama používá pojem kulturní statky, avšak jen pro vymezení pojmu.
10

  Právě 

z těchto důvodů jsem se rozhodl v práci po celou dobu používat pojem kulturní dědictví. 

                                                 
9
 UN News Centre. UNESCO and ICC join forces to end impunity for destruction of cultural 

heritage (online). Dostupné na: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54221#.V_8--

Yvr1_s (navštíveno 13. října 2016). 
10

 International Blue Shield. First ICC case destruction of cultural heritage (online). Dostupné na: 

http://www.ancbs.org/cms/en/home2/81-first-icc-case-for-destruction-of-cultural-heritage (navštíve-

no 13. října 2016). 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54221#.V_8--Yvr1_s
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54221#.V_8--Yvr1_s
http://www.ancbs.org/cms/en/home2/81-first-icc-case-for-destruction-of-cultural-heritage
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 Pro přesnou definici se zdají být nejlepším zdrojem mezinárodní smlouvy. V prvé řa-

dě samozřejmě Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla 

schválena na generální konferenci UNESCO 16. listopadu 1972 v Paříži. Jak je patrné 

z názvu, úmluva se týká jak kulturního, tak i přírodního dědictví. To je samozřejmě logické, 

jelikož prvky kulturního a přírodního dědictví jsou často provázané a vytvářejí jeden celek - 

typickým příkladem může být tzv. kulturní krajina, která vznikla kombinací činnosti člově-

ka a přírody.
11

  

 

 Přestože zde existuje tento vztah mezi kulturním a přírodním dědictvím, v této práci se 

budu zabývat především dědictvím kulturním. Pakliže zde bude zmíněno dědictví přírodní, 

bude se jednat o situaci, kdy je natolik provázáno s dědictvím kulturním, že jej není možné 

oddělit a oba tyto prvky tvoří jeden celek, který by byl v případě rozdělení hrubě nekom-

pletní. I při zběžném zkoumání seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNE-

SCO vidíme, že případů, které jsem popsal výše, je celá řada a za názorným příkladem ani 

nemusíme mířit za hranice naší země: Lednicko-Valtický areál představuje klasickou ukáz-

ku kulturní krajiny mimořádné hodnoty. Dle popisu UNESCO se jedná o „syntézu barokní, 

klasicistní a neogotické architektury zámků Lednice a Valtice s venkovskou krajinou vytvo-

řenou podle zásad anglického romantismu“.
12

 

 

 Jak jsem tedy popsal výše, pro potřeby této práce je klíčové vymezit pojem kulturního 

dědictví. Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za kulturní 

dědictví považovány památníky, skupiny budov a lokality.  

 

 Památníky jsou vymezeny jako „architektonická díla, díla monumentálního sochařství 

a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace 

prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy.“ 

 

 Skupiny budov jsou „skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své 

architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dě-

jin, umění či vědy.“ 

                                                 
11

 Vítejte na Zemi… multimediální ročenka životního prostředí. Kulturní krajina (online). Dostupné 

na: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kulturni_krajina&site=puda (navštíveno 29. září 

2016). 
12

 UNESCO, World Heritage List. Lednice-Valtice Cultural Landscape (online). Dostupné na: 

http://whc.unesco.org/en/list/763 (navštíveno 29. září 2016). 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kulturni_krajina&site=puda
http://whc.unesco.org/en/list/763
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 Lokalitami se rozumí „výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblas-

ti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, 

estetického, etnologického či antropologického hlediska.“
13

 

 

 Určitým pomocným nástrojem, který má však rovněž velkou výpovědní hodnotu, jsou 

kritéria, která musí památka splňovat, aby byla zařazena na seznam UNESCO. Je příznačné, 

že tato kritéria jsou společná pro kulturní i přírodní dědictví a dobře tak ilustrují vzájemnou 

provázanost, jíž jsem se zabýval výše.
14

 

 

 Vymezení pojmu, které nalezneme v Úmluvě o ochraně světového kulturního a pří-

rodního dědictví, je v současnosti patrně nejpoužívanější a já jej také budu využívat pro po-

třeby této práce. Není však bez zajímavosti podívat se na tento fenomén i z poněkud jiného 

úhlu pohledu. Jak si můžeme přečíst v preambuli Úmluvy o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví, jejím hlavním účelem je ochrana světového kulturního a přírodního dě-

dictví a jeho zachování pro další generace. V této práci se nicméně hodlám zabývat přede-

vším aspekty ochrany, které souvisí s mezinárodním právem trestním a odpovědností za ni-

čení kulturního dědictví, bylo by tedy vhodné zohlednit i úmluvy, které jsou blíže této pro-

blematice. 

 

 V prvé řadě bych rád zmínil Haagskou úmluvu o ochraně kulturních statků v případě 

ozbrojeného konfliktu. Jak napovídá samotný název úmluvy (a totéž zjistíme po zběžném 

přečtení preambule)
15

, jejím hlavním účelem je ochrana kulturního dědictví během ozbroje-

ného konfliktu a hodí se tak pro naše účely výrazně lépe. Kulturní statky jsou zde definová-

ny jako: 

 

a) movité nebo nemovité statky, které mají velký význam jako kulturní dědictví lidstva, 

jako jsou památky architektury, umění nebo historie, náboženské i světské, archeo-

logická naleziště, skupiny budov, které jako celek mají architektonický nebo histo-

rický význam, umělecké výtvory, rukopisy, knihy a jiné objekty, které mají umělecký, 

historický nebo archeologický význam, stejně jako vědecké sbírky a významné sbírky 

knih nebo archivy nebo reprodukce statků jmenovaných výše, 

                                                 
13

 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 
14

 UNESCO, Criteria, dostupné na: http://whc.unesco.org/en/criteria, cit. 29. září 2016. 
15

 Haagská úmluva o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu. 

http://whc.unesco.org/en/criteria
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b) budovy, jejichž hlavním účelem je zachování nebo ukázka movitého kulturního dě-

dictví popsaného v odstavci a), jako jsou muzea, rozsáhlé knihovny a depozitáře ar-

chivů, a uložiště, jejichž účelem je úschova movitých statků podle odstavce a) 

v případě ozbrojeného konfliktu, 

c) centra obsahující velké množství kulturního dědictví podle odstavců a), b), označená 

jako „centra obsahující památky“.
16

 

 

 Při srovnání definice kulturního dědictví podle UNESCO a podle Haagaké úmluvy si 

můžeme povšimnout několika důležitých rozdílů. UNESCO velmi často pracuje s pojmem 

„výjimečná světová hodnota“, který nám dává na srozuměnou, že jsou chráněny pouze stat-

ky mající hodnotu globálního významu. Dále je také důležité, že vymezení v Haagské 

úmluvě je výrazně širší a chrání i řadu statků, které nejsou v předchozí úmluvě zmíněny.  

 

 Tyto rozdíly jsou samozřejmě dány skutečností, že smyslem Haagské úmluvy je 

ochrana v době konfliktu, jak jsem popsal výše, a pro tento případ si dle názoru mezinárod-

ního společenství zasluhují ochranu nejen zcela výjimečné statky, ale i ty „běžnější“. Dal-

ším typickým aspektem je i ochrana „uložišť“ památek, která slouží k zabezpečení památek 

během konfliktu. Tento přístup je nepochybně dán i přetrvávajícími dojmy z rozsáhlé de-

strukce historického a kulturního dědictví Evropy během Druhé světové války, což lze 

ostatně vyčíst i z preambule. Osobně mi tento rozpor mezi pojetím pojmu dle UNESCO a 

Haagské úmluvy připadá velmi zajímavý především pro oblast mezinárodního práva trestní-

ho a později se k němu vrátím. 

 

 Na závěr bych rád vyzdvihl význam definic, kterými jsem se zabýval výše. Ač to není 

na první pohled zcela zjevné, jsou pro mezinárodní trestní právo a s ním spojenou problema-

tiku ničení kulturního dědictví klíčové. Pokud budeme podrobněji zkoumat další dokumenty 

jako Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly nebo Římský statut Mezi-

národního trestního soudu, zjistíme, že žádný z nich neobsahuje definici kulturního dědictví. 

Ženevské úmluvy sice mají řadu ustanovení, týkající se této otázky, ale holou definici kul-

                                                 
16

 Ibid. 
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turního dědictví zde skutečně nenalezneme.
17

 Stejně tak v Římském statutu se hovoří o 

„chráněných objektech“, nicméně i zde chybí bližší vymezení.
18 

 

 

 Jak jsem se snažil ukázat, dvě definice zmíněné výše jsou naprosto zásadní pro celé 

fungovaní konceptu mezinárodní odpovědnosti za ničení kulturního dědictví. Právě tyto de-

finice nám totiž v případě pochybností říkají, co můžeme považovat za kulturní dědictví 

hodné mezinárodní ochrany a jak široce tuto ochranu pojímat. 

 

 

2.3. Ženevské úmluvy 

 Ačkoliv Ženevské úmluvy představují pro oblast mezinárodního humanitárního práva 

zcela klíčový dokument, budu se jimi zabývat jen poměrně stručně a to zejména z toho dů-

vodu, že jejich přínos pro ochranu kulturního dědictví není nijak zásadní. Osobně se domní-

vám, že v této oblasti mají spíše symbolický význam, který je mnohem větší než význam re-

álný. Tento symbolický význam spočívá především v tom, že v těchto nepochybně velmi 

významných dokumentech můžeme nalézt zmínky o ochraně kulturních památek a hlavně 

samotný fakt, že úmluvy existenci takovýchto statků reflektují. 

 

 Snahu o zlidštění válek můžeme pozorovat již od pradávna, nicméně první význam-

nější výsledky se objevují až v 19. století. Jako významný zlomový bod je chápana bitva u 

Solferina roku 1859, po které zakládá Švýcar Herni Dunant roku 1863 v Ženevě Meziná-

rodní výbor Červeného kříže. Ten pod záštitou švýcarské vlády svolává do Ženevy diploma-

tickou konferenci, která přijala Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu zraněných vojáků 

v poli. Počet smluvních stran rychle narůstal a byl tak položen základ práva, které platí 

v případě válek - právo a válka se nadále nevylučují.
19

 

 

   Vzniká tak mezinárodní humanitární právo, což je soubor norem společně dohodnu-

tých státy s cílem maximálně humanizovat válku a zmírnit její následky. Základním prame-

                                                 
17

 Heritage for Peace. Geneva Convention, Additional Protocols I and II (online). Dostupné na: 

http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/geneva-convention-additional-

protocols-i-and-ii/ (navštíveno 29. září 2016). 
18

 Elements of Crimes, např. čl. 8 (2) (b) (ix). Dostupné na: https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-

45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf, (navštíveno 29. září 2016). 
19

 International Comitee of the Red Cross. Founding and early years of the ICRC (1863-1914) (onli-

ne). Dostupné na: https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/founding/overview-section-

founding.htm, (navštíveno 3. října 2016). 

http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/geneva-convention-additional-protocols-i-and-ii/
http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/geneva-convention-additional-protocols-i-and-ii/
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/founding/overview-section-founding.htm
https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/founding/overview-section-founding.htm
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nem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbroje-

ných konfliktů a jejich dodatkové protokoly. Jejich hlavní zásadou je, že musí být respekto-

vána důstojnost lidské bytosti a musí být učiněno vše pro předcházení nebo alespoň zmírně-

ní utrpení těch, kdo na konfliktu nejsou přímo účastni nebo z něj byli vyřazeni.
20

 

 

 Dalším významným bodem byla Druhá světová válka, která přinesla obrovské množ-

ství civilních obětí a také ukázala omezené možnosti Červeného kříže v praxi zasáhnout. 

Bylo jasné, že bude potřeba provést značné změny, pokud má organizace nadále plnit svůj 

účel.
21

 

 

 Jako důsledek výše zmíněného byly na diplomatické konferenci v Ženevě nově for-

mulovány čtyři úmluvy, které označujeme jako Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbroje-

ných konfliktů z roku 1949. Tyto úmluvy jsou dodnes platné a jedná se o základní kámen 

mezinárodního humanitárního práva. Zásady, které úmluvy obsahují, jsou dnes považovány 

za obyčejové právo. Jedná se o: 

 

a) Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených 

sil v poli, 

b) Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených 

sil na moři, 

c) Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci, 

d) Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války. 

 

 Později k Ženevským úmluvám přibyly ještě dva Dodatkové protokoly, jejichž smys-

lem bylo posílit ochranu civilních osob a také reflektovat nové způsoby vedení konfliktů.
22

 

 

 Jak je patrné z předchozího odstavce, jsou Ženevské úmluvy zaměřeny především na 

ochranu osob, které se konfliktu účastní. Ochrana civilního obyvatelstva nabyla na významu 

                                                 
20

 JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled), Praha, 2005, elektronic-

ká podoba aktualizována dle stavu k 1. březnu 2016. Dostupné na: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm#_edn3 (navštíveno 3. října 2016). 
21

 International Comitee of the Red Cross. 1939-1945: descent into hell (online). Dostupné na: 

https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/second-world-war/overview-2-world-war.htm, (na-

vštíveno 3. října 2016). 
22

 JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled), op. cit., str. 15. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm#_edn3
https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/second-world-war/overview-2-world-war.htm
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po Druhé světové válce a právě zde můžeme nalézt i první náznaky ochrany kulturního dě-

dictví během ozbrojených konfliktů. Je důležité mít na paměti, že ochrana kulturního dědic-

tví rozhodně nepředstavuje primární účel Ženevských úmluv a je v nich obsažena jaksi mi-

mochodem. 

  

 Na druhé straně jde jen o nevyhnutelný důsledek snahy o humanizaci vedení konfliktů 

a měnícího se pojetí lidských práv. Důležitá již není jen „pouhá“ ochrana lidského života ja-

ko takového, ale i ochrana dalších hodnot, které s existencí jedince souvisejí. 

 

 Tento trend můžeme pozorovat především v Ženevské úmluvě o ochraně civilních 

osob za války. Základní zásadou je, že civilní obyvatelstvo musí být chráněno před každým 

aktem násilí či zastrašování a především bojující strany jsou povinny rozlišovat mezi pří-

slušníky ozbrojených sil a civilním obyvatelstvem a také mezi civilními a vojenskými ob-

jekty. Válečné operace jsou pak přípustné jen proti vojenským objektům a kombatantům. 

Důležitou zásadou je také zákaz nerozlišujících útoků.
23

 

 

 Ochrana kulturního dědictví je zahrnuta v ochraně civilních objektů. Platí obecná zá-

sada, že žádný civilní objekt nesmí být předmětem útoku. Dále jsou zvlášť jmenovány histo-

rické památky, umělecká díla a bohoslužebné objekty, které pochopitelně také nesmějí být 

předmětem útoku, ani jiných nepřátelských činů, avšak rovněž nesmějí být využity 

k podpoře válečného úsilí.
24

  

 

 Vidíme, že toto vymezení je velmi stručné (jedná se jen o jeden odstavec Dodatkové-

ho protokolu) a rozhodně jej nelze považovat za vymezení kulturního dědictví nebo chápat 

jako komplexní ochranu. Ženevské úmluvy rozhodně nepředstavují dokument, který by byl 

klíčový pro ochranu kulturního dědictví, jejich historický význam je nicméně značný. Již 

samotný fakt, že historické památky a umělecká díla jsou v tomto dokumentu zmíněny, 

představuje významný průlom a ukazuje značný posun v chápání těchto statků mezinárod-

ním společenstvím.  

                                                 
23

 JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled), op. cit., str. 15. 
24

 International Comitee of the Red Cross. The Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 

August 1949 (online). Dostupné na: https://shop.icrc.org/les-protocoles-additionnels-aux-

conventions-de-geneve-du-12-aout-2118.html (navštíveno 4. října 2016). 

 

 

https://shop.icrc.org/les-protocoles-additionnels-aux-conventions-de-geneve-du-12-aout-2118.html
https://shop.icrc.org/les-protocoles-additionnels-aux-conventions-de-geneve-du-12-aout-2118.html
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 Přinejmenším lze říci, že je zde přítomno jisté povědomí o těchto statcích a jejich osud 

není mezinárodnímu společenství zcela lhostejný. To je patrně důvod, proč byly tyto objek-

ty zvlášť vyděleny z kategorie civilní objektů a je jim věnována větší pozornost. V tom mů-

žeme spatřovat základ pro budoucí vývoj, kterým se budu zabývat v dalších částech této 

práce. Ženevské úmluvy představují jen první a velmi nesmělé krůčky v ochraně kulturního 

dědictví, avšak vzhledem k významu tohoto dokumentu je rozhodně nelze přehlížet. 

 

 

2.4. Haagská úmluva o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného kon-

fliktu 

 O Haagské úmluvě o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu jsem 

se zmiňoval již při vymezení pojmu kulturní dědictví. V této části práce se jí budu věnovat 

výrazně zevrubněji, jelikož její význam pro ochranu kulturních statků během ozbrojeného 

konfliktu je naprosto zásadní a představuje patrně nejdůležitější dokument v této oblasti. 

Také pro účely této práce je nesmírně důležitá, jelikož se jedná o jednu z mála úmluv, které 

se zabývá ochranou kulturních statků přímo během konfliktu a nikoliv jen o v obecné rovině 

v době míru. 

 

 Haagská úmluva je považována za základní mezinárodní smlouvu, která upravuje pra-

vidla týkající se ochrany kulturních statků během ozbrojeného konfliktu. Reguluje chování 

stran během války a okupace, aby tak zajistila ochranu kulturních statků, památek a depozi-

tářů, mezi které patří muzea, knihovny a archivy před poškozením, zničení nebo jakoukoliv 

formu zneužití. Smyslem je zajistit, aby kulturní dědictví bylo zachováno a respektováno.
25

 

 

 Úmluva je nepochybně reakcí na ničení kulturního dědictví Evropy během Druhé svě-

tové války, které v důsledku pokroku v oblasti vývoje zbraní dosáhlo masového rozměru. 

Nejednalo se jen o zničení konkrétních významných objektů, ale celých historických celků, 

které nenávratně změnilo tvář Evropy. Právě ve světle těchto skutečností Úmluva vznikala. 

Dalším zdrojem jejího obsahu jsou Instrukce generála Eisenhowera o péči a ochraně evrop-

ského kulturního dědictví. Vznikla tak nejstarší mezinárodní smlouva, jejímž smyslem je 

                                                 
25

 Heritage for Peace. Hague Convention and Its Two Protocols (online).  Dostupné na: 

http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-

protocols/ (navštíveno 4. října 2016). 

http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-protocols/
http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-protocols/
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výlučně ochrana kulturního dědictví. Haagskou úmluvu doplňují dva Protokoly: První byl 

přijat roku 1954 společně s Úmluvou, druhý v roce 1999 jako reakce na události v bývalé 

Jugoslávii a nabyl účinnosti v roce 2004.
26

 

 

 Z Úmluvy vyplývá celá řada povinností pro smluvní strany. Obecně lze povinnosti dě-

lit na ty, které mají strany v době míru, ještě před vypuknutím konfliktu (v podstatě jde o 

prevenci) a ty, které vznikají během samotného konfliktu. Těmi nejdůležitějšími jsou: přijetí 

ochranných opatření v době míru (např. vytváření inventářů), vytvoření plánů pro případ 

mimořádných událostí (požár, zhroucení budov atp.), opatření, která v případě nutnosti 

umožní přemístění movitých statků nebo jejich adekvátní ochranu in situ, jmenování autorit 

odpovědných za ochranu statků, respektování kulturního dědictví nacházejícího se na vlast-

ním území a stejně tak i na území jiných smluvních stran - to zahrnuje zákaz využívat tyto 

statky během ozbrojeného konfliktu, označení budov a jiných památek tzv. „modrým ští-

tem“, vytvoření speciálních vojenských jednotek, které jsou odpovědné za ochranu kultur-

ních statků, sankcionování za porušení Úmluvy a také propagace Úmluvy mezi vojenskými 

agenturami a veřejností.
27

 

 

 Jak vidíme, cílem Úmluvy je poskytnout kulturním statkům komplexní ochranu, která 

začíná již v době míru a dále se snaží postihnout veškeré eventuality, které mohou nastat 

během ozbrojeného konfliktu. Vymezení pojmu kulturní dědictví v této Úmluvě jsem roze-

bíral již v předchozí části práce, domnívám se však, že je natolik důležité, že jej zde uvedu 

znovu:  

 

a) movité nebo nemovité statky, které mají velký význam jako kulturní dědictví lidstva, 

jako jsou památky architektury, umění nebo historie, náboženské i světské, archeo-

logická naleziště, skupiny budov, které jako celek mají architektonický nebo histo-

rický význam, umělecké výtvory, rukopisy, knihy a jiné objekty, které mají umělecký, 

historický nebo archeologický význam, stejně jako vědecké sbírky a významné sbírky 

knih nebo archivy nebo reprodukce statků jmenovaných výše, 

                                                 
26

 International Blue Shield. The Hague Convention 1954 (online). Dostupné na: 

http://www.ancbs.org/cms/en/about-us/hague-convention (navštíveno 4. října 2016). 
27

 Ibid. 

 

http://www.ancbs.org/cms/en/about-us/hague-convention
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b) budovy, jejichž hlavním účelem je zachování nebo ukázka movitého kulturního dě-

dictví popsaného v odstavci a), jako jsou muzea, rozsáhlé knihovny a depozitáře ar-

chivů, a uložiště, jejichž účelem je úschova movitých statků podle odstavce a) 

v případě ozbrojeného konfliktu, 

c) centra obsahující velké množství kulturního dědictví podle odstavců a), b), označená 

jako „centra obsahující památky“.
28

 

 Výše uvedená definice kulturního dědictví je poměrně široká a její pojetí reflektuje 

fakt, že je určena k jeho ochraně během ozbrojeného konfliktu. To se projevuje především 

v tom směru, že kromě klasických lokalit jsou chráněna i „uložiště“, obsahující více objek-

tů. Tato „uložiště“ nemusejí mít samostatně žádnou významnou kulturní či historickou hod-

notu, podstatná je nicméně skutečnost, že se v nich nachází velké množství chráněných ob-

jektů. Právě vytváření takovýchto chráněných „sběrných míst“ pro případ konfliktu patří 

k jedné ze základních povinností podle Úmluvy. 

 

 Důležitý je také Druhý protokol, který byl přijat v roce 1999 jako reakce na události 

v bývalé Jugoslávii. Obecně můžeme říci, že posiluje některá ustanovení Úmluvy a Prvního 

protokolu. Vytváří také koncept „zvýšené ochrany“ kulturních statků, které mají velký vý-

znam pro lidstvo jako celek. Dále pak definuje sankce za činy spáchané proti kulturnímu 

dědictví a specifikuje podmínky individuální trestní odpovědnosti.
29

 

 

 Za účelem snadného rozpoznání kulturních statků, jimž je poskytnuta ochrana podle 

Úmluvy, je zaveden znak, který je nazýván jako „modrý štít“.
30

 Jeho využití pro jiné účely 

je samozřejmě striktně zakázáno. Je využíván jednak k označení chráněných kulturních 

statků (nepovinné), dále pak jako identifikace osob, které jsou odpovědné za kontrolu plnění 

povinností vymezených v Úmluvě a osob zapojených do ochrany kulturních statků a také 

jako označení na identifikačních průkazech podle Úmluvy.
31

 

 

                                                 
28

 Heritage for Peace. Hague Convention and Its Two Protocols, op. cit., str. 17. 
29

 Heritage for Peace. Hague Convention and Its Two Protocols, The Second Protocol (online). Do-

stupné na: http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-

and-its-two-protocols/ (navštíveno 4. října 2016). 
30

 Častěji je užíván anglický název „Blue Shield“. 
31

 Heritage for Peace. Hague Convention and Its Two Protocols,  op. cit., str. 17. 

http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-protocols/
http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/legal-framework/hague-convention-and-its-two-protocols/
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 V předchozích odstavcích jsem se snažil poukázat hlavně na komplexnost Haagské 

úmluvy a její význam pro chápání důležitosti ochrany kulturních statků během ozbrojeného 

konfliktu. Dle mého názoru tato úmluva představuje skutečný zásadní posun ve veškerém 

způsobu chápání kulturního dědictví. Už jen tím, že je celá úmluva zaměřena na jeho ochra-

nu během konfliktu jasně dokazuje význam, jaký mezinárodní společenství této problemati-

ce přisuzuje. Jedná se zároveň i o jasné sdělení, že podobné činy proti kulturnímu dědictví 

napříště nebudou tolerovány a jejich pachatelé se z nich budou zodpovídat.  

 

 Pro vývoj po Druhé světové válce má Úmluva zcela jistě značný význam, nicméně 

v současnosti čelí mezinárodní společenství novým výzvám. K případům ničení kulturního 

dědictví, které jsem zmínil v úvodu, totiž nedošlo během konfliktu (nebo přesněji v přímém 

důsledku válečných operací), ale v důsledku svévolného rozhodnutí, které bylo učiněno 

mimo souvislost s konfliktem.
32

 Je otázkou, do jaké míry je v tomto případě Haagská úmlu-

va aplikovatelná. Osobně se domnívám, že v podobných případech nám poslouží především 

jako jakýsi „návod“, jak k celé situaci přistupovat. Touto otázkou se v práci budu zabývat 

později, ale již v tomto bodě je jasné, že vzhledem k novým trendům je poměrně klíčová. 

Ať už však bude odpověď jakákoliv, význam Haagské úmluvy pro další vývoj a přístup me-

zinárodního společenství je nepopiratelný. 

  

 

  

2.5. Římský statut Mezinárodního trestního soudu 

 V Římském statutu Mezinárodního trestního soudu nenalezneme mnoho ustanovení 

týkajících se ochrany kulturního dědictví. I to málo, co však obsahuje, je zjevně dostatečné 

pro stíhání jednání, které proti kulturním statkům směřuje. Možná je tato stručnost naopak 

výhodou, která ponechává dostatečný prostor pro budoucí vývoj, a případné nedostatky mo-

hou být překlenuty interpretací. Osobně se nicméně domnívám, že v době (byť to rozhodně 

není dávná minulost), kdy Římský statut vznikal, nebyla tato otázka chápana jako natolik 

významná a byla jí věnována výrazně menší pozornost. 

 

 Římský statut byl přijat v roce 1998 jako mnohostranná smlouva otevřená k podpisu 

všem státům. Jeho první část zřizuje Mezinárodní trestní soud, který je chápán jako instituce 

                                                 
32

 Např. již zmiňované ničení kulturního dědictví v Timbuktu, 

http://edition.cnn.com/2016/08/22/africa/mali-timbuktu-war-crimes/ (navštíveno 4. října 2016). 

http://edition.cnn.com/2016/08/22/africa/mali-timbuktu-war-crimes/
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se soudní pravomocí nad osobami stíhanými za nejzávažnější zločiny mezinárodního zájmu, 

které jsou ve Statutu definovány. Další části Statutu se zabývají složením Soudu, jeho fun-

gováním a také vymezením zločinů, nad kterými má soud jurisdikci.
33

 

 

 Jak plyne z Římského statutu, Mezinárodní trestní soud má jurisdikci nad „nejzávaž-

nějšími zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek.“
34

 Těmito zločiny 

rozumíme zločin genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese. Nad tím, 

které zločiny budou nakonec za takto závažné považovány, nevládla shoda, nakonec se však 

podařilo dospět ke kompromisu. Některé státy navrhovaly, aby na tento seznam byly zařa-

zeny i zločiny jako terorismus, žoldnéřství nebo nedovolený obchod s drogami, pro tyto ná-

vrhy však nebyla nalezena větší podpora.
35

 

 

 Pro problematiku ochrany kulturního dědictví je zásadní kategorie válečných zločinů. 

Soud má nad těmito zločiny jurisdikci „zejména jsou-li páchány v rámci plánu či politické 

linie nebo v rámci rozsáhlého páchání trestné činnosti tohoto typu.“
36

 Důležitý je také od-

kaz na Ženevské úmluvy z roku 1949, které jsem zmínil v práci dříve. Právě jejich závažné 

porušení zaměřené proti osobám nebo majetku, požívajícím ochrany podle nich, může být 

klasifikováno jako válečný zločin.
37

 To potvrzuje význam Ženevských úmluv, o kterém 

jsem se zmiňoval výše. Přestože Římský statut mohl být v tomto ohledu „soběstačný“, od-

kazuje na Ženevské úmluvy, snad pro jejich vžitou autoritu. 

 

 V článku 8 odst. 2 písm. b) bod (ix) pak nalezneme skutkovou podstatu, která je pro 

otázku ochrany kulturního dědictví během ozbrojených konfliktů klíčová. Jedná se o „úmy-

slné vedení útoku proti budovám, určeným k náboženským, školským, uměleckým, vědeckým 

nebo charitativním účelům, historickým památkám, nemocnicím či místům, kde jsou shro-

mažďováni nemocní a ranění, pokud se nejedná o vojenské cíle“.
38

 Jak plyne z článku, vzta-

huje se tato definice na konflikt mezinárodní povahy. Jak však zjistíme pod písm. e) bod 

(iv), platí toto vymezení i pro ozbrojené konflikty jiné než mezinárodní povahy. 

                                                 
33

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha, 

Nakladatelství Karolinum, 2002. 
34

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu. 
35

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, op. cit., 

str. 21. 
36

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
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 Je důležité povšimnout si několika podstatných aspektů. Jednak je skutková podstata, 

která je pro nás podstatná, zařazena v odst. 2 pod písm. b), což znamená, že není chápána 

jako přímé porušení Ženevských úmluv z roku 1949, ale jako závažné porušení zákonů a 

obyčejů platných v mezinárodních ozbrojených konfliktech. Z tohoto znění můžeme dovo-

zovat, že je zde ochrana historických památek chápana jako součást obyčejového práva. To 

představuje výrazný posun v chápání celé této otázky a bezesporu jí to dodává na významu. 

Také to, že historické památky jsou ve výčtu řazeny po boku nemocnic nebo např. budov 

školského a náboženského charakteru dokazuje, jaký význam je jim přisuzován. 

 

 Je otázkou, do jaké míry právě toto pojetí významu ochrany kulturního dědictví oteví-

rá dveře pro současný přístup, který přisuzuje ochraně památek ještě větší důležitost. 

V definici se sice hovoří jen o „historických památkách“, což může působit stručným, až 

nedostatečným dojmem, avšak zdá se být nepochybné, že pojem zahrnuje celé kulturní dě-

dictví, jak jsem o něm referoval na začátku této práce. To ostatně dokazuje i současný pří-

stup Mezinárodního trestního soudu.
39

 

 

 Zařazení historických památek po bok jiných typů zařízení, která jsou tradičně chápá-

na jako chráněna v rámci ozbrojeného konfliktu, dle mého názoru jasně dokazuje, že histo-

rické památky požívají stejnou míru ochrany. Přestože po dlouhou dobu převládaly názory, 

že ochrana památek nemůže být chápana stejně závažně jako ochrana např. nemocnic, vidí-

me, že v Římském statutu tomu, alespoň teoreticky, nic nebrání.
40

 

 

2.6. Role UNESCO 

 Již dříve jsem v práci stručně zmínil UNESCO a jeho význam pro ochranu světového 

kulturního dědictví. V této části práce bych se na roli UNESCO rád více zaměřil a to zejmé-

na z toho důvodu, že význam jeho činnosti v ochraně kulturního dědictví nepochybně narůs-

tá, zároveň se však i mění. Jak se pokusím ukázat dále, role UNESCO je nyní výrazně „ak-

tivnější“ a také, což je pro potřeby této práce významnější, přibližuje se otázkám meziná-

                                                 
39

 Např. již zmiňovaný případ Al Mahdi, dostupné na: 

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/21/ahmad-al-mahdi-trial-the-hague-timbuktu-

cultural-destruction (navštíveno 5. října 2016). 
40

 KERSTEN, Mark. Why the Timbuktu case is a breakthrough for International Criminal Court, op. 

cit., str. 6. 
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rodního práva trestního a blíže spolupracuje s institucemi, pro které je tato problematika 

hlavní náplní práce. 

 

 Jak si můžeme přečíst v preambuli Úmluvy o světovém dědictví, smyslem činnosti 

UNESCO je zachování kulturního dědictví pro další generace a jeho ochrana. To se může 

realizovat celou řadou způsobů: podporou jednotlivých států v jejich snahách o ochranu 

vlastního kulturního a přírodního dědictví, poskytnutí pomoci v případě ohrožení kulturního 

či přírodního dědictví, spoluprací s místním obyvatelstvem či spoluprací na nejrůznějších 

projektech zabývající se konzervací a ochranou.
41

 Řada z těchto bodů je pro potřeby této 

práce irelevantní, dále se tedy budu zabývat jen těmi, které souvisí s mezinárodním právem 

trestním a aktuálním děním. 

 

 Jedním z důležitých přínosů UNESCO, který v určitém ohledu souvisí 

s mezinárodním právem trestním, je vytváření Seznamu ohroženého přírodního a kulturního 

dědictví. Hlavní funkcí tohoto seznamu je informování mezinárodního společenství o tom, 

že kulturní dědictví zapsané na Seznamu světového dědictví je určitým způsobem ohroženo. 

Tato informace by pak měla vyvolat reakci v podobě akce, která toto nebezpečí odstraní či 

zmírní.
42

 

 

 Příčiny ohrožení mohou být nejrůznější - od těch, které jsou dány přírodními jevy, ja-

ko jsou zemětřesení či jiné živelní katastrofy až po ty, které jsou způsobeny lidskou činnos-

tí. Zde jsou jako nejčastější zmiňovány právě ozbrojené konflikty, dále nekontrolovaný a 

neplánovaný růst měst, znečištění, ale i masový turismus.
43

 

 

 Světové dědictví může být Komisí zařazeno na Seznam ohroženého dědictví 

v případě, že je splněna alespoň jedna z podmínek, které jsou stanoveny v Úmluvě o světo-

vém dědictví z roku 1972. Podmínky lze obecně (v kategorii kulturního dědictví) dělit na 

nebezpečí, které je již „zjištěné“, tedy se o jeho existenci ví a nebezpečí, které můžeme 

označovat jako „potenciální“- to může za určitých okolností v budoucnu nastat.
44

 

                                                 
41

 UNESCO. World Heritage (online). Dostupné na: http://whc.unesco.org/en/about/ (navštíveno 6. 

října 2016). 
42

 UNESCO. World Heritage in Danger (online). Dostupné na: http://whc.unesco.org/en/158/ (na-
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 Mezi zjištěné nebezpečí patří zejména přirozená eroze materiálů, významné zhoršení 

městského, venkovského nebo přírodního prostředí, zhoršení v aspektu městského plánování 

nebo významná ztráta kulturní či historické autentičnosti a významu. Příkladem může být 

starověké íránské město Bam, které bylo téměř zcela zničeno zemětřesením v roce 2003.
45

 

 

 Významnější kategorií pro potřeby této práce je nebezpečí „potenciální“. Sem zahrnu-

jeme změnu právního statusu chráněného území, rozvojové projekty, které mohou chráněné 

statky negativně ovlivnit a především ozbrojené konflikty. Příkladů v této kategorii nalez-

neme celou řadu a ty nejaktuálnější tvoří právě kulturní dědictví, které je ohroženo ozbroje-

ným konfliktem.
46

  

 

 Pro úplnost bych ještě dodal, že zařazení na Seznam ohroženého dědictví s sebou nese 

určité důsledky. Lze tak například snadněji získat prostředky z Fondu UNESCO, ale přede-

vším tento krok vytváří značný tlak na stát, na jehož území se předmětné statky nacházejí. 

Ten může napomoci k přijetí opatření, která daný stav zmírní či napraví. V důsledku tohoto 

rozhodnutí se na danou lokalitu také upře pozornost mezinárodního společenství a všeobec-

ně se očekává, že daný stát příjme opatření, které budou problém řešit. V krajním případě, 

pokud dojde ke ztrátě charakteristik, na jejichž základě je lokalita zařazena na Seznamu svě-

tového dědictví, může dojít i k jejímu odebrání ze Seznamu. Tento krok je chápán jako po-

slední možnost a samozřejmě přináší i značnou negativní publicitu.
47

 

 

 Když jsem výše zmínil „aktivnější“ roli UNESCO, měl jsem na mysli především jeho 

rychlejší reakci na nebezpečí, které dědictví na Seznamu hrozí v důsledku ozbrojených kon-

fliktů. Jak vidíme na třech nedávných příkladech - Mali, Sýrii a Libyi, UNESCO se vždy 

rozhodlo zařadit dědictví, které se nachází v oblastech zasažených konfliktem, na Seznam 

ohroženého dědictví. V případě Sýrie toto rozhodnutí následovalo poměrně dlouho po za-

čátku konfliktu (bylo přijato až 20. června 2013), v případě Libye však přišlo o poznání 

rychleji po eskalaci konfliktu (14. červenec 2016).
48

 Obě tato rozhodnutí byla přijata 
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v důsledku nestabilní a nepřehledné situace ve zmíněných státech a s ní spojenými riziky 

pro kulturní dědictví. 

 

 Je nepochybné, že jde do značné míry o symbolický krok a jeho skutečný dopad na 

ochranu dané lokality není v daném okamžiku až tak velký. Význam zde můžeme vidět spí-

še z dlouhodobého hlediska, kdy se tímto směrem zaměří pozornost mezinárodního spole-

čenství a vzniká určitá forma tlaku na nápravu. Pro potřeby reálné ochrany se dle mého ná-

zoru jedná i o jisté varování, že poškozování těchto lokalit nebude tolerováno a ponese 

s sebou důsledky pro pachatele těchto činů. 

 

 Jako důležitý mezičlánek ve vývoji lze rovněž vnímat přijetí Úmluvy o úmyslném ni-

čení kulturního dědictví v Paříži roku 2003. Jak je vyjádřeno v preambuli, jde především o 

reakci na rostoucí počet případů úmyslného ničení kulturního dědictví v celosvětovém mě-

řítku. Úmluva výslovně odkazuje na zničení Buddhů v Bamjánu, nicméně z celkového poje-

tí je patrné, že jde i o reakci na události, k nimž došlo během devadesátých let na území bý-

valé Jugoslávie. V úmluvě je stanovena řada povinností pro státy a pak také explicitně vy-

jádřeno několik zásad, které se do té doby spíše pouze dovozovaly. 

 

 Již v Preambuli nalezneme odkazy na Římský statut Mezinárodního trestního soudu a 

Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.
49

 To považuji za velice dů-

ležité, jelikož zde vzniká spojení mezi ochranou kulturního dědictví a mezinárodním prá-

vem trestním. K významu tohoto spojení se ještě vrátím později v této části práce. 

 

 Dle Úmluvy má stát především povinnost přijímat opatření potřebná k ochraně kultur-

ního dědictví a to jak v době míru, tak i během ozbrojeného konfliktu či okupace. Pokud 

v tomto ohledu selže nebo ničení kulturního dědictví přímo podporuje či organizuje, nese za 

to odpovědnost. Stát má také povinnost stíhat osoby, které se dopouštějí činů proti kultur-

nímu dědictví a potrestat je. Konečně je rovněž podstatné i to, že Úmluva výslovně upozor-

ňuje, že ničení kulturního dědictví je často spojeno i s jiným závažným porušováním lid-

ských práv a to by mělo být při aplikaci Úmluvy zohledněno.
50

 Lze tak dovodit, že ničení 
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kulturního dědictví je chápáno jako stejně závažný problém jako porušování lidských práv 

samo o sobě a jeho ochrana je součástí ochrany lidských práv. To potvrzuje i znění pream-

bule, kde se výslovně hovoří o tom, že ničení kulturního dědictví je i zásahem do lidské dů-

stojnosti a práv.
51

 

 

 Dalším významným jevem, který lze pozorovat v důsledku nedávných událostí, je ze-

sílená spolupráce mezi UNESCO a Mezinárodním trestním soudem.
52

 Hlavním cílem této 

spolupráce je skoncovat s beztrestností za záměrné ničení kulturního dědictví, které může 

být považováno za válečný zločin.
53

 Jako zlomový bod je v této oblasti chápáno ničení kul-

turního dědictví v Timbuktu a následně již několikrát zmiňovaný případ Al Mahdi.
54

 Hlav-

ním cílem UNESCO a Mezinárodního trestního soudu je především prohloubení a posílení 

spolupráce. Tím se nyní rozumí především sdílení informací a expertních posudků, vývoj 

v této oblasti však postupuje velmi rychle. Důležité je také to, že tato spolupráce jasně uka-

zuje, jaký význam přisuzuje mezinárodní společenství ochraně kulturního dědictví. Jde o 

jasný vzkaz, že úmyslné ničení kulturního dědictví již nebude tolerováno a přehlíženo. Pří-

pad Al Mahdi ukázal, že ničení kulturního dědictví jde efektivně stíhat pomocí již existují-

cích mechanismů.
55

 

 

 Spolupráce UNESCO a Mezinárodního trestního soudu se zdá být logickou - UNES-

CO může poskytnut informace o významu lokality a důvodech, proč požívá ochrany a na 

základě toho i snadno určit rozsah a závažnost poškození. Tento „expertní názor“ bezesporu 

usnadňuje činnost Mezinárodního trestního soudu v řadě oblastí. Nejprve v samotném zahá-

jení stíhání, dále pak i v dokazování.
56

 Tento model byl uplatněn v právě v případě Al Mah-
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di a je vysoce pravděpodobné, že to není naposledy, kdy bylo tímto způsobem postupováno. 

Této otázce se však budu podrobněji věnovat v další části práce.  

 

 Myšlenka spolupráce jako taková nicméně není ničím novým. V článku 23 Haagské 

úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu nalezneme rovněž 

možnost spolupráce s UNESCO. Jedná se možnou spolupráci hned v několika oblastech: 

technická pomoc při organizování ochrany kulturního dědictví či jakýkoliv jiný problém 

spojený s realizací Haagské úmluvy. UNESCO také může na základě své vlastní iniciativy 

činit návrhy smluvním stranám Haagské úmluvy.
57

 Není zde předpokládána tak široká spo-

lupráce, jakou nyní můžeme pozorovat mezi UNESCO a Mezinárodním trestním soudem, 

pole pro činnost UNESCO je však značné. 

 

 Právě výše popsanou spolupráci mezi UNESCO a Mezinárodním trestním soudem, ale 

i dalšími institucemi, považuji za zásadní pro další vývoj. Jak jsem již zmínil, tento koncept 

umožní výrazně efektivnější stíhání zločinů proti kulturnímu dědictví, celý proces urychlí a 

usnadní. Podle mého názoru je naprosto logické a žádoucí, aby se UNESCO, jako jakýsi 

„expert“, zapojilo do stíhání těchto zločinů. V konečném důsledku vlastně nejde o nic jiného 

než o naplnění jeho původního poslání. 

  

 

2.7. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

 V předchozích částech práce jsem se pokoušel nastínit postupný vývoj a pojetí 

v chápání ochrany kulturního dědictví během ozbrojených konfliktů i mimo ně. Naprosto 

zásadní moment pro pojetí současné dle mého názoru představuje Mezinárodní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii a některé případy, které se před ním projednávaly.  

 

 Zdá se, že pro tento důležitý okamžik svědčilo hned několik okolností. Evropa se stala 

poprvé od Druhé světové války dějištěm ozbrojeného konfliktu a po dlouhých letech míru 

tento konflikt vyvolal o to větší zděšení. To postupně narůstalo s tím, jak se šířily zvěsti o 

etnických čistkách a dalších činech spáchaných bojujícími stranami. Zároveň je potřeba mít 

na paměti, že koncept lidských práv byl již pevně zakořeněn v evropské kultuře a proto činy 
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spáchané na území bývalé Jugoslávie výrazně otřásly celým kontinentem. Reakce byla ne-

vyhnutelná. A touto reakcí bylo právě vytvoření Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugo-

slávii.
58

 

 

 Jedná se o ad hoc tribunál Organizace spojených národů, který byl založen v roce 

1993 a jeho úkolem je vyšetřování a potrestání válečných zločinů, které byly spáchány na 

území bývalé Jugoslávie v devadesátých letech.
59

 Dle Statutu do jeho jurisdikce spadá zá-

važné porušení Ženevských úmluv z roku 1949, porušení zákonů nebo obyčejů války, geno-

cida a zločiny proti lidskosti.
60

 Význam Tribunálu pro další vývoj v této oblasti je dnes po-

važován za zásadní, pro potřeby této práce se ale zaměřím na problematiku podstatně užší: 

případy, které se týkaly ničení kulturního dědictví během konfliktu a které byly před Tri-

bunálem projednávány.  

 

 Význam, jaký je přikládán tomuto Tribunálu, můžeme vidět i z vyjádření jeho tajem-

níka, Johna Hockinga, který na konferenci UNESCO prohlásil, že to byl právě Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který vydláždil cestu pro stíhání jednotlivců za útoky 

na kulturní dědictví.
61

 Tím poukazoval na současnou situaci a případ ničení kulturního dě-

dictví v Timbuktu a nepochybně také na činy spáchané v Sýrii a Iráku tzv. Islámským stá-

tem. Toto spojení jasně ukazuje, jaký význam pro budoucí vývoj je přičítán Jugoslávskému 

tribunálu a do jaké míry ovlivňuje současné dění. 

 

  V již zmíněném projevu Johna Hockinga však můžeme nalézt ještě jeden důležitý pr-

vek. Dle jeho názoru může být ničení kulturního dědictví přímou cestou ke genocidě či et-

nickým čistkám a proto si nemůžeme dovolit zlehčovat ničení kulturního dědictví.
62

 Vyslo-

vil tak to, čím se už dříve zabývala teorie, tedy pojetí, že kulturní dědictví a jeho ochrana je 

součástí lidských práv a útok na něj je i útokem na lidská práva jako taková. Právě zde mů-

žeme spatřovat mimořádný význam Jugoslávského tribunálu - soudů, které se zabývaly ge-
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nocidou či zločiny proti lidskosti již zde byla celá řada, žádný z nich se nicméně nezaměřo-

val i na ničení kulturního dědictví.  

 

 Z Hockingova projevu můžeme také vyčíst, jakou důležitost přikládá kulturnímu dě-

dictví pro zachování a rozvoj identity etnik. Právě tímto způsobem si lze vysvětlit, proč je 

ochraně kulturního dědictví přisuzován takový význam. Osobně se domnívám, že propojení 

mezi kulturní identitou a kulturním dědictvím je naprosto zásadní. Kulturní dědictví před-

stavuje pojítko mezi minulostí a budoucností, reprezentuje kontinuitu a jeho existence zna-

mená pro komunitu pevný bod, kterého se lze držet v nejistých dobách. Zničením kulturního 

dědictví tak lze významně přispět i ke zničení etnika jako takového.
63

 

 

 Právní základ pro stíhání ničení kulturního dědictví během Balkánského konfliktu na-

lezneme ve Statutu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. V článku 3 

(Porušení zákonů nebo obyčejů války) písm. (d) se dočteme, že sem spadá i „zabavení, zni-

čení nebo úmyslné poškození objektů sloužícím k náboženským, charitativním nebo vzdělá-

vacím účelům, uměním či vědám, historickým památkám a dílům umění a vědy“.
64

  Toto 

vymezení není nijak zvlášť zevrubné a nelze jej srovnávat s definicemi kulturního dědictví, 

které nalezneme v Úmluvě o světovém dědictví nebo Haagské úmluvě, na druhé straně je 

však zcela dostačující pro účely stíhání jednotlivců za výše zmíněné jednání. Případné nedo-

statky je možné překlenout interpretací, která ponechává dostatek prostoru pro možné změ-

ny v chápání pojmů a další vývoj.  

 

 Nyní se zaměřím na konkrétní případ, který se projednával před Mezinárodním trest-

ním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a který je považován za velmi důležitý z pohledu 

ochrany kulturního dědictví. Jedná se o ostřelování města Dubrovník, ke kterému došlo 

v prosinci roku 1991. Během ostřelování došlo k usmrcení dvou civilistů a zranění třech 

dalších, zároveň však bylo zcela zničeno šest chráněných budov ve starém městě a řada dal-

ších byla poškozena.
65

 Staré město Dubrovníku bylo v té době chráněno jednak jako památ-
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ka na seznamu UNESCO
66

 a nepochybně také spadalo do kategorie chráněných objektů 

podle Haagské úmluvy. Dubrovník je jedním z nejdůležitějších měst na Jadranském pobřeží 

a nalezneme v něm řadu architektonicky cenných budov z nejrůznějších období, jeho vý-

znam pro celý region je mimořádný.
67

 

 

 V souvislosti s těmito událostmi byly obviněny dvě osoby: bývalý jugoslávský generál 

Pavle Strugar a Miodrag Jokic, velitel sektoru, který Dubrovník obklopoval. Obvinění se 

v obou případech týkalo ostřelování Starého města Dubrovníku, které nebylo podmíněno 

vojenskou nezbytností a jednalo se tedy o porušení zákonů a obyčejů války. Tímto jednáním 

došlo k poškození chráněných objektů podle Statutu, článek 3 písm. (d).
68

 

 

 Pavle Strugar dal osobně rozkaz k ostřelování Starého města Dubrovníku. Mimo jiné 

je pro účely této práce podstatné to, že byl obviněn ze zničení objektů sloužícím 

k náboženským, uměleckým nebo vědeckým účelům. Role Miodraga Jokice je soudem 

popsána jako více pasivní. Zločiny byly spáchány vojáky pod jeho velením, nicméně Jokic 

nedal k jejich spáchání rozkaz. Soud dovodil, že se jednalo o „pomoc“ při spáchání těchto 

činů, jelikož Jokic neudělal nic, aby vojákům, kterým velel, zabránil v jejich páchání a také 

je následně nijak nepotrestal.
69

 

 

 V obou výše popsaných případech je podstatné, že jak Strugar, tak i Jokic byli kromě 

zničení chráněných objektů obviněni i z dalších zločinů (např. vražda), avšak zničení chrá-

něných objektů bylo do značné míry vyzdvihnuto a při projednávání případu mu byla věno-

vána značná pozornost. V tom můžeme spatřovat zásadní posun v chápání ochrany kulturní-

ho dědictví, kdy ochrana těchto statků je pojímána skoro stejně závažně jako ochrana lid-

ského života. Právě zde můžeme vidět onen zásadní zlom, o kterém jsem hovořil na počátku 
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této části práce. Mezinárodní společenství již posunulo ochranu kulturního dědictví mezi 

ostatní hodnoty, jejichž ochrana je chápána jako zájem celého lidstva.
70

 Do značné míry jde 

jen o potvrzení předchozího vývoje, je ale dobře, že je to řečeno natolik explicitně. Když se 

znovu vrátím ke slovům Johna Hockinga, je zde „přímá cesta od Dubrovníku k Timbuktu“.
71

 

 

2.8. Mezinárodní trestní soud 

 V předchozí části práce jsem se již stručně zabýval Římským statutem Mezinárodního 

trestního soudu (dále jen MTS) a tím, jak se staví k problematice ochrany kulturního dědic-

tví během ozbrojeného konfliktu. Zde bych se rád zaměřil čistě na roli MTS, jeho význam a 

přínos. Účelem této práce rozhodně není podrobný výklad o MTS, jeho význam je však ta-

kový, že považuji za vhodné alespoň stručně nastínit jeho historii a představit jeho cíle.  

 

 Je nepochybné, že vznik MTS znamená důležitou změnu v pojetí mezinárodní sprave-

dlnosti. Cesta ke vzniku MTS byla dlouhá a její počátky lze vysledovat více než o sto let 

zpět. První návrhy na vytvoření mezinárodního soudu, který by se zabýval zločiny spácha-

nými během ozbrojených konfliktů, se objevily již ve druhé polovině 19. století. Konkrétně 

souvisely se vznikem Mezinárodního červeného kříže a událostmi během Prusko-

francouzské války. Tyto rané snahy však neslavily úspěch a myšlenka se opět vynořila až 

s koncem První světové války. Versaillské úmluvy předpokládaly vznik ad hoc tribunálu, 

před kterým bude souzen německý císař a další osoby (z poražených států pochopitelně), 

které se dopustily válečných zločinů. Tato ustanovení Versaillských úmluv však nakonec 

nebyla provedena a myšlenka mezinárodního trestního soudu opět na určitý čas upadla do 

zapomnění.
72

 

 

 Výraznou změnu přinesla až Druhá světová válka, konflikt do té doby nebývalých 

rozměrů, který svou brutalitou a počtem civilních obětí šokoval svět. Vytvoření Norimber-

ského a Tokijského tribunálu je považováno za základ pro dnešní pojetí mezinárodního prá-
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va trestního a také pozdější vznik MTS. Důležité je také to, že zde byly vymezeny skutkové 

podstaty nejzávažnějších zločinů.
73

 

 

 Podstatné je rovněž přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Valným 

shromážděním OSN v roce 1948. Úmluva předpokládala, že tento zločin bude souzen a tres-

tán „mezinárodními trestními tribunály, které k tomu budou mít jurisdikci“, žádné další kro-

ky ale nebyly podniknuty a celý vývoj v této oblasti se prakticky zastavil v důsledku Stude-

né války.
74

 

 

 Posun přinesl až konec Studené války a vývoj dějin na počátku 90. let dvacátého sto-

letí. Konflikty ve Rwandě a na území bývalé Jugoslávie provázelo významné porušování 

mezinárodního humanitárního práva a rozsáhlé páchání válečných zločinů a zločinů proti 

lidskosti. Přestože vznikly ad hoc tribunály, které měly situaci řešit, volání po stálém soudu 

výrazně sílilo. Byla založena Přípravná komise OSN, která měla za úkol vytvořit návrh sta-

tutu nově vzniklého soudu. Snahy vyvrcholily v létě roku 1998 v Římě, kde byl na závěr 

konference přijat Statut MTS, známý jako Římský statut. Ten nabyl účinnosti v roce 2002 

poté, co byl ratifikován šedesátým státem.
75

 

 

 MTS můžeme charakterizovat jako stálý mezinárodní soud, který byl založen za úče-

lem vyšetřování, stíhání a souzení jednotlivců, kteří jsou obviněni ze spáchání nejzávažněj-

ších zločinů, jejichž potrestání je zájmem celého mezinárodního společenství. Těmito zloči-

ny jsou genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese. Základní ideou je, 

že tyto zločiny by neměly zůstat nepotrestány.
76

 

 

 Dále je podstatné dodat, že MTS je nezávislý na OSN (na rozdíl od dřívějších ad hoc 

tribunálů) a jeho účelem také není nahrazovat činnost jednotlivých národních soudů. Jeho 

jurisdikce je komplementární a jedná v případě, že soudní systém daného státu nechce nebo 
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nemůže jednat. Konečně MTS má jurisdikci jen nad zločiny, které byly spáchány až poté, co 

Římský statut nabyl účinnosti (1. červenec 2002).
77

 

 

 Obecně můžeme rozlišit několik základních cílů MTS. Jde o způsob, jak zajistit spra-

vedlnost „pro všechny“. Tím je myšleno především to, že jsou před ním souzeni jednotlivci, 

kteří se dopouštějí zločinů, a jeho jurisdikce se neomezuje jen na státy, jako např. u Meziná-

rodního soudního dvora. Je tak chápán jako dlouho chybějící článek v systému mezinárodní 

spravedlnosti. Neméně důležité je „ukončení beztrestnosti“ za určité činy. Tuto otázku řeší 

individuální trestní odpovědnost, která se objevila již ve Statutu Norimberského tribunálu. 

Smyslem je také napomoci ukončení konfliktů: spravedlivé potrestání pachatelů zločinů ne-

pochybně může zvýšit zájem stran o mírové řešení a podpořit ukončení aktů nepřátelství. 

Netřeba dodávat již zmíněné komplementární pojetí MTS, kdy je jeho smyslem jednat 

v případech, kdy národní soudy státu jednat nemohou nebo nechtějí. A konečně cíl, který je 

společný i s národním trestním právem - prevence a odrazení od páchání podobných činů 

v budoucnu.
78

 

 

 V předchozích odstavcích jsem se poněkud obšírněji zabýval MTS, ač jsem na počát-

ku poznamenal, že to není účelem této práce. Učinil jsem tak z velmi prostého důvodu. 

Chtěl jsem prezentovat význam, jaký je přikládán MTS a hodnotám, které chrání, abych zde 

nyní mohl ukázat, jaké světlo to vrhá na otázku ochrany kulturního dědictví. Jak jsem zmínil 

výše, hodnoty, které se nacházejí pod ochranou MTS, jsou chápány jako zcela zásadní a zá-

kladní práva.  

 

 Tím, jakým směrem se nyní ubírá přístup MTS o ochraně kulturního dědictví, dává 

jasně najevo, že ochrana kulturního dědictví se řadí mezi tato základní práva. Může se to 

zdát automatické, nebylo tak tomu vždy. Stačí si připomenout Norimberský tribunál - přes-

tože během Druhé světové války došlo k asi nejmasivnějšímu ničení kulturního dědictví 

v dějinách Evropy a v mnoha případech nebylo ospravedlnitelné vojenskou nutností, Tri-

bunál se touto otázkou vůbec nezabýval. Takový přístup by dnes byl zcela nemyslitelný.
79
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 Nepochybně je to důsledkem vývoje v oblasti ochrany a pojímání kulturního dědictví, 

jak jsem o něm hovořil dříve. Je to však zcela nedávno kdy MTS konečně explicitně vyjád-

řil, že kulturní dědictví zasluhuje stejnou míru ochrany jako jiné hodnoty, které jsou tradičně 

chráněny mezinárodním humanitárním právem a jeho ničení nelze přehlížet. Jeho ochrana je 

zájmem celého lidstva, stejně jako ochrana lidského života a důstojnosti.
80
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3. NIČENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V TIMBUKTU 

3.1. Význam lokality 

 V úvodu této kapitoly jsem se rozhodl věnovat určitý prostor popisu lokality samotné 

a důvodům, proč je považována za natolik významnou. V předchozí části práce jsem již 

stručně vysvětlil, na základě jakých kritérií jsou jednotlivé památky zařazovány na Seznam 

světového dědictví a zde bych nyní chtěl vyzdvihnout jisté výjimečné hodnoty, kterými 

Timbuktu oplývá. 

 

 Vznik Timbuktu bývá kladen již do 5. století našeho letopočtu, období jeho hlavního 

hospodářského rozmachu ovšem představuje až 15. a 16. století. V této době město předsta-

vovalo centrum vzdělanosti a místo, odkud se šířil islám do okolních zemí. Hlavní podíl na 

tom měla universita Sankore, která zastřešovala velké množství škol pro studium Koránu. 

Zároveň se jednalo o důležitou křižovatku na obchodních stezkách a komerční centrum, ve 

kterém se obchodovalo se zbožím z různých oblastí Afriky. Hlavními svědky této epochy 

jsou tři hlavní mešity: Djingareyber, Sankore a Sidi Yahia a také řada mauzoleí a posvát-

ných míst. Mešity samotné představují výjimečný příklad hliněné architektury a také jsou 

nadále zachovávány tradičními metodami.
81

  

 

 V pozdějších dobách město ztratilo na významu a postupně upadalo do zapomnění, 

v povědomí přežívalo pouze jako legenda. Opět objeveno bylo Evropany až v 19. století, 

část města však byla zcela opuštěná a řada budov byla ve zříceninách. Na samém konci sto-

letí bylo město obsazeno Francouzi, kteří jej částečně obnovili a opravili některé významné 

stavby, nadále však představovalo těžko přístupnou lokalitu, jelikož sem nevedla železnice 

ani kvalitní silnice. V roce 1960 se pak celá oblast stala součástí nově vzniklé Republiky 

Mali.
82

 

 

 Do středu zájmu mezinárodní veřejnosti se Timbuktu opět dostalo až v roce 2002, kdy 

se Tuaregové v této oblasti pokusili vytvořit vlastní nezávislý stát. Po tomto neúspěšném 

pokusu byli vytlačeni islamistickými skupinami, které rovněž převzaly kontrolu nad měs-
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tem. Na základě striktní interpretace islámského práva prohlásili řadu historických míst 

(především mauzolea) za modloslužebná a následovalo jejich cílené ničení. Po vytlačení is-

lamistů z města na počátku roku 2003 následovala rozsáhlá kampaň za obnovu těchto 

míst.
83

 

 Město bylo zapsáno na Seznam světového dědictví v roce 1988. Celkově splňuje tři 

kritéria pro zápis: mešity a posvátná místa ve městě hrála důležitou rolu v šíření islámu 

v Africe, tři hlavní mešity jsou svědky zlatého věku Timbuktu a představují mimořádný pří-

klad urbanismu a dokládají význam města jako kulturního, duchovního a obchodního centra 

na jižní větvi transsaharské obchodní stezky.
84

  

 

 Je zřejmé, že historický význam Timbuktu pro oblast severozápadní Afriky je mimo-

řádný. Je to doklad bohaté minulosti a součást identity oblasti a tamních obyvatel. Ostatně i 

proto bylo město zařazeno na Seznam světového dědictví a v neposlední řadě i to je jedním 

z důvodů, proč ničení jeho posvátných míst vyvolalo natolik silnou odezvu v mezinárodním 

společenství.
85

 O tom však podrobněji v dalších částech této práce.  

 Zde jsem se jen snažil nastínit dějiny a význam místa, abych tak umožnil lepší pocho-

pení následujících událostí a celou otázku zasadil do určitého kontextu. 

 

3.2. Konflikt v Mali 

 Ještě předtím, než se budu zabývat samotným případem Al Mahdi, chci poskytnout 

alespoň stručné informace o konfliktu, který v Mali probíhal, abych tak celý případ mohl 

zasadit do náležitého kontextu. Samotný průběh konfliktu není pro případ Al Mahdi zásad-

ní, na druhé straně je nicméně nezbytné mít na zřeteli určité skutečnosti, které z konfliktu 

vyplývají a které nakonec v jistém smyslu zapříčinily události, jimiž se Mezinárodní trestní 

soud zabýval. 

 

 Mali je vnitrozemský stát v západní Africe a patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté 

země na světě. Dle hodnocení Světové banky žije téměř polovina z jeho 16 milionů obyvatel 
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pod hranicí chudoby. Dominantním náboženstvím je islám.
86

 

 

 Na počátku roku 2012 došlo ke dvěma událostem, které zásadně ovlivnily situaci 

v Mali. První z nich bylo povstání na nestabilním severu země, které vyústilo v situaci, kdy 

byla celá oblast kontrolována větším množstvím ozbrojených skupin. Druhou událostí byl 

vojenský převrat, který se odehrál v hlavním městě na konci března a vypudil prezidenta 

Toureho krátce před plánovanými prezidentskými volbami. 

 

 Konflikt na severu země začal útokem tuarežské povstalecké skupiny National Mo-

vement for the Liberation of Azawad (dále MNLA) na vojenskou základnu ve městě Mena-

ka v polovině ledna 2012. K útokům na vládní jednotky se postupně přidávaly další skupi-

ny, zejména islamistická skupina Ansar Dine. V průběhu dubna 2012 obsadily tyto skupiny 

všechny vojenské základny a významnější města v oblasti včetně Timbuktu. V červnu 2012 

pak propukly ozbrojené střety mezi mezi MNLA a Ansar Dine, jejichž výsledkem byl ústup 

MNLA z obydlených oblastí. Na konci měsíce měla skupina Ansar Dine Timbuktu a jeho 

okolí pevně pod kontrolou.
87

 

 

 Ansar Dine je tuarežská jihadistická a salafistická skupina, jejímž cílem je zavedení 

práva šaría na celém území Mali. Toto hnutí představuje tuarežský nacionalismus velmi od-

lišný od MNLA, která je považována za sekulární. Ansar Dine je také spojeno s dalšími ra-

dikálními ozbrojenými skupinami v regionu, zejména s Al Qaeda in the Islamic Maghreb.
88

 

 

 Týden před plánovanými prezidentskými volbami skupina vojáků vedena kapitánem 

Sanogem svrhla odcházejícího prezidenta Toureho. Následoval značný tlak především ze 

strany Africké unie (AU) a Ekonomického společenství západoafrických států (ECOWAS). 

Ten přiměl vojenskou juntu ke slibu brzkého návratu civilní vlády a prezidentských voleb. 

Na počátku dubna 2012 prezident Toure oficiálně rezignoval a dočasným prezidentem byl 

zvolen Dioncounda Traore, který také jmenoval novou vládu. Hlavní snahou vlády byla sta-
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bilizace situace a upevnění moci v hlavním městě na úkor řešení problémů na severu ze-

mě.
89

 

 

 Rada bezpečnosti OSN přijala 5. července a 2. října dvě rezoluce, které požadovaly 

stíhání pachatelů činů, které byly v rozporu s lidskými právy a mezinárodním humanitárním 

právem. 20. prosince 2012 pak přijala rezoluci, která umožňovala nasazení mezinárodní mi-

se, jež měla pomoci osvobodit sever země.
90

 Tato mise, organizována africkými státy, se 

však ukázala jako nedostatečná a nakonec do situace zasáhla svou vlastní misí Francie. Se-

ver země byl osvobozen, avšak Francie si nadále udržovala v regionu silnou vojenskou pří-

tomnost a pokračovala v boji s ozbrojenými skupinami.
91

 

 

3.3. Skutkový stav 

 Na události je třeba nazírat ve světle skutečností, které jsem popsal v předchozí části 

práce a mít na paměti, jaká byla situace v celém Mali v důsledku probíhajícího konfliktu. 

 

 Jak jsem zmínil dříve, k propuknutí konfliktu došlo na území Mali v lednu roku 2012. 

Jednalo se o ozbrojený konflikt vnitrostátního charakteru a kontrolu nad severní částí země 

postupně získávaly různé ozbrojené skupiny. Na počátku dubna 2012, po ústupu vládních 

jednotek, získaly nad Timbuktu kontrolu skupiny Ansar Dine a Al Qaeda in Islamic 

Maghreb (AQIM). Až do ledna 2013 tyto skupiny město ovládaly a vydávaly výnosy, kte-

rými regulovaly život jeho obyvatel. V praxi byly tyto výnosy prováděny místní vládou, kte-

rá zahrnovala Islámský tribunál, jednotky Islámské policie, mediální komisi a také skupinu 

dozírající nad mravností zvanou Hesbah.
92

 

 

 Ve zmíněném období byl Al Mahdi považován za experta na náboženské otázky a i 

Islámský tribunál s ním konzultoval svou činnost. Byl rovněž velmi aktivní v dalších čin-

                                                 
89

 Ibid. 
90

 Ibid. 
91

 The Broker. Sahel Watch: a living analysis of the conflict in Mali (online). Dostupné na: 

http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Sahel-Watch-a-living-analysis-of-the-conflict-in-Mali (na-

vštíveno 18. října 2016). 
92

 International Criminal Court. ICC Trial Chamber VIII declares Mr Al Mahdi guilty of the war 

crime of attacking historic and religious buildings in Timbuktu and sentences him to nine years’ im-

prisonment (online). Dostupné na: https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1242 (navštíve-

no 19. října 2016). 

http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Sahel-Watch-a-living-analysis-of-the-conflict-in-Mali
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1242


 

39 

 

nostech skupin Ansar Dine a AQIM a vedl Hesbah od jejího založení až do září 2012. Vy-

tvořil také dokument o roli a cílech Hesbah.
93

 

 Na konci července 2012 učinil vůdce skupiny Ansar Dine, Iyad Ag Ghaly, po konzul-

taci s dalšími vůdčími osobnostmi skupiny, rozhodnutí zničit mausolea s ostatky svatých. Al 

Mahdi tento záměr konzultoval s guvernérem Timbuktu a vyjádřil názor, že dle mínění 

všech islámských učenců je zakázáno postavit jakoukoliv stavbu nad hrobem, nicméně zni-

čení mausoleí ve městě nedoporučuje, jelikož by tento čin mohl vyvolat nevoli místních 

obyvatel. Ag Ghaly však dal guvernérovi pokyn začít s odstraňováním mausoleí a ten jej 

přenesl na Al Mahdiho, jakožto hlavu Hesbah. I přes prvotní pochybnosti Al Mahdi ihned 

po obdržení pokynu souhlasil s vykonáním útoku. Sepsal kázání o ničení mausoleí, a které 

bylo čteno během pátečních modliteb tesně před zahájením útoku. Osobně také určil pořadí, 

v jakém mají být budovy ničeny. Vlastní útok probíhal mezi 30. červnem a 11. červencem 

2012. Deset nevýznamnějších a nejznámějších staveb Timbuktu bylo napadeno a zničeno Al 

Mahdim a dalšími jednotlivci. Všechny tyto budovy byly náboženské a historické památky 

a nebyly vojenskými cíli.
94

 

 

 Al Mahdi vykonával jako hlava Hesbah nad ničením dozor a byl do prací také osobně 

zapojen. K pracím využíval další členy Hesbah, kterým udílel pokyny a určoval, v jakém 

pořadí mají být budovy ničeny. Rovněž zajišťoval nezbytnou logistickou podporu a činy se 

v rozhovorech pro média snažil ospravedlnit. Byl osobně přítomen na všech místech, kde 

k útokům docházelo, dával pokyny a poskytoval morální podporu a nejméně v pěti přípa-

dech se útoku i osobně účastnil.
95

 

 

 Pro další vývoj je důležité pochopit, jaký význam obyvatelé města místům přikládali. 

Hrobky súfijských světců měly město ochraňovat před zlými duchy a tvořily podstatnou 

součást jeho identity. Ne náhodou bývá Timbuktu nazýváno „město 333 svatých“. Došlo 

rovněž i ke zničení části sbírky středověkých rukopisů, které byly ve městě uchovávány, 

většina z nich byla nicméně včas přesunuta do hlavního města. Tyto rukopisy také dokláda-

ly minulost města jako důležitého centra vzdělanosti a duchovního života. V neposlední řa-
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dě byla zničena i mešita Sidi Yahia ze 14. století, která byla svědkem zlatého věku města. 
96

  

 

 Jak je patrné, nejde jen o „pouhé“ ničení historických budov, ale i o ničení samotné 

identity místa a tamních obyvatel.
97

 Právě z tohoto důvodu se dá činy považovat za natolik 

závažné. Tento fakt pak rovněž v mnohém odráží další postup Mezinárodního trestního sou-

du, k tomu se však dostanu v dalších částech práce. 

 

3.4. Postup Mezinárodního trestního soudu 

 Mezinárodní trestní soud pozoroval situaci v Mali od propuknutí násilí v lednu 2012. 

24. dubna 2012 pak vydal prohlášení, ve kterém připomíná, že Mali je smluvní stranou 

Římského statutu a soud má tedy jurisdikci nad válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a 

genocidou, které mohly být spáchány na území Mali nebo občany Mali. Na konci května 

2012 pak vláda Mali učinila rozhodnutí postoupit zločiny, které byly spáchány různými oz-

brojenými skupinami na severu země od ledna 2012 Mezinárodnímu trestnímu soudu. Toto 

rozhodnutí bylo zdůvodněno tak, že situace v daném okamžiku znemožňovala výkon spra-

vedlnosti národními soudy.
98

 

 

 V červenci pak bylo Mezinárodním trestním soudem vydáno prohlášení, že útoky pro-

ti svatyním v Timbuktu a řízení těchto útoků může být chápáno jako válečný zločin podle 

Římského statutu. Také Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci, ve které upozorňuje, že 

útoky proti budovám sloužícím náboženským účelům nebo historickým památkám je poru-

šením mezinárodního práva, konkrétně Druhého dodatkového protokolu k Ženevským 

úmluvám a Římského statutu.
99

 

 

 Po předběžném vyšetření situace zahájil Úřad žalobce Mezinárodního trestního soudu 

16. ledna 2013 vyšetřování údajných zločinů spáchaných na území Mali od ledna 2012. Si-

tuace byla podstoupena přípravnému senátu. Ten vydal příkaz k zatčení Ahmada Al Mahdi-

ho 18. září 2015 za válečný zločin úmyslného řízení útoku proti historickým památkám a 
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budovám zasvěceným náboženským účelům (devět mausoleí a mešita v Timbuktu) spácha-

ný mezi 30. červnem a 10. červencem 2012.
100

 

 

 Na konci září 2015 se Al Mahdi vzdal Mezinárodnímu trestnímu soudu na území Ni-

geru a byl přemístěn do Nizozemska. Následně byl 30. září 2015 poprvé předveden před 

přípravný senát, který reprezentoval soudce Cuno Tarfusser za přítomnosti žalobce a obha-

joby. Došlo k potvrzení totožnosti podezřelého a ujištění, že byl jasně informován o obvině-

ních proti jeho osobě a právech, která má podle Římského statutu, to vše v jazyce, který pl-

ně ovládá.
101

 

 

 Následovalo potvrzení obvinění, ke kterému došlo 1. března 2016 a 24. března pří-

pravný senát potvrdil obvinění z válečného zločinu spočívajícího ve zničení historických a 

náboženských památek v Timbuktu. Konečně 2. května 2015 byl vytvořen senát, který se 

bude zabývat daným případem.
102

 

 

 Pro úplnost je také nezbytné vyřešit otázku jurisdikce a přípustnosti. Pokud jde o ju-

risdikci ratione temporis, Mali ratifikovalo Římský statut v roce 2000 a projednávané zloči-

ny byly spáchány v roce 2012, podmínky dle čl. 11 Římského statutu jsou tedy splněny.
103

 

V případě jurisdikce ratione loci/personae je rozsah dán čl. 12(2)(a) Římského statutu. Mali 

zde postoupení situace soudu neuvedlo žádná územní omezení, tudíž se jurisdikce vztahuje 

na území celého státu. A konečně jurisdikce ratione materiae: jsou zde přiměřené důvody se 

domnívat, že na území Mali byly spáchány válečné zločiny.
104

 

 

 Přípustnost je dána jednak komplementaritou a také závažností zločinů, jak vyplývá 

z čl. 17 Římského statutu. Podmínka komplementarity je zde nepochybně splněna, jelikož 

stát samotný postoupil věc Mezinárodnímu trestnímu soudu a na území státu žádné řízení 

v této věci neprobíhá. V otázce závažnosti je požadováno, aby věc byla natolik závažná, že 
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založí důvod k dalšímu postupu soudu. Na základě posouzení kvalitativních a kvantitativ-

ních měřítek dospěl i v tomto případě Úřad žalobce k závěru, že podmínka je splněna.
105

 

 

3.5. Potvrzení obvinění 

 V předcházející části práce jsem popsal jednotlivé události, které vedly až 

k předvedení Al Mahdiho před přípravný senát. V této části se zaměřím na práci přípravné-

ho senátu a rovněž na samotné potvrzení obvinění, které je klíčové pro další průběh řízení. 

Není také bez zajímavosti, že k potvrzení obvinění přípravný senát nedospěl jednomyslně, 

ale vyskytl se odlišný názor. Tímto aspektem se také budu stručně zabývat. 

 

 Smyslem potvrzení obvinění je jasně říci, zda existují dostatečné důkazní prostředky, 

které nasvědčují, že se osoba dopustila činů, ze kterých je obviněna. To slouží především 

k posouzení, zda je případ způsobilý k projednání v hlavním líčení. Jedná se také o význam-

ný prostředek ochrany podezřelých osob, kdy by tento mezistupeň měl zajistit, že nikdo ne-

bude postaven před soud na základě neoprávněných a nepodložených obvinění.
106

 

 

 Důležitý je nicméně i procesní význam pro hlavní líčení. V tomto bodě by mělo dojít 

k jasné specifikaci obvinění a vyřešení sporných otázek, které by mohly komplikovat hlavní 

líčení. Důkazní standard je zde však nižší než v hlavním líčení, postačuje, když žalobce 

předloží konkrétní a hmatatelné důkazy, které jsou oporou tvrzených obvinění. Přípravný 

senát neposuzuje váhu jednotlivých důkazů ani důvěryhodnost svědků, toto je ponecháno 

pro hlavní líčení.
107

 

 

 Nejprve se přípravný senát zabýval možnými formami odpovědnosti. Jde zde jednak o 

přímé pachatelství a spolupachatelství podle čl. 25 (3)(a) Římského statutu, dále podle čl. 25 

(3)(b) - nařízení spáchání zločinu, návod a podněcování a také čl. 25 (3)(c) - napomáhání ke 
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spáchání zločinu a nadržování a konečně i čl. 25 (3)(d)  - jiné přispění ke spáchání zloči-

nu.
108

 

 

 V případě spolupachatelství byla splněna jak podmínka, že zločin musí být spáchán 

společně s jinou osobou za existence určité dohody o jeho spáchání, tak i podmínka, že oso-

ba musí mít nad průběhem páchání zločinu kontrolu. V čl. 25 (3)(b) se řeší především pobí-

zení jiné osoby ke spáchání zločinu, což v tomto případě také bylo splněno. V čl. 25 (3)(c) 

se řeší veškeré formy pomoci, přičemž tato pomoc nemusí být nezbytná ke spáchání zloči-

nu. A v čl. 25 (3)(d) - jiné přispění ke spáchání zločinu, vyžaduje jednak samotné dokonání 

zločinu a také existenci podpory v páchání zločinu ze strany podezřelé osoby. Podpora však 

nemusí být „významná“, ani nemusí dosáhnout určitého stupně intenzity. Dle názoru pří-

pravného senátu předložil žalobce důkazy dostatečné k potvrzení těchto obvinění.
109

 

 Dále se přípravný senát stručně zabýval situací v Mali a okupací Timbuktu. Konstato-

val, že předložené důkazy postačují k prokázání tvrzení, že v Mali v daném období probíhal 

ozbrojený konflikt vnitrostátního charakteru a město Timbuktu bylo v kritický okamžik pod 

kontrolou skupin Ansar Dine a AQIM. Tyto skupiny podle důkazů také vykonávaly správu 

města.
110

 

 

 Dalším bodem, kterým se přípravný senát zabýval, pak bylo samotné ničení historic-

kých budov v Timbuktu. Zde dospěl k závěru, že existuje dostatek důkazů, že v daném ob-

dobí bylo zničeno celkem deset chráněných historických objektů. Hlavními důkazy byly vi-

deozáznamy, které byly během ničení pořízeny, dále pak svědectví očitých svědků, satelitní 

snímky srovnávající stav budov před a po zásahu a v neposlední řadě i písemnosti poskytnu-

té vládou Mali, zprávy z médií, znalecké posudky a zprávy mezinárodních organizací včetně 

UNESCO. Závažnost situace ještě zvyšuje význam, který byl budovám přičítán místní po-

pulací, a rovněž to, že se nacházely pod ochranou UNESCO. UNESCO také tyto objekty při 

propuknutí konfliktu zařadilo na seznam ohroženého dědictví, což dokládá pozornost, která 

byla lokalitě věnována. V důsledku jednání, které proti těmto chráněným objektům směřo-

valo, došlo k jejich úplnému zničení nebo závažnému poškození. Tyto činy lze chápat jako 
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zločin podle čl. 8 (2)(e)(iv) Římského statutu, jelikož se nepochybně jednalo o objekty slou-

žící náboženským účelům a historické budovy, které nejsou vojenskými cíli.
111

 

 

 Je prokázáno, že zmíněné budovy byly vybrány ke zničení právě kvůli svému nábo-

ženského a historického významu. Ke spáchání zločinu postačuje, že došlo již k samotnému 

útoku na tyto objekty, míra jejich poškození není rozhodující.
112

 

 

 Následně se přípravný senát zabýval rolí samotného Al Mahdiho při páchání výše po-

psaných činů. Hlavními důkazy v této otázce byly především výpovědi očitých svědků, vi-

deozáznamy, fotografie, materiály vypracované okupujícími skupinami a zprávy z médií. 

Na jejich základě dospěl přípravný senát k závěru, že Al Mahdi byl považován za odborníka 

na náboženské otázky, jednal v úzké spolupráci s vedením okupujících skupin a také byl 

velmi aktivní na jejich setkáních, měl vazby na jejich vedení a rovněž založil a vedl jednot-

ky Hesbah, které měly dohlížet na mravnost ve městě.
113

 

 

 Právě jako vůdce Hesbah hrál klíčovou roli při ničení chráněných objektů, které pro-

běhlo na rozkaz vedení skupin Ansar Dine a AQIM. Osobně určil, v jakém pořadí budou ob-

jekty ničeny a poskytoval podporu a nástroje při jejich ničení, na ničení se rovněž i osobně 

podílel. Na základě důkazů je možné určit, že Al Mahdi byl osobně přítomen na všech mís-

tech, kde k ničení došlo. Dále i poskytoval rozhovory médiím, ve kterých se snažil osprave-

dlnit tyto činy. Na základě výše uvedeného dospěl přípravný senát k závěru, že Al Mahdi 

nese individuální trestní odpovědnost za zločiny, ze kterých je obviněn. Z důkazů je patrné i 

to, že si byl plně vědom významu zničených budov a toho, že se jedná o chráněné objek-

ty.
114

 

 

 Pro úplnost je však nezbytné zmínit i odlišný názor soudce Petera Kovacse, který je 

připojen k rozhodnutí přípravného senátu. Soudce Kovacs souhlasí s konečným rozhodnu-

tím přípravného senátu, avšak má zásadní výhrady ke způsobu, jakým zbytek senátu roz-
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hodnutí zdůvodňuje a přistupuje k němu. Dle jeho názoru má toto rozhodnutí přípravného 

senátu značný význam pro hlavní líčení a proto je žádoucí, aby k němu bylo přistupováno 

náležitým způsobem.
115

  

 

 Výhrady soudce Kovacse směřují především do oblasti procesně právní, 

v hmotněprávní stránce věci souhlasí s názorem zbytku senátu. Hlavním problémem je pod-

le něj to, že rozhodnutí postrádá odkazy na konkrétní důkazy, které by potvrzovaly tvrzení 

žalobce. Ve třech případech spoléhá senát pouze na svědectví několika málo osob, v dalších 

případech pak odkazuje na „zprávy z médií“ nebo „zprávy OSN“, neposkytuje však přesné 

informace, o které konkrétní zprávy se jedná.
116

 

 

 Tyto nedostatky jsou dle názoru soudce Kovacse závažné, jelikož smyslem postupu 

přípravného senátu není vydat jen jakési „okrajové posouzení“, ale naopak vytvořit jasné a 

dobře odůvodněné rozhodnutí, které obsahuje všechna relevantní fakta, aby tak byla podpo-

řena transparentnost celého procesu a také jeho předsvědčivost. V tomto případě k tomu dle 

názoru soudce Kovacse nedošlo.
117

 

 

 Úroveň zkoumání důkazů by neměla záviset na stadiu procesu, měl by zde být stejný 

standard jako při hlavním líčení a skutečnost, že jde „jen“ o činnost přípravného senátu neo-

spravedlňuje nižší standard. Jedná se hlavně o to, že přípravný senát může rozhodnout, která 

obvinění nejsou dostatečně podložena důkazy a ta odmítne potvrdit. Pro tuto činnost je lo-

gicky nezbytné, aby dokazování bylo dostatečně precizní.
118

 

 

 Pro potřeby této práce není odlišný názor soudce Kovacse nijak zásadní, nicméně roz-

hodl jsem se jej zmínit, přestože se netýká hmotněprávní stránky věci, která je tématem prá-

ce. Tento rozpor v procesní rovině sice nijak konkrétně nesouvisí s případem Al Mahdi, 

ukazuje však důležitý trend v činnosti Mezinárodního trestního soudu a také dokládá důleži-

tost tohoto stadia řízení. Potvrzení obvinění je pro hlavní líčení velmi důležité a jak upozor-

ňuje soudce Kovacs, jeho význam by neměl být podceňován, jelikož může průběh a rozsah 

hlavního líčení zásadně ovlivnit. 
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 Na závěr této části bych chtěl shrnout závěry, ke kterým přípravný senát došel, jelikož 

s nimi budu dále pracovat v následujících částech a také protože jsou zásadní pro celý pří-

pad a jeho další vývoj. 

 

 Na základě předložených důkazů se přípravný senát shodl, že Ahmad Al Faqi Al Ma-

hdi spáchal válečný zločin úmyslného nařízení útoku proti budovám náboženského charak-

teru a historickým památkám podle čl. 8 (2)(e)(iv) Římského statutu a proto potvrzuje obvi-

nění, která proti němu vznesl žalobce. Al Mahdi je odpovědný jako jednak jako přímý pa-

chatel a dále i jako spolupachatel, návodce, pomocník a osoba, která přispěla ke spáchání 

zločinu skupinou osob jednajících se společným úmyslem.
119

 

 

 Během deseti dnů bylo deset nejznámějších a nejvýznamnějších lokalit v Timbuktu 

napadeno pachateli v rámci společného plánu, za stejným účelem, se stejným úmyslem a ze 

stejných důvodů. Všechny tyto budovy byly náboženského charakteru a historické památky, 

nejednalo se o vojenské cíle. S výjimkou jedné budovy byly všechny chráněny jako součást 

světového dědictví UNESCO, rovněž byly i pod ochranou vlády Mali.
120

 

 

 Al Mahdi se osobně účastnil celé kampaně proti těmto objektům. Osobně vybral bu-

dovy určené ke zničení a také byl velmi aktivní během samotného útoku. Na útok dohlížel, 

organizoval jej, logistiky zajišťoval, podporoval a osobně se na něm na některých lokalitách 

podílel. Zároveň si byl vědom historické a náboženské hodnoty objektů a také toho, že se 

nejedná o vojenské cíle.
121

 

 

 Na závěr je podstatné doplnit, že celý útok proběhl v místní a časové souvislosti pro-

bíhajícího vnitrostátního ozbrojeného konfliktu v Mali a útok byl úzce provázán 

s konfliktem.
122

 Toto tvrzení je velmi důležité pro kvalifikaci činů dle Římského statutu. Dle 

mého názoru však zároveň jde o konstrukt, který je do značné míry umělý a jeho smyslem je 

pouze vyplnit mezeru v právu. Je potřeba si uvědomit, že podstata útoků na kulturní dědictví 
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se od dob Druhé světové války a Balkánského konfliktu značně změnila a osobně se domní-

vám, že právo na tuto změnu nestihlo zareagovat. K této otázce se ještě podrobněji vrátím 

v později, je tedy nezbytné mít ji na paměti.  

 

3.6. Rozsudek 

 Po potvrzení obvinění přípravným senátem následovalo hlavní líčení, které proběhlo 

22. – 24. srpna 2016.
123

 Nepovažuji za nutné opět zevrubně popisovat obvinění, jelikož jsem 

tak již učinil v předcházející části práce, kde jsem se zabýval potvrzením obvinění. Zde se 

chci zaměřit především na právní odůvodnění rozsudku a důsledky z něj vyplývající, které 

jsou zásadní pro celou práci. 

 

 Aby byla dokázána vina obviněného, musela obžaloba prokázat celkem pět bodů. Tě-

mi jsou: 1) obviněný vedl útok, 2) předmětem útoku byla jedna nebo více budov sloužící 

k náboženským, vzdělávacím, uměleckým, vědeckým nebo charitativním účelům, historická 

budova, nemocnice nebo místo kde jsou shromažďováni nemocní a zranění, která není vo-

jenským cílem, 3) úmyslem obviněného bylo provést útok na typ budovy podle bodu 2), 4) 

jednání bylo spojeno s ozbrojeným konfliktem vnitrostátního charakteru a proběhlo v jeho 

kontextu, 5) obviněný si byl vědom faktických okolností, které zakládaly existenci ozbroje-

ného konfliktu.
124

 

 

 V těchto pěti bodech se dle mého názoru nacházejí dva poměrně závažné teoretické 

rozpory, které následně vytvářejí dojem, že celý konstrukt je do značné míry umělý a účelo-

vý. K tomuto problému se vrátím v později, je však dobré mít jej na paměti. 

 

 Jeden z těchto rozporů je už nastíněn přímo v textu rozsudku: ochrana kulturního dě-

dictví není ani zdaleka propracována tak, jako ochrana civilistů a v případě ničení kulturní-

ho dědictví Římský statutu nečiní rozdíl v tom, zda k jednání došlo ještě v rámci aktů nepřá-

telství nebo až později. Navíc i samotný Mezinárodní trestní soud má v tomto ohledu značně 

omezené zkušenosti a pracuje s pojmy jako „zničení“ nebo „svévolné poškození“, spíše než 
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s pojmem „útok“. Také není požadováno, aby k útoku došlo v rámci konkrétního aktu ne-

přátelství, postačuje pouhá existence ozbrojeného konfliktu.
125

   

 

 Určitou zajímavostí tohoto případu je, že obviněný již na samém počátku hlavního lí-

čení přiznal vinu. Učinil tak dobrovolně a po konzultaci se svým obhájcem, zároveň si byl i 

plně vědom důsledků tohoto přiznání. Dle názoru senátu toto přiznání také odpovídalo skut-

kovému stavu podle obvinění a předloženým důkazům.
126

 

 

 Je také podstatné, že i v samotném rozsudku je vyzdvižen význam zničených historic-

kých a náboženských objektů jak pro místní populaci, tak i pro lidstvo jako celek. Každo-

denní život obyvatel Timbuktu byl s těmito místy úzce spjat a jejich zničení představuje vý-

znamný zásah do identity těchto lidí. Zároveň však jde i o společné dědictví lidstva, které je 

potřeba chránit a zachovat pro příští generace.
127

 Toto vyjádření se může zdát podružné, 

nicméně jasně dokládá, jaký význam nyní soud přikládá ochraně kulturního dědictví. Tím, 

že jej nalezneme přímo v rozsudku, dává soud jasně najevo, že jde o záležitost velkého vý-

znamu. 

 

 Kromě podrobného popisu role Al Mahdiho při ničení chráněných objektů, který jsem 

poskytl už v předchozí části práce, věnuje rozsudek značnou pozornost i popisu jednotlivých 

objektů, proti kterým útok směřoval. Nejde jen o doložení jejich historické hodnoty, ale to-

ho, jaký význam měly pro místní obyvatele, čemuž je věnována zvláštní pozornost.
128

 

 

 Na základě předložených důkazů a přiznání viny obviněného došel senát k názoru, že 

je vinen z válečného zločinu úmyslného vedení útoku proti náboženským a historickým ob-

jektům, kterých se dopustil jako spolupachatel. Všech pět bodů, které jsou uvedeny v úvodu, 

je splněno. Existuje dostatek důkazů, že obviněný vedl útok, navíc se k tomu i přiznal. Útok 

byl veden na chráněné objekty (historické památky a budovy sloužící k náboženským úče-
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lům), které nejsou vojenskými cíli. Byl zde přítomen jasný úmysl vést útok proti těmto bu-

dovám a obviněný si byl jasně vědom jejich kulturního významu a toho, že nejsou vojen-

skými cíli. Dále zde nepochybně existoval ozbrojený konflikt vnitrostátního charakteru – 

v jeho důsledku se Timbuktu dostalo pod nadvládu skupin Ansar Dine a AQIM. A konečně 

obviněný si byl plně vědom toho, že konflikt probíhá, jelikož se jej i sám účastnil.
129

 

 

 Pokud jde o uložení trestu, soud přihlíží ke třem aspektům: závažnosti zločinů, jednání 

odsouzeného a k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem.
130

 

 

 Pro určení závažnosti zločinu je důležité, že Al Mahdi se nedopustil jednání proti oso-

bám, ale pouze proti majetku. To je obecně považováno za méně závažné, nicméně jak už 

plyne z předchozích vyjádření soudu, nejde o něco, co může být přehlíženo. To soud ostatně 

jasně naznačil tím, že opakovaně vyzdvihl význam zničených objektů pro místní populaci a 

lidstvo jako celek. Také při odůvodnění uloženého trestu soudu věnuje značný prostor popi-

su kulturního a historického významu Timbuktu.
131

 

 

 V otázce jednání odsouzeného existuje dostatek důkazů o tom, že se útoků osobně 

účastnil a hrál při nich významnou roli především tím, že útoky plánoval, řídil a logisticky 

zajišťoval.
132

  

 

 Dále soud konstatoval, že zde nejsou žádné přitěžující okolnosti. Na druhé straně na-

lezl několik polehčujících okolností. V prvé řadě to, že Al Mahdi nejprve doporučoval neni-

čit zmíněné objekty z důvodu zachování dobrých vztahů s místním obyvatelstvem, přestože 

dle jeho osobního názoru bylo uctívání místních svatých modlářstvím. Dále pak i způsob, 

jakým byly jednotlivé objekty ničeny. S výjimkou jednoho případu nebylo užito těžké tech-

niky a byla věnována pozornost tomu, aby nedošlo k poškození okolních budov nebo hrobů 

v blízkosti mausoleí. Za polehčující okolnost však již dle názoru soudu nelze považovat věk 

odsouzeného ani jeho předchozí činnost charitativního charakteru, stejně jako to, že dříve 
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nebyl trestán. V tomto směru lze však vzít v úvahu to, že se sám vzdal soudu, spolupracoval 

během vyšetřování a k činům se doznal. Vyjádřil také lítost nad svým jednáním, kterým 

způsobil utrpení obyvatelům Timbuktu.
133

 

 

 Na základě výše zmíněných skutečností navrhoval žalobce trest ve výši devět až jede-

náct let odnětí svobody. Trest by měl být dle jeho názoru dostatečně vysoký k tomu, aby 

ukázal, že podobné jednání nadále nebude tolerováno. Problém nicméně spočíval v tom, že 

soud měl jen velmi omezené možnosti srovnání s jinými obdobnými případy pro určení výše 

trestu. Po zvážení všech výše zmíněných skutečnosti byl nakonec uložen trest odnětí svobo-

dy ve výši devíti let.
134

 

 

 

3.7. Proslov žalobce 

 Již při zkoumání rozsudku jsem poukázal na to, jaká pozornost je věnována vysvětlení 

významu celé lokality jakožto i objektů, které se staly předmětem útoku. Tento aspekt pova-

žuju za velmi důležitý, jelikož dokládá významnou změnu v pojetí ochrany kulturního dě-

dictví v mezinárodním právu trestním a je také klíčový pro tuto práci. Pokud bychom se 

chtěli podívat na tento fenomén blíže, existuje však ještě lepší zdroj než samotný text roz-

sudku v případu Al Mahdi. Je jím prohlášení žalobce Fatou Bensoudy při zahájení hlavního 

líčení v případu Al Mahdi. Právě zde jsou jasně vyjádřeny vůdčí myšlenky, které vysvětlují 

důvody vysoké závažnosti jednání obviněného. Řeč žalobce jasně dokládá, jakého významu 

se dostává ochraně kulturního dědictví a také důvody, proč tomu tak je. Řadu těchto závěrů 

můžeme vidět jako něco naprosto logického a automatického, avšak nebylo tak tomu vždy. 

Zmíněná řeč je první příležitostí, kdy tyto myšlenky byly explicitně vyjádřeny natolik vý-

znamnou autoritou a právě v tom spočívá její důležitost pro další vývoj. 

 

 V prvé řadě je třeba říci, že žalobce hned na úvod konstatoval, že dle jeho názoru útok 

proti historickým památkám zakládá válečný zločin podle Římského statutu.
135

 To není až 
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tak překvapivé, podíváme-li se na text Římského statutu, kde se v příslušné pasáži hovoří o 

„historických památkách“ a „budovách určených k náboženským účelům“
136

, nicméně je 

podstatné, že v tomto případě je obviněný stíhán pouze za tyto činy. To do značné míry na-

rušuje zažité pojetí válečných zločinů, kdy jako hlavní chráněná hodnota byly chápany lid-

ské životy.
137

 V souvislosti s tímto zde pak rovněž vyvstává problém, který jsem naznačil už 

při zkoumání rozsudku a budu se mu věnovat v později. 

 Velká pozornost je věnována i popisu významu Timbuktu, jeho dějin a celkového vý-

znamu pro region. Nejedná se zde pouze o historické budovy, které nepochybně dokládaly 

bohaté dějiny města, ale jde i o význam, které tyto objekty měly pro místní populaci. Tvoři-

ly součást identity místa, hrály důležitou roli v životě místních obyvatel a pomáhaly stmelo-

vat komunitu a zachovávat kontinuitu. Právě z těchto důvodů je jejich zničení chápáno jako 

natolik závažný zločin, který s sebou nese značné důsledky.
138

 

 

 Celkově ve své řeči žalobce nastínil tři roviny problému: ničení kulturního dědictví 

jako válečný zločin, vliv tohoto jednání na místní populaci a konečně důsledky pro celé me-

zinárodní společenství.
139

 Těmito třemi aspekty se nyní budu stručně zabývat. 

 

 Pokud jde o ničení kulturních statků jako válečný zločin, hlavním smyslem je dle ná-

zoru žalobce snaha kontrolovat a zastrašit místní obyvatelstvo a také odstranit doklady jiné-

ho způsobu pojímaní světa. Takto významným zásahem nepochybně dojde k výraznému na-

rušení struktur a identity místní populace, kterou je pak výrazně jednodušší ovládat a mani-

pulovat. Jedná se tedy o jakýsi válečný nástroj, jehož cílem je usnadnit ovládání populace na 

kontrolovaném území.
140
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 Nejvýraznější dopad mají však tyto zločiny na místní populaci. Otázky zmíněné 

v předchozím odstavci jsou jen přímým důsledkem procesů, které jsou vyvolány právě niče-

ním kulturního dědictví a jeho vlivem na obyvatelstvo dané lokality. Nejde jen o útok na 

jednotlivé budovy, podstatné jsou jeho důsledky. Dochází tak ke ztrátě identity, kontinuity a 

společné paměti celé komunity. Tento proces přináší vykořenění a celá společnost se začíná 

nevratně měnit. Je to možnost, jak zničit historickou paměť komunity a její dějiny a tím 

usnadnit její likvidaci jako celku. Jak je patrné, skutečné dopady zde nejsou omezené na 

hmotné škody, právě naopak škody nehmotné znamenají skutečný problém.  Místo ztrácí 

svou identitu, jde o něco nehmotného nehmatatelného a právě proto je natolik složité to na-

pravit. Konečně stav, kdy je společnost takto rozvrácena a vykořeněna, značně komplikuje i 

pozdější návrat k běžnému životu a fungování komunity, zásahy byly příliš hluboké a ne-

vratné. 
141

 

 

 Z pohledu mezinárodního společenství představuje současný vývoj velkou výzvu. 

Mezinárodní společenství má jednak povinnost chránit společné kulturní a přírodní dědictví 

pro další generace, v širším pojetí nicméně nepochybně jde i o ochranu populace. Jak jsem 

popsal ve dvou předchozích bodech, ničení kulturního dědictví má dalekosáhlé důsledky pro 

obyvatelstvo takto postiženého místa a je nanejvýš žádoucí, aby k těmto situacím nedochá-

zelo. Útoky na kulturní dědictví jsou v posledních letech stále častější a především výrazně 

systematičtější, je tedy logické, že i mezinárodní společenství musí reagovat adekvátním 

způsobem. Případ Al Mahdi by měl jednak působit jako výstraha, že podobné jednání již 

nebude nadále přehlíženo, ale i pomoci odradit možné budoucí pachatele podobných činů.
142

 

 

 Hlavní body celého proslovu, které jsem zde shrnul, jasně ukazují, k jakému posunu 

dospělo pojetí ochrany kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním. Jako nejdůleži-

tější změnu bych viděl, že je zde zřejmé spojení mezi ochranou kulturního dědictví a ochra-

nou populace, jednotlivé objekty nejsou chráněny jen z důvodu své historické hodnoty, ale 

i proto, že jejich existence má velký význam pro místní obyvatelstvo a jeho další život. Toto 
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pojetí představuje výrazný posun od předchozího „globálního“ pojetí, kdy hlavním důvo-

dem ochrany bylo zachování společného dědictví lidstva. 

 

 

3.8. Válečný zločin x zločin proti lidskosti? 

 Jak jsem opakovaně poznamenal při popisu rozsudku v případě Al Mahdi, existuje zde 

dle mého názoru několik problematických bodů, kterými bych se rád dále zabýval. Tyto bo-

dy jsou navzájem provázány, a přestože se je pokusím pro větší přehlednost rozdělit a pro-

zkoumat jednotlivě, bude docházet k jejich vzájemnému prolínání a je žádoucí mít na pamě-

ti souvislosti mezi nimi. 

 

  Prvním z nich je samotné pojetí klasifikace trestných činů, kterých se odsouzený do-

pustil. Jak si můžeme přečíst v textu rozsudku, byl shledán vinným z válečného zločinu 

úmyslného vedení útoku proti náboženským a historickým objektům.
143

 Základní otázkou 

dle mého názoru je, zda toto jednání můžeme chápat jako válečný zločin, pokud otázku po-

suzujeme čistě z teoretického úhlu pohledu. 

 

 Ano, v Římském statutu si můžeme přečíst, že válečným zločinem je „úmyslné vedení 

útoku proti budovám určeným k náboženským účelům, … historickým památkám, … pokud 

se nejedná o vojenské cíle.“
144

 Čistě po formální stránce se tedy vše zdá být v naprostém po-

řádku. Moje námitky nicméně směřují spíše k tomu, jak jsou pojímány válečné zločiny jako 

takové v teoretické nauce. Obecně lze říci, že ustanovení týkající se válečných zločinů mají 

za cíl ochránit osoby, které se bojů neúčastní a také zajistit dodržování zákonů a obyčejů 

války.
145

 Ochrana kulturního dědictví nepochybně souvisí i s ochranou civilního obyvatel-

stva během konfliktu,
146

 jak jsem ostatně popsal dříve, avšak dle mého názoru je zde něko-

lik důležitých rozporů. 
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 Osobně se domnívám, že základní problém spočívá v tom, že se zásadně změnila po-

vaha ničení kulturního dědictví a právní úprava na tuto změnu nestihla adekvátně zareago-

vat, tudíž se nyní snaží tento nedostatek napravit poněkud neohrabanými konstrukty.  

 

 Když se podíváme na dřívější konflikty, je nepochybné, že v mnoha z nich docházelo 

k ničení kulturního dědictví, přestože této otázce byla věnována výrazně menší pozornost. 

Je ale důležité, jak k samotnému ničení docházelo. Odpověď na tuto otázku je zde klíčová. 

Hlavní rozdíl oproti případům, kterými se dnes zabýváme, spočívá v tom, že chráněné ob-

jekty byly ničeny v rámci vojenských operací, které probíhaly během konfliktu. Často 

k tomu docházelo jen z bezohlednosti vůči těmto statkům a ignorování zásady rozlišování 

vojenských a civilních objektů. Obvykle zde nebyl přímý úmysl zničit objekt podléhající 

ochraně, šlo jen o jakési vedlejší ztráty.
147

 Typickým příkladem může být Druhá světová 

válka a masivní destrukce řady historických města na území Německa. I v současných kon-

fliktech ale nalezneme dobrý příklad - historické centrum syrského Aleppa bylo během pro-

bíhajícího konfliktu vážně poškozeno a řada významných budov byla částečně nebo zcela 

zničena. V tomto případě ke škodám došlo v přímém důsledku bojů, kdy obě bojující strany 

využívaly chráněné objekty k vojenským účelům.
148

 Domnívám se, že nyní je zde jasně pa-

trný rozdíl oproti událostem, ke kterým došlo v Timbuktu nebo např. v Palmýře či na někte-

rých lokalitách v Iráku. 

 

 Jak je patrné z popisu událostí v Timbuktu, který nalezneme v rozsudku v případu Al 

Mahdi, ke zničení chráněných objektů došlo až po tom, co bylo město pevně pod kontrolou 

povstalců a žádné boje již neprobíhaly. K jednání došlo na základě důsledné přípravy a po-

drobného plánu, bylo systematicky řízeno a mediálně prezentováno.
149

 Zde jasně vidíme 

rozdíl oproti situaci, kterou jsem popsal v předchozím odstavci.  
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 Je nepochybné, že normy týkající se válečného zločinu ničení historických budov 

směřují na první popsanou situaci, je však otázkou, do jaké míry jsou schopny zahrnout 

i druhou situaci. 

 

 Nyní bych se vrátil k tomu, jak se Mezinárodní trestní soud v případu Al Mahdi argu-

mentačně vypořádal s odůvodněním svého rozhodnutí. Jak jsem zmínil v dřívější části prá-

ce, soud konstatoval, že k prokázání viny musí být splněno celkem pět podmínek. Těmi 

jsou: 1) obviněný vedl útok, 2) předmětem útoku byla jedna nebo více budov sloužící 

k náboženským, vzdělávacím, uměleckým, vědeckým nebo charitativním účelům, historická 

budova, nemocnice nebo místo kde jsou shromažďováni nemocní a zranění, která není vo-

jenským cílem, 3) úmyslem obviněného bylo provést útok na typ budovy podle bodu 2), 4) 

jednání bylo spojeno s ozbrojeným konfliktem vnitrostátního charakteru a proběhlo v jeho 

kontextu, 5) obviněný si byl vědom faktických okolností, které zakládaly existenci ozbroje-

ného konfliktu.
150

 

 

 Již v předchozí části práce jsem uvedl, že dva z těchto bodů považuji za problematic-

ké. Jedná se především o bod 4) a na něj navazující bod 5). Je nepochybné, že „jednání bylo 

spojeno s ozbrojeným konfliktem vnitrostátního charakteru a proběhlo v jeho kontextu“, 

avšak musíme se ptát, zda je v tomto případě dané spojení relevantní. Ano, konflikt toto 

jednání nepochybně umožnil, ale jednalo se spíše o důsledek konfliktu, který již skončil 

(Timbuktu bylo plně pod kontrolou povstalců).
151

 Ke zničení chráněných objektů nedošlo 

v důsledku bojů, jednalo se o čirou zvůli skupiny osob. A především - k jednání, kterým se 

Soud zabýval, mohlo stejně dobře dojít i v době míru. Existence konfliktu jako takového 

zde byla dle mého názoru nepodstatná, konflikt samotný ničení kulturního dědictví Timbuk-

tu nezapříčinil.  

 

 K této úvaze mě vede ještě jeden výraznější příklad, kterým je zničení soch Buddhů 

v afghánském Bamjánu Talibanem v roce 2001. V tomto případě nemůže být pochyb, že 

k jednání nedošlo v rámci probíhajícího ozbrojeného konfliktu.
152

 A tato situace se dle mého 
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názoru nijak zásadně neliší od toho, čeho jsme byli svědky v Timbuktu a Palmýře. Vztah 

mezi probíhajícím konfliktem a spácháním zločinu je nevýznamný, zločin není přímým dů-

sledkem konfliktu. 

 

 Nabízí se zde úvaha, že toto jednání by mohlo být posuzováno jako zločin proti lid-

skosti. Jak jsem opakovaně zmínil již dříve, ochrana kulturního dědictví nepochybně souvisí 

s ochranou obyvatelstva, což ostatně jasně dokládá proslov žalobce v případu Al Mahdi.
153

 

Stejně tak nepochybně jde o „součást rozsáhlého nebo systematického útoku proti civilnímu 

obyvatelstvu, při vědomí existence takového útoku“.
154

 Pokud se však podíváme na vymeze-

ní zločinů proti lidskosti v Římském statutu, neexistuje zde ustanovení, pod které bychom 

mohli předmětné jednání podřadit.
155

 Přitom intuitivně cítíme, že chráněný objekt je zde 

stejný - civilní obyvatelstvo a jeho blaho.  

 

 Je také důležité poznamenat, že v současném pojetí je již překonán „war nexus“, není 

již tedy vyžadováno, aby k činům došlo v souvislosti s probíhajícím konfliktem.
156

 Právě 

zde podle mě leží odpověď na otázku, kterou jsem se zabýval výše. Jasně k tomu směřuje 

i proslov žalobce, který přednesl při zahájení hlavního líčení v případu Al Mahdi a kterým 

jsem se zde zabýval dříve. Právě v tomto proslovu klade žalobce velký důraz na vykreslení 

významu zničených budov pro obyvatele Timbuktu a věnuje značnou pozornost spojení me-

zi ochranou kulturního dědictví a ochranou civilního obyvatelstva v širším smyslu.
157

 

 

  V důsledku tohoto vývoje již nelze na chráněné objekty nahlížet jen jako na něco, co 

má velký historický a kulturní význam, ale důležitý je i rozměr, který zohledňuje roli těchto 

míst v životě tamních obyvatel.
158

 I to je jeden z důvodů, proč se domnívám, že alespoň 

z teoretického hlediska se jedná o zločin proti lidskosti. 
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 V neposlední řadě je důležité zohlednit i globální rozměr takového jednání. Jedná se o 

společné dědictví lidstva a jeho zničení je zločin proti lidstvu jako celku,
159

 tudíž se pojetí 

těchto činů jako zločinu proti lidskosti zdá rovněž vhodnější. 

 

 Jak jsem již uvedl výše, posouzení případu Al Mahdi jako válečného zločinu je dle 

mého názoru umělý a poněkud neohrabaný konstrukt, který se snaží vyvážit nedokonalosti 

právní úpravy. Je nesporně vysoce žádoucí, aby podobné jednání proti kulturnímu dědictví 

bylo potrestáno, avšak osobně se domnívám, že do budoucna je zde nutnost změny právní 

úpravy tak, aby lépe odrážela současnou situaci. 

 

 

3.9. Posouzení významu chráněných statků 

 Další otázkou, kterou jsem zmínil v práci již dříve a nyní bych se jí rád zevrubněji za-

býval, je to, jaké kulturní dědictví podléhá ochraně mezinárodního práva trestního. Pokud 

bychom otázku chtěli co nejvíce zobecnit, jedná se o to, zda je chráněno veškeré kulturní 

dědictví, nebo jen to, které má zásadní význam pro lidstvo jako celek. 

 

 Když se zaměříme na nedávné události, vidíme, že zprávy týkající se ničení kulturního 

dědictví se omezují prakticky jen na to kulturní dědictví, které je zahrnuto na seznamu UN-

SECO. Pochopitelně se nabízí velmi jednoduché vysvětlení - na tomto seznamu je to nejvý-

znamnější kulturní dědictví a tudíž o jeho poškození či zničení upoutá největší pozornost 

a rovněž i představuje největší ztrátu pro lidstvo jako celek.
160

 

 

 Musíme se však ptát, zda tento úhel pohledu zastává i mezinárodní právo trestní. Jistě, 

pokud jde o případ Al Mahdi, můžeme konstatovat, že je tento předpoklad naplněn. Ahmad 

Al Mahdi byl obviněn z ničení kulturního dědictví v Timbuktu, místě, které je pod ochranou 

UNESCO a nejde tedy o nic překvapivého.
161

 Při pozornějším zkoumání ale zjistíme, že ni-

čení kulturního dědictví se v současných konfliktech neomezuje jen na lokality na seznamu 
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UNESCO, naopak se jedná se celou řadu různě významných památek, z nichž ty nejvý-

znamnější tvoří jen pomyslnou špičku ledovce.
162

 Tato špička je pochopitelně díky mediali-

zaci značně viditelná a poutá velkou pozornost, nicméně rozhodně nelze říci, že by ostatní 

místa měla zanedbatelný význam.  

 

 Pro lepší ilustraci celého problému bych rád opět zmínil Haagskou úmluvu o ochraně 

kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu a její definici kulturních statků. Jedná 

se o:  

 

a) movité nebo nemovité statky, které mají velký význam jako kulturní dědictví lidstva, 

jako jsou památky architektury, umění nebo historie, náboženské i světské, archeo-

logická naleziště, skupiny budov, které jako celek mají architektonický nebo histo-

rický význam, umělecké výtvory, rukopisy, knihy a jiné objekty, které mají umělecký, 

historický nebo archeologický význam, stejně jako vědecké sbírky a významné sbírky 

knih nebo archivy nebo reprodukce statků jmenovaných výše, 

b) budovy, jejichž hlavním účelem je zachování nebo ukázka movitého kulturního dě-

dictví popsaného v odstavci a), jako jsou muzea, rozsáhlé knihovny a depozitáře ar-

chivů, a uložiště, jejichž účelem je úschova movitých statků podle odstavce a) 

v případě ozbrojeného konfliktu, 

c) centra obsahující velké množství kulturního dědictví podle odstavců a), b), označená 

jako „centra obsahující památky“.
163

 

 Vidíme, že Úmluva sice pracuje s pojmem „velký význam“, avšak na druhé straně je 

výčet chráněných statků značně široký a dává tušit, že ochrana není nijak striktně omezena. 

To ostatně plyne i z okolností, za kterých tato Úmluva vznikala, jelikož šlo o reakci na 

masivní destrukci evropského kulturního dědictví během Druhé světové války a koncept 

ochrany se neměl vztahovat jen na zcela výjimečné statky.
164

 

 

 Důležitým argumentem v této otázce je také způsob pojetí činnosti Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Právě ten do značné míry realizuje ustanovení 

Haagské úmluvy v tom směru, že stíhá nejen poškození či zničení kulturních statků na se-
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znamu UNESCO, ale i těch, které možná z globálního hlediska nemají takový význam, 

avšak jsou důležité pro místní obyvatelstvo jako součást jeho kulturní identity.
165

 V tomto 

okamžiku se oklikou vracíme zpět k bodu, který jsem vyzdvihl v předcházející částí práce - 

nejedná se jen o samotné kulturní statky, ale o to, co znamenaly pro místní obyvatelstvo ja-

ko součást jeho historické paměti, identity a kontinuity. 

 

 Pokud pomineme problém, který jsem nastínil v předcházející části práce (tedy pojetí 

ničení kulturního dědictví jako válečného zločinu), můžeme říci, že Římský statut v tomto 

ohledu nečiní žádné překážky a svým zněním nijak nevymezuje, za ničení kterých statků lze 

či nelze stíhat na základě jejich významu nebo hodnoty. Hovoří jen o „… budovách urče-

ných k náboženským, školským, uměleckým, vědeckým nebo charitativním účelům, historic-

kých památkách, nemocnicích…“
166

 

 

 Tento přístup Římského statutu je bezesporu velmi přínosný (i když je tomu tak mož-

ná jen mimoděk, jak jsem uvedl dříve), jelikož umožňuje plně realizovat ideu nastíněnou 

v případu Al Mahdi. Nejde jen o historický a kulturní význam zničených objektů, důraz je 

kladen také na jejich důležitost pro místní komunitu, jak jsem opakovaně uvedl dříve.
167

 

Z toho jasně plyne, že je mimořádně žádoucí, aby nebylo stíháno jen ničení toho nejvý-

znamnějšího kulturního dědictví, které reflektuje globální zájem, ale i ničení méně význam-

ných statků, které sice z globálního hlediska mají menší význam, ale představují důležitý 

bod v životě místního obyvatelstva. 

 

 Stíhání ničení kulturního dědictví na významných lokalitách je nepochybně výrazně 

jednodušší a i díky tomu jsme mohli být svědky  případu Al Mahdi. Místa jako Timbuktu, 

Palmýra či Nimrud přitahují pozornost médií a je tak i mnohem snadnější zajistit potřebné 

důkazy pro řízení před soudem. Osobně si však myslím, že do budoucna můžeme očekávat i 

stíhání ničení kulturního dědictví na méně významných lokalitách, protože dojde k zohled-

nění významu pro místní komunitu, jak jsem jej popsal dříve. V nejzákladnější rovině se te-

dy jedná o dva základní způsoby pojetí otázky: globální význam versus význam pro místní 
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obyvatele. Tyto dva přístupy se nijak nevylučují, naopak se mohou doplňovat a vzájemně 

podporovat.
168

 Jak plyne z předchozích odstavců, je dle mého názoru nevyhnutelné, že se 

v souvislosti se současnými konflikty dočkáme stíhání ničení kulturního dědictví, které sice 

není ve světovém měřítku chápáno jako mimořádně cenné, avšak má velký význam pro da-

nou oblast a tamní populaci. 

 

 

3.10. Nástroj propagandy vs. dosažení spravedlnosti 

 Nyní se chci zaměřit na problém, který souvisí s otázkou, jež jsem již zkoumal dříve. 

Jak jsem uvedl, chápání ničení kulturního dědictví jako zločinu proti lidskosti by dle mého 

názoru bylo výrazně adekvátnější pro současný vývoj a nyní se budu zabývat dalšími otáz-

kami spojenými s touto ideou.  

 

 Jak jsem již naznačil dříve a jak ostatně dokazuje i případ Al Mahdi, důležitou součás-

tí taktiky skupin, které se v současnosti dopouštějí ničení kulturního dědictví, je prezentace 

těchto činů v médiích.
169

 Tomuto aspektu je věnována značná pozornost a existuje pro to 

hned několik důvodů, kterými se dále budu zabývat.  

 

 Oficiální, a ideologicky korektní, vysvětlení se obvykle omezuje na vyjádření, jehož 

jádrem je sdělení, že zničené budovy či předměty byly projevem modlářství a jejich existen-

ce je neslučitelná se správným (a jediným možným) pojetím náboženství.
170

 Ve skutečnosti 

jsou však důvody tohoto jednání daleko širší a mnohovrstevnatější, jak ukážu později. 

 

 Za důležitý moment pro celou tuto problematiku považuji zničení soch Buddhů 

v afghánském Bamjánu. V prvé řadě jde o názorný příklad jevu, kterým jsem se zabýval 

dříve - k jednání došlo mimo konflikt a bylo důkladně naplánováno a připraveno.
171

 Zde 

však hodlám pozornost obrátit k tomu, jakým způsobem bylo toto jednání prezentováno. 
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 Jedná se patrně o první příležitost, kdy bylo ničení kulturního dědictví úmyslně použi-

to jako nástroj propagandy. Taliban na tuto podívanou přizval velké množství novinářů, 

včetně zahraničních, a užíval si mezinárodní pozornosti, které se celému procesu dostávalo. 

Mezinárodní společenství bylo pochopitelně tímto činem šokováno a řada zemí podnikla 

kroky, které měly plánované destrukci zabránit. To vše ještě zvýšilo pozornost, která se na 

Taliban upřela.
172

 S odstupem času je těžké říci, do jaké míry šlo o úmysl Talibanu, či 

zda tento jev nastal jen shodou okolností. Je nicméně nepochybné, že se zde objevil velmi 

účinný způsob, jak přitáhnout pozornost široké veřejnosti. 

 

 Teď se můžeme přesunout do nedávné minulosti a zaměřit se na jednání tzv. Islám-

ského státu. Pokud budeme věnovat pozornost činům, kterých se dopustil na kulturním dě-

dictví v Iráku a později i v Sýrii, nalezneme celou řadu paralel s osudem Buddhů 

v Bamjánu. Destrukce jednotlivých lokalit byla taky důkladně naplánována a připravena, je-

jí průběh byl podrobně zaznamenán.
173

 Důležitou novinkou však bylo to, jakým způsobem 

byly tyto záznamy využity. Zde se dostáváme k novým trendům, které se objevují v činnosti 

teroristických organizací a odrážejí moderní společnost a digitální dobu, ve které žijeme. 

 

 Nejedná se už jen o akt, kterým se skupina snaží ukázat svou sílu a moc, ale i o důleži-

tý nástroj propagandy. Oficiální důvody pro ničení těchto statků jsou stále stejné - jejich 

modlářský charakter. Je ale nepochybné, že jde pouze o zástěrku, která má tyto činy ospra-

vedlnit a ve skutečnosti jde o něco mnohem pragmatičtějšího. Jak jsem popsal 

v předcházejících odstavcích, už jen samotné oznámení úmyslu zničit či poškodit nejvý-

znamnější lokality s sebou zaručeně přinese pozornost celého mezinárodního společenství. 

Jde o vynikající způsob, jak upoutat pozornost a této situace následně využít pro další sděle-

ní, které s původním problémem nemusí nijak souviset. A to je právě způsob, jakým funguje 

propaganda.
174
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 Jistě, je zde celá řada organizací, která na internet umisťuje videa s popravami nepřá-

tel či rukojmí, tudíž k upoutání pozornosti v této oblasti je potřeba něčeho nového. S jistou 

dávkou cynismu lze říci, že lidí je dostatek a v dnešní době plné násilí jejich vraždění už ni-

koho příliš nešokuje. Právě proto je potřeba buďto vytvořit pro tyto činy působivé kulisy, 

anebo se přeorientovat na jiný druh jednání, který zaručeně přitáhne pozornost. Tzv. Islám-

ský stát dokázal, že zvládá oboje. Popravy v amfiteátru starověké Palmýry působily jistě 

dramatičtěji než obdobné činy spáchané na pozadí nudné pouštní krajiny. Samotná destruk-

ce historických památek pak slouží jako zaručený způsob, jak si zajistit pozornost a to pře-

devším kvůli jejich mimořádné hodnotě a unikátnosti.
175

 

 

 Takto se pak otevírá cesta pro šíření dalších sdělení, kterým se dostane náležité pozor-

nosti. Přístup tzv. Islámského státu bývá chápán jako přelomový pro oblast propagandy. Na 

rozdíl od jiných organizací jeho videa působí profesionálním dojmem a mají několik jas-

ných cílů. Nejde už jen o prezentaci vlastní moci a organizace jako takové, ale o součást ši-

roké kampaně, jejímž cílem je především získání nových stoupenců.
176

  

 

 Zůstává otázkou, jak lze tomuto problému čelit. Ničení kulturního dědictví se ukázalo 

být osvědčeným receptem na získání pozornosti a lze očekávat, že v budoucnu toho budou 

chtít využít i další skupiny. Na druhé straně však již z podstaty není možné ničení kulturní-

ho dědictví jen tak přehlížet. Tím se vracíme zpět k případu Al Mahdi, který tento paradox 

plně vyjevuje. Je sice oslavován jako první případ, kdy je osoba stíhána čistě za ničení kul-

turního dědictví a vzniká tak důležitý precedens pro další obdobné případy, na druhé straně 

však jasně ukazuje i to, jakým způsobem tato otázka přitahuje pozornost.
 177

 Samotný soud-

ní proces nepochybně představuje dobrou „reklamu“ a lze také úspěšně pochybovat o tom, 

zda je uložený trest dostatečně odstrašující k tomu, aby tyto nedostatky vyvážil. 

 

 Na předestřenou otázku podle mého názoru neexistuje jednoznačná odpověď. Určitě 

nelze rezignovat na stíhání ničení kulturního dědictví, je však nevyhnutelné, že tento postup 

upoutá ještě větší pozornost a znásobí publicitu, které se již nyní problematice dostává.   
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4. ZÁVĚR 

 Na samotném konci práce bych chtěl přehledně shrnout hlavní poznatky, ke kterým 

jsem došel a ještě jednou stručně projít závěry, které z nich plynou. V zásadě se nejedná o 

nic, co by nebylo v práci uvedeno již dříve, domnívám se však, že je užitečné hlavní body 

systematicky a přehledně uspořádat. 

 

4.1. Rostoucí význam ochrany kulturního dědictví v mezinárodním právu 

 V deskriptivní části práce jsem se snažil ukázat postupný vývoj ochrany kulturního 

dědictví v mezinárodním právu trestním. Smyslem bylo jednak zasazení celé problematiky 

do určitého kontextu a dále i snaha ukázat, že současné pojetí má své opodstatnění a kořeny. 

 

 Cesta od nesmělých začátků až k případu Al Mahdi, jenž je považován za zlomový, je 

dlouhá, avšak postupný vývoj lze jasně sledovat.
178

 Prvkem, který celou dobu vnímám a 

jenž hraje zásadní roli, je rostoucí význam této ochrany. Lze nepochybně říci, že ochrana 

kulturního dědictví byla dlouho chápána jako něco podružného, něco, před čím má ochrana 

lidského života a důstojnosti jasně přednost.
179

 Toto pojetí do určité míry přetrvává dodnes, 

lidský život je stále chápán jako nejvyšší hodnota, nicméně pojetí důležitosti významu 

ochrany kulturního dědictví se zásadně proměnilo. 

 

 Jak jsem zmínil v deskriptivní části práce, důležitým okamžikem bylo vypořádání se 

s konfliktem v bývalé Jugoslávii, který přinesl úmyslné a systematické ničení kulturního dě-

dictví. Právě zde začíná skutečná cesta k případu Al Mahdi, protože v tomto bodě došlo 

k významnému posunu v chápání kulturního dědictví jako takového. Tento nový přístup 

s sebou přinesl i to, že kulturní dědictví je dnes pojímáno jako hodnota úzce související se 

základními lidskými právy a je tedy logické, že se mu musí dostávat adekvátní ochrany.
180
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 Případ Al Mahdi, kterému byla věnována velká pozornost a jehož rozsudek se setkal 

se značným ohlasem, pak znamená jen potvrzení směru vývoje, který jsem nastínil výše. Je 

otázkou, jakým směrem se bude tento vývoj ubírat v následujících letech. Je nepochybné, že 

je zde přítomen značný potenciál a příležitostí jej realizovat bude dostatek. Obecně můžeme 

konstatovat, že celkový trend jasně směřuje k širšímu pojetí ochrany kulturního dědictví bě-

hem konfliktu a to s sebou nese jako průvodní znak i fakt, že bude častěji docházet ke stíhá-

ní jednání, které proti těmto statkům směřuje. 

 

 Můžeme se ptát, do jaké míry bude případ Al Mahdi fungovat jako precedens 

v dalších obdobných případech. Nepochybně tuto roli může sehrát, nicméně není možné 

přehlížet aspekty tohoto případu, které jsou kritizovány. Ozývají se hlasy, že došlo až 

k přílišnému vyzdvihnutí významu ochrany kulturního dědictví nad ochranu lidského života 

a důstojnosti. Případným podílem Al Mahdiho na těchto činech, ke kterým v době konfliktu 

docházelo, se Soud vůbec nezabýval. Bylo to snad z důvodu, že chtěl mít exemplární případ 

v oblasti ničení kulturního dědictví? Prosté pominutí jiných zločinů, kterých se Al Mahdi 

mohl dopustit, však nevysílá dobrý signál. Lze se ptát, zda Soud takto postupoval, protože o 

jednání, které souviselo s ničením kulturního dědictví, měl dostatek důkazů, zatímco 

v případě jiných zločinů by bylo vyšetřování mnohem náročnější. 
181

 

 

 Ať už je odpověď na otázku z předchozího odstavce jakákoliv, osobně jsem velmi rád, 

že případem Al Mahdi bylo konečně jasně potvrzeno, jakého významu se dostává ochraně 

kulturního dědictví. Nejde již o něco na okraji zájmu, co bylo chápáno jako doplněk 

k ochraně dalších hodnot - případ Al Mahdi jasně ukázal, že jednotlivec může být stíhán jen 

za samotné ničení kulturního dědictví nezávisle na jeho roli při páchání dalších činů souvi-

sejících s konfliktem. Stejně tak je jasné, že podobné činy již nebudou v budoucnu přehlíže-

ny. Do určité míry jde o završení jedné kapitoly této problematiky, zároveň tak ale došlo i 

k otevření kapitoly úplně nové, která nám ještě může přinést mnohá překvapení. 
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4.2. Posun v pojetí ochrany kulturního dědictví 

 Dalším důležitým aspektem je již zmiňovaný posun v pojetí ochrany kulturního dědic-

tví, který se naplno projevil v případu Al Mahdi. Tento prvek považuji za zásadní pro celou 

tuto práci a nepochybně bude hrát významnou roli i v budoucím vývoji dané problematiky. 

 

 Jak jsem se snažil vykreslit v první části práce, pojetí ochrany kulturního dědictví pro-

šlo postupným vývojem, přičemž současný model je přímým důsledkem tohoto vývoje.  Dů-

ležitý je zejména posun od globálního pojetí, kdy ničení kulturního dědictví bylo stíháno 

především proto, že šlo o statky, které měly hodnotu pro lidstvo jako celek, k pojetí, které 

více reflektuje význam kulturního dědictví pro komunitu, ke které se váže a její kulturu a 

kontinuitu.  

 

 Tyto rysy se poprvé projevily během vypořádání se s konfliktem v zemích bývalé Ju-

goslávie, ale až během projednávání případu Al Mahdi byly vyřčeny explicitně. Vzniká zde 

tedy určité spojení mezi ochranou kulturního dědictví a ochranou lidských práv, kdy je kul-

turní dědictví chápáno jako něco, co je podmínkou pro realizaci určitých práv. Právě 

v případu Al Mahdi žalobce věnoval velkou pozornost tomu, aby vysvětlil význam zniče-

ných objektů pro místní obyvatelstvo a tím doložil závažnost takového jednání. Důraz je 

kladen především na to, že nejde jen o zničení staveb jako takových a jejich historickou 

hodnotu, ale především o jejich důležitost pro komunitu, která je s nimi spjata. Zásadní je 

pak vliv tohoto jednání na další vývoj a trvání komunity, což je bod, na který je v daném 

případě kladen největší důraz. Nejedná se tedy jen o materiální škody, které jsou zjevné a 

v určitých případech i napravitelné, ale především o ty nemateriální, které utrpěla společnost 

v dané oblasti a jejichž náprava je výrazně složitější. 

 

 Zůstává otázkou, do jaké míry je výše zmíněný přístup aplikovatelný na jiné případy. 

Situace v Timbuktu je poněkud specifická, jelikož se jedná o živé město, kde ve středově-

kých budovách stále probíhá běžný každodenní život a právě z toho vyplývá zmiňované se-

pjetí místních obyvatel s danými lokalitami. Zničené hrobky a modlitebny představovaly 

pevnou součást jejich života a tradic a právě proto jejich zkáza měla na obyvatelstvo natolik 

zásadní dopad. Pokud se však podíváme na jiné aktuální případy ničení kulturního dědictví, 

které jsem letmo zmínil, tedy především lokality v Sýrii a Iráku, jedná se o poněkud odlišné 

případy.  Jde zde především o archeologická naleziště, které mají velký význam v globálním 
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měřítku, avšak zároveň představují pouze svědectví o dávno zaniklých kulturách a jejich 

význam pro obyvatelstvo, které v současnosti žije v jejich okolí, je spíše zanedbatelný. Je 

zjevné, že v těchto případech nebude možné aplikovat stejné pojetí jako v případu Al Mah-

di, nicméně je také nepochybné, že úmyslné ničení takových lokalit je třeba stíhat. 

V podstatě se zde tedy vracíme ke globálnímu pojetí, kdy dané lokality podléhají ochraně 

z důvodu svého významu pro celé lidstvo. 

 

 Tímto chci jen ukázat, že přístup, který byl zvolen v případu Al Mahdi, nelze univer-

zálně aplikovat na všechny obdobné případy, byť na první pohled mohou působit shodným 

dojmem. Jedná se tedy o dvě různé cesty, jejichž cíl je však stejný. Momentálně je větší po-

zornost věnována postupu, který Mezinárodní trestní soud zvolil v případu Al Mahdi, je ale 

nepochybné, že i tzv. globální pojetí ochrany má stále svůj význam. 

 

4.3. Možný budoucí vývoj a přístup Mezinárodního trestního soudu 

 Jak dokládá nastíněný vývoj, ochraně kulturního dědictví se v mezinárodním právu 

trestním dostává stále větší pozornosti. S tou narůstá i význam celé problematiky pro dané 

právní odvětví a tyto změny jsou pak reflektovány i právní praxí. Mezinárodní trestní soud 

již ukázal, že chápe stíhání ničení kulturního dědictví jako důležitý aspekt své činnost. Pří-

pad Al Mahdi byl zlomový především v tom ohledu, že zde byl pachatel stíhán pouze za ni-

čení kulturního dědictví. Soud zde tedy jasně prokázal, jaký význam problematice přikládá. 

 

 Zdá se být zřejmé, že v blízké budoucnosti lze očekávat stále aktivnější vystupování 

Mezinárodního trestního soudu v těchto otázkách. Dosavadní vývoj tento předpoklad jen 

potvrzuje, stejně jako narůstající tlak mezinárodního společenství na stíhání a potrestání po-

dobných činů. Je také důležité, aby nedocházelo ke stíhání ničení kulturního dědictví na 

úkor stíhání za jiné závažné zločiny, jak občas bývá kritizováno v případu Al Mahdi. Tomu-

to trendu by mohla nahrávat skutečnost, že zajištění důkazních prostředků v případech niče-

ní kulturního dědictví je výrazně jednodušší než v případech některých jiných zločinů. 

 

 V rámci činnosti Mezinárodního trestního soudu se také otevírá určitý prostor pro in-

terpretaci pojmu kulturní dědictví. Vzhledem k tomu, že vymezení tohoto pojmu 

v mezinárodních smlouvách je poměrně neostré, zůstává zde prostor pro to, aby Soud sám 

rozhodl, jakou váhu a význam bude daným statkům přikládat. Tento aspekt může nepo-
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chybně přispět k ochraně kulturního dědictví v globálním měřítku, a to především 

v případech méně významných lokalit, které však mají značnou důležitost pro místní obyva-

telstvo. Celkový standard ochrany by se tedy měl zvýšit a přispět tak k zachování cenných 

míst pro další generace. 
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6. RESUMÉ A KLÍČOVÁ SLOVA 

Diplomová práce:  Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním 

 

Resumé 

 

 Smyslem této diplomové práce je především ukázat, jak se posupně vyvíjelo pojetí 

ochrany kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním, zvláštní pozornost je pak vě-

nována vývoji v posledních letech, který jsem ilustroval s pomocí případu Al Mahdi, ničení 

kulturního dědictví v Timbuktu před Mezinárodním trestním soudem. Práce je rozdělena do 

tří částí. 

 

 První část je deskriptivního charakteru a jejím smyslem je vymezení základních poj-

mů, vymezení problematiky ochrany kulturního dědictví, její zasazení do mezinárodního 

práva, dále pak role mezinárodních smluv a mezinárodních organizací a konečně i to, jakým 

způsobem se k ochraně kulturního dědictví staví mezinárodní právo trestní. Důraz je zde 

kladen také na nastínění postupného vývoje v pojetí a ochraně kulturního dědictví a vysvět-

lení důvodů, které k tomu vedly. 

 

 Druhá část práce se zaměřuje především na případ Al Mahdi, který byl projednáván 

před Mezinárodním trestním soudem.  Samotnému popisu řízení před soudem předchází 

stručná charakteristika situace v Mali během předmětného období a rovněž popis lokality, 

která byla poškozena. Následuje pak určení skutkového stavu a charakteristika postupu Me-

zinárodního trestního soudu. Zvláštní pozornost je věnována rozsudku a jeho odůvodnění a 

především pak proslovu žalobce, který je klíčový pro pochopení významu celého případu a 

pojetí ochrany kulturního dědictví v něm. Na závěr druhé části se stručně zabývám několika 

problémy, které se v souvislosti s rozhodnutím v případu Al Mahdi vynořily a představují 

možné třecí plochy v budoucím vývoji. 

 

 V závěru práce shrnuji hlavní změny, které nastaly v problematice ochrany kulturního 

dědictví v mezinárodním právu trestním v souvislosti s případem Al Mahdi. Jedná se přede-

vším o celkový rostoucí význam této ochrany a také změny v jejím pojetí. Je zde snaha uká-

zat celou otázku v širších souvislostech a zasadit ji do současného dění. 
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Mezinárodní právo trestní, kulturní dědictví, případ Al Mahdi 
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7. ABSTRACT AND KEY WORDS 

Master´s Thesis: Protection of Cultural Heritage in International Criminal Law 

 

Abstract 

 

 The aim of this master´s thesis is mostly showing progressive development in un-

derstanding of protection of cultural heritage in International Criminal Law. There is special 

focus on development in recent years which is illustrated by Al Mahdi case - destroying cul-

tural heritage in Timbuktu before International Criminal Court. This thesis is subdivided in-

to three parts. 

 

 The firts part is of descriptive nature and its goal is definition of basic notions, specifi-

cation of issue of protection of cultural heritage and its setting in International Law. It also 

covers role of international agreements and international organizations in this issue. Finally 

it examines how International Criminal Law deals with protection of cultural heritage as 

well. There is stress on explanation of progressive development in understanding of pro-

tection of cultural heritage and reasons that caused it. 

 

 The second part of thesis is mostly focused on Al Mahdi case that was tried before In-

ternational Criminal Court. First there is brief characteristic of situation in Mali during ar-

med conflict and description of area that was damaged too. Then there is specification of 

objective elements of crime and description of approach of International Criminal Court. 

There is special focus on judgment and its justification and speech of prosecutor as well. 

Speech of prosecutor is crucial for understanding of importance of whole case and approach 

to protection of cultural heritage in the case. Finally I struggle with several questions that 

arised from decision in Al Mahdi case and could be problematic in future development. 

 

 To finish I examine and sum up the most important changes that appeared in field of 

protection of cultural heritage in International Criminal Law in connection with Al Mahdi 

case. The main points are growing importance of the protection and changes in its un-

derstanding. I try to show whole issue in wide context and connect it with current events. 
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International Criminal Law, Cultural Heritage, Al Mahdi case 

 

 


