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ÚVOD

Letecká válka o Kosovo, operace Spojená síla, v roce 1999 byla vyústěním 

dlouhé historie sporu mezi Srby a Albánci o území Kosova, rozkládající se na jihu 

Srbska mezi hranicemi Černé Hory, Albánie a Makedonie, a vyvrcholením roč

ního neúspěšného intenzivního jednání mezi západními mocnostmi a představiteli 

jugoslávského autoritativního režimu.

Ve své práci se budu zabývat nejen samotnou válkou v Kosovu, ale i udá

lostmi, které přímo k vojenskému zásahu vedly. Přestože samotné bombardování 

provedla Severoatlantická aliance, diplomatické vyjednávání s představiteli Jugo

slávie zajišťovala spíše „velká pětka“, pět nej významnějších západních zemí -  

Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Německo a Itálie. Tato „velká 

pětka“ byla v tomto směru jakýmsi lídrem euroatlantického společenství, které 

sdílí stejné hodnoty, je kulturně i historicky těsně spojeno a do jisté míry byla také 

předsunutým vyjednavačem Severoatlantické aliance, které je všech pět zemí 

členem.

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma válka v Kosovu, protože mě 

zajímá bezpečnostní tématika, především pak v souvislosti se Severoatlantickou 

aliancí a Evropskou unií. Válka v Kosovu je první tzv. „humanitární a spravedlivá 

válka“ za lidská práva, která byla pošlapávána autoritativním režimem. Byl to 

zlomový okamžik ve vývoji Severoatlantické aliance. Po skončení studené války 

NATO opět našlo svůj nový raison d'etre, dohlížet na stabilitu a bezpečnost 

v transformující se Evropě. Byla to přelomová událost i pro Evropské země a 

Evropskou unii jako celek. Evropa se přesvědčila o tom, jak moc je závislá 

v bezpečnostních otázkách na USA, což vedlo k novým iniciativám v evropské 

bezpečnosti a zároveň to byl jasný signál světu do budoucna. Na mezinárodní 

scéně pak proběhla velká debata o vměšování se do vnitřních konfliktů, 

mezinárodním právu, lidských právech a možnosti použití síly bez mandátu OSN.

Chvíli poté, co západní svět nečinně přihlížel masakrům ve Rwandě a Bosně, 

jejíž hranice byly vzdáleny jen 200 km od hranic Evropské unie a Aliance, musel 

Západ čelit další výzvě v Kosovu a tentokrát byl připraven neselhat. Jednotliví
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státní představitelé často prohlašovali, že nedopustí další Sarajevo či Srebrenicu. 

Přes teatrální gesta Ruska i přes rozdílné názory a veřejná mínění v jednotlivých 

zemích NATO i EU, v době prvního rozšíření Aliance o bývalé země Varšav

ského paktu dokázali všichni členové najít společnou řeč a prosadit své cíle. Ne 

kvůli ekonomickým, materiálním nebo teritoriálním ziskům, ale kvůli morálním 

hodnotám, kredibilitě Aliance, masovým vlnám utečenců a možná i kvůli svým 

výčitkám z minulosti. Myslím si, že to jsou všechno zajímavé důvody proč se 

tomuto tématu věnovat.

Mnoho věcí se určitě dalo udělat lépe a možná by se dalo i předejít leteckým 

útokům na Jugoslávii. Ve své práci se pokusím podrobně rozebrat události, které 

k válce vedly a nabídnout nějaké analýzy proč Západ na události v Kosovu 

reagoval tak, jak reagoval, co ho k tomu vedlo a jaké byly případně alternativy.

V první části své práce se budu zabývat samotným začátkem kosovské krize, 

kdy svět nejevil zájem o doutnající konflikt, způsobem jakým byl svět do problé

mu zatažen, jak se s ním v počátcích vyrovnal, co od toho jednotlivé země očeká

valy, jaké rozpory to mezi ně přinášelo a jak nakonec dokázaly násilí v Kosovu 

zastavit. Ve druhé části se budu věnovat konferenci v Rambouillet, která přišla po 

vypuknutí další vlny násilí na začátku roku 1999 v Kosovu, měla za úkol najít 

dlouhodobé mírové řešení přijatelné pro všechny strany a důvody proč se to nepo

dařilo. Ve třetí a poslední části se budu soustředit na samotný vojenský zásah 

NATO, na způsob provedení, na počáteční představy a očekávání Aliance od 

zásahu, na formu odporu Jugoslávie, na postoj ostatních světových velmocí a na 

konečné řešení kosovské krize. Ve své práci mě budou zajímat příčiny a motivy, 

které vedly hlavní aktéry k angažování se v problému, cíle, které svým angažová

ním sledovali, cesty a prostředky, kterými chtěli svých cílů dosáhnout. Na závěr 

se pokusím o krátké bilancování konfliktu a odpovědět na otázky, zda-li se 

Alianci podařilo dosáhnout svých cílů, za jakou cenu a zda-li byla válka nevy

hnutelným řešením.

Vzhledem k tomu, jak důležitou událostí byla kosovská krize pro NATO i 

EU, bylo na toto téma už napsáno mnoho knih a článků. Drtivá většina literatury
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je v anglickém jazyce, existují však i skromné zdroje v češtině. Z pramenů v ji

ných jazycích budu čerpat ještě z frankofonní literatury, i když v mnohem menší 

míře, protože vhodných francouzských zdrojů také není příliš. Pilířem mé práce 

budou hlavně sekundární zdroje, především publikace od I. H. Daaldera a M. E. 

O’Hanlona Winning Ugly, která je důkladným rozborem kosovské války a udá

lostí, které k ní vedly. Je to široký historický popis války, kde zároveň oba autoři 

nabízí své analýzy, avšak takřka výhradně z pohledu NATO či Západu. Další 

klíčovou publikací je Kosovo: War and Revange od Tima Judaha. Je to spíše 

historický popis celého konfliktu viděný očima západního novináře. Kniha se 

zabývá i děním v samotné Jugoslávii, úzkém kruhu okolo Slobodana Miloševiče a 

líčí vzájemné masakry obou etnik v Kosovu. Společně s knihou od Ivo Daaldera a 

Michaela O’Hanlona to jsou dva nej důležitější zdroje pro mojí práci. Sborník 

článků sestavený Pierrem Martinem a Markem R. Brawleyem Aliance Politics, 

Kosovo and NATO's War je náhled do jednotlivých klíčových zemí NATO během 

války a rozbor jejich chování během konfliktu. Pro samotnou vojenskou leteckou 

kampaň jsem využil práci od Benjamina S. Lambetha NATO’s Air War for  

Kosovo, která detailně zpětně analyzuje vojensko technickou stránku kosovské 

války. Důležitým zdrojem pro mou práci jsou memoáry Madeleine „Nejlepší ze 

všech možných světů“ od Madeleine Albrightové, které dávají zajímavý pohled do 

zákulisí politického jednání mezi USA, spojenci, Ruskem a Jugoslávií. V mno

hem menší míře jsem pak využil i další publikace, ze kterých jsem čerpal jen 

doplňující informace. Ke své práci jsem využil i články z odborných periodik jako 

jsou Mezinárodní politika, Survival, Le Monde diplomatique atd. Pracoval jsem i 

s dokumenty NATO a OSN zveřejněnými na internetových stránkách nebo v ji

ných publikacích.

Nejvíce vhodné literatury jsem našel ve veřejně přístupné knihovně Infor

mačního centra o NATO a v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů, menší část 

zdrojů lze najít i na internetu, především různé dokumenty a články.

5



ZAČÁTKY KRIZE, PRVNÍ KOLO DIPLOMATICKÉHO 

VYJEDNÁVÁNÍ

Historický úvod

Motivací obou etnik v konfliktu není pouhý teritoriální zisk. V Kosovu nejsou 

ani žádná velká naleziště důležitých surovin ani velké klíčové průmyslové oblasti. 

Celý spor má spíše historicko kulturní charakter. Jak Srbové, tak Albánci věří, že 

to byl právě jejich národ, který byl v Kosovu první, navíc pro Srby je Kosovo 

kolébkou pravoslavné církve. V roce 1389 v bitvě na Kosově poli byla poražena 

srbská vojska osmanskými Turky a Kosovo přešlo pod nadvládu Osmanské říše. 

Nedlouho poté si osmanští Turci podmanili i celé Srbsko. Pro Srby má tedy území 

Kosova historicky kulturní význam boje za svou státnost a proti islámské expanzi.

Vztahy mezi Srby a Albánci byly po dlouhou dobu spíše poklidné a problémy 

se začaly objevovat až s rozkladem Osmanské říše. Na začátku 20. století, když se 

formovaly moderní balkánské státy, byl srbský národně státotvorný proces výraz

ně napřed před albánským a Srbové zabrali část albánského území. Následný 

postup Srbů vůči svým muslimským albánským spoluobčanům byl dosti nevybí

ravý. Oba národy si vyměnily role během druhé světové války, kdy vznikla velká 

Albánie s Košovém pod protektorátem Itálie, ale po konci války se Kosovo opět 

stalo součástí Jugoslávie.

Titův režim v Jugoslávii byl vůči své albánské minoritě poměrně vstřícný a 

přestože Kosovo nikdy nedosáhlo statusu federální republiky, získalo společně 

s Vojvodinou autonomii, která byla téměř srovnatelná s postavením federální 

republiky. Na konci osmdesátých let, po nástupu Slobodana Miloševiče do čela 

Jugoslávie, však Kosovo o svá práva přišlo a albánské obyvatelstvo Kosova 

muselo čelit značným represáliím ze strany srbského vládního aparátu.1

Nacionalistické ambice se naplno projevily v devadesátých letech po pádu 

železné opony. Jugoslávie se ocitla v občanské válce, ale Kosovo zůstalo po celou 

dobu relativně klidné. Byla to zásluha především pacifistického předáka kosov-

1 Viz PELIKÁN, Jan, TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Jugoslávie. Praha : Carolinum, 1996. 91 s. 
Viz HRADEČNÝ, Pavel. Kosovo: Zdroje a cesty konfliktu. Mezinárodní politika. 1999, roč. 23, č. 
6, s. 18-21.
Viz ŠESTÁK, Miroslav a kol. Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha : Lidové noviny, 1998. 756 s.
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ských Albánců Ibrahima Rugovi, který preferoval mírovou cestu odporu před 

otevřeným násilným střetem. Rugovův „gándhíovský“ způsob odporu sice vyvolal 

sympatie ze strany Západu, faktické výsledky to však kosovským Albáncům 

nepřineslo a někteří pomalu začínali pochybovat o správnosti zvolené cesty 

Ibrahima Rugovi. V roce 1993 byla založena Kosovská osvobozenecká armáda 

(Ushtria Qirimtare e Kosoves -  UCK).2 Poté, co se nepodařilo prosadit v roce 

1995 do Daytonské mírové dohody jakoukoli zmínku o kosovské otázce, získali 

před umírněným Rugovou výhodu kosovští ,jestřábi“ a od roku 1996 na sebe 

UCK pravidelně a čím dál silněji upozorňovala útoky proti srbským bezpečnost

ním složkám v Kosovu. Aktivity UCK daly jugoslávskému prezidentovi Slobo

dami Miloševičovi záminku k definitivnímu vypořádání se s kosovskou otázkou. 

Poslal do Kosovo silně vyzbrojené policejní, vojenské a polovojenské jednotky, 

které měly terorem a zastrašováním vyhnat místní Albánce z Kosova a rozdrtit 

UCK. Situace se postupně stávala neúnosnou a hrozila eskalací v sousední Make

donii, která měla také početnou albánskou menšinu a v Albánii, která by mohla 

svým Albáncům přijít na pomoc. Přívaly uprchlíků obě země nezvládaly a hrozila 

humanitární katastrofa a západní země se poprvé začaly vážně zajímat o situaci 

v Kosovu. Do konfliktu se vložila Organizace spojených národů, Severoatlantická 

aliance, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropská unie a 

Kontaktní skupina ve složení Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, 

Německo, Itálie a Rusko, Košovém se zabývala i skupina G8.

Kosovo -  přehlížený problém

Situace v Kosovu se začala zhoršovat už na konci 80. let minulého století, ale 

zásluhou nenásilného odporu kosovského vůdce Ibrahima Rugovi zůstávalo Ko

sovo stranou krvavé občanské války, která se v bývalé Jugoslávii rozpoutala na 

začátku 90. let. Západní svět jevil minimální zájem o kosovskou otázku a nej

významnější krok učinila končící administrativa prezidenta George H. Bushe.

2 UCK byla skupina dobrovolných bojovníků za nezávislost Kosova, která byla finančně 
podporována Albánskými emigranty především ze Švýcarska, Německa a Francie. Měla vazby i 
na albánskou narkomafii a část peněz získávala obchodem s drogami a jinými ilegálními 
aktivitami. V UCK působili i dobrovolníci z Blízkého a Středního výhodu a Kavkazu.
VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, s. 
26.
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V roce 1992 na Boží hod vánoční USA pohrozily Slobodanu Miloševičovi, že 

jsou připraveny vojensky udeřit na Srbsko v případě, že Srbové vyvolají ozbro

jený konflikt v Kosovu. Toto vánoční varování potvrdil v únoru 1993 Warren 

Christopher, ministr zahraničí nově zvoleného prezidenta Clintona, ale potom
o

jako by na něj USA, Miloševič i celý svět zapomněli.

Varování o blížícím se konfliktu mezi Srby a Albánci se však už občasně 

objevovala v tisku. Například na konci roku 1992 otiskl časopis Newsweek článek 

Bude Kosovo další na řadě? a citoval západního diplomata v Bělehradě, který 

varoval před „sudem prachu v Kosovu“, zároveň upozorňoval na zvůli místních 

srbských úřadů, které vyžadovaly od Albánců „slib loajality“. Asi 100 000 jich 

nemohlo vykonávat svá povolání poté, co přísahu odmítli. Upozorňoval také na 

neopodstatněné domovní prohlídky albánských domů srbskou policí.4 V té době 

se však pozornost čelních představitelů světových a evropských mocností upírala 

na dění v Bosně a na jiná místa na Zemi. Jednotlivé alarmující články v různých 

periodikách se množily. V roce 1996 časopis Contemporary Review vyzýval ve 

svém článku, aby mezinárodní společenství konečně přestalo vnímat kosovský 

problém jako vnitřní záležitost Jugoslávie a „deaktivovalo tuto časovanou bom

bu“, která může ohrozit celý region.5 Podobné zprávy se objevovaly stále častěji. 

Na začátku roku 1997 varovaly noviny The Economist, že pacifistický přístup 

Ibrahima Rugovi pomalu ztrácí mezi Albánci podporu ve prospěch zastánců tvrdé 

linie.6

Události nabraly rychlý spád v roce 1997 především zásluhou UCK. Poté, co 

se nepodařilo prosadit do Daytonské mírové dohody jakoukoli zmínku o Kosovu, 

převzali iniciativu kosovsko albánští, jestřáby“. Byla vybudována pevná vojenská 

struktura UCK a její činnost se výrazně zefektivněla. V roce 1997 se z Kosova 

stalo bitevní pole otevřené války UCK proti srbským jednotkám. Dalo by se říci, 

že UCK využila překvapení a na konci roku se zmocnila celé kosovské oblasti 

Drenica. Srbsko odpovědělo po počátečním šoku masivní protiofenzívou a vy-

3 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh,
2003. s. 376.
4 BRESLAU, Karen. Will Kosovo Be Next?. Newsweek. 1992, vol. 120, is. 9, s. 50.
5 MIHAS, D.E.M. Another Balkan Dilemma: Albania and Kosovo. Contemporary Review. 1996, 
vol. 269, is. 1566, s. 12-14.
6 The Economist. On the Brink. 11.1.1997, vol. 345, is. 8041.
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hnalo UCK zpět do lesů.7 Válka byla zahájena a ani jedna strana už neměla o mír 

zájem. Srby a Albánce vzájemně rozdělovala nesmiřitelná nenávist, kosovští 

Albánci viděli jediné řešení ve své nezávislosti a Srbové v úplné eliminaci UCK 

včetně veškerých jejích sympatizantů.

První světové reakce na násilí v Kosovu

Severoatlantická aliance se k událostem v Kosovu poprvé vyjádřila v prosinci

1997 na zasedání ministrů zahraničí členských států aliance v Bruselu. Rada 

potvrdila, že zájem NATO na stabilitě a bezpečnosti Balkánu přesahuje hranice 

Bosny a Hercegoviny, vyjádřila znepokojení nad událostmi v Kosovu a vyzvala
o

obě strany, aby problém vyřešily prostřednictvím vzájemného dialogu.

O skutečnosti, že Srbové připravují masivní vojenskou ofenzívu proti kosov- 

ským Albáncům se podle americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové 

USA dozvěděly od svých zdrojů v lednu 1998.9 Madeleine Albrightová byla v le

tech 1993 až 1997 velvyslankyní USA v OSN, těžčeji zasáhla neschopnost světa 

zasáhnout proti genocidám ve Rwandě a Bosně a s prezidentem Miloševičem už 

měla mnoho zkušeností. Nyní, ve funkci ministryně zahraničí USA, nehodlala 

znovu dopustit, aby se svět jen nečinně díval na další násilnosti na Balkáně a stala 

se vůdčí osobností ve snahách Západu o urovnání konfliktu v Kosovu. O jejím 

odhodlání svědčí i její veřejně pronesená věta: „Nebudeme stát a přihlížet, jak 

srbské úřady dělají v Kosovu to, co jim již neprojde v Bosně.“ 10 Prezident Clinton 

v tomto směru se svou ministryní zahraničí souhlasil a prohlásil mimo jiné, že 

„nechceme na Balkáně vidět další obrázky podobné těm, které jsme v minulých 

dnech viděli, a které tak připomínaly události z Bosny.“11 Postupně ministryně 

přesvědčila klíčové americké i evropské muže a ženy o nutnosti znovu se na 

Balkáně angažovat. V jejích snahách jí pomohla i v březnu 1998 plánovaná cesta

7 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 26.
8 Final Communiqué : Ministerial Meeting o f  the North Atlantic Council [online]. 1997 [cit. 2006- 
10-01], Dostupný z WWW: <http://www.nato.int/doeu/pr/1997/p97-155e.htm>.
9 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh,
2003. s. 377.
10 Tamtéž.
11 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D .C .: Brookings Institutions, 2000. s. 24.
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prezidenta Clintona po Africe a jeho projev v Kigali ve Rwandě, kde se omluvil 

za nedostatečnou reakci světa na dění v zemi a zdůraznil, že už se nic takového 

nesmí stát.12 Otázka tedy nebyla jestli se budou vyspělé západní země angažovat 

v Kosovu, ale jak.

Prvním instrumentem nějakého koordinovaného a souvislého tlaku na Milo- 

ševiče se stala Kontaktní skupina složená ze Spojených států amerických, Velké 

Británie, Francie, Německa, Itálie a Ruska.13 Poprvé se sešli ministři zahraniční 

Kontaktní skupiny na začátku března 1998 a pokusili se najít nějaký společný 

postup vůči Jugoslávii. Jednání se ale nemohla příliš pohnout kupředu, neboť 

jednotliví členové Skupiny měli jiné představy jak na krizi reagovat. Madeleine 

Albrightová prosazovala tvrdá opatření proti Miloševičovi, naopak zástupce rus

kého ministra zahraničí Jevgenije Primakova zásadně jakékoli sankce odmítal. 

Evropané byli rozděleni. Británie byla spíše na straně USA, Francie a Německo 

souhlasily s nutností podniknout vůči Miloševičovu režimu nějaké kroky, ale 

chtěly na to souhlas Rady bezpečnosti OSN. Ten ale přijít nemohl, neboť Rusko 

bylo proti. Jakákoli hrozba silou, která by mohla na Miloševiče zapůsobit, tedy 

nepřišla. Místo toho dala Kontaktní skupina Miloševičovi ultimátum 10 dní, aby 

zastavil útoky proti kosovským Albáncům, stáhl své jednotky z Kosova, zajistil 

vstup do Kosova pozorovatelům Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

(UNHCR) a vyšetřovatelům Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugo

slávii (ICTY), zástupcům Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

(OSCE) a diplomatům Kontaktní skupiny, kteří měli dohlížet na plnění podmínek.

V případě neplnění nebo porušení dohody však neexistovaly žádné skutečné 

sankce. Pět západních členů Kontaktní skupiny později uvalilo moratorium na 

exportní úvěry Jugoslávii, embargo na dovoz zbraní, odmítnutí udělení víz čelním 

představitelům Miloševičova režimu a zmrazení srbských finančních prostředků

12 CLINTON, Bill. Remarks by the President to Genocide Survivors, Assistance Workers And U.S. 
and Rwanda Government Officials [online]. 1998 [cit. 2006-10-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.clintonfoundation.org/legacy/032598-speech-by-president-to-survivors-rwanda.htm>.
13 Kontaktní skupina byla vytvořena v roce 1990 pěti nejvíce zainteresovanými západními zeměmi 
a Ruska jako neformální poradní orgán pro události v Bosně za účelem najít společný postup a 
řešení krize na Balkáně.
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v zahraničí.14 Vyjednávání o mírovém řešení konfliktu měl podpořit svým 

zprostředkováním vyjednavač OBSE a zároveň speciální reprezentant Evropské 

unie pro Jugoslávii Felipe Gonzales. Jeho mise však ihned skončila bez jakéhokoli 

úspěchu, protože Miloševič s ním odmítal jednat. Další akce Kontaktní skupiny 

byla naprosto zablokovaná nekompromisním postojem Ruska.

Nová výzva pro NATO

Madeleine Albrightová, která neustále tlačila všechny zúčastněné strany 

k nalezení účinného plánu, věřila, že na Miloševiče platí metoda cukru a biče. 

Mírové požadavky musí být podpořeny hrozbou použití síly, jinak je nebude 

Miloševič brát vážně. Svou snahu přesvědčit o tom ostatní nyní přenesla na půdu 

Severoatlantické aliance. Vzhledem k silné vojenské přítomnosti NATO v okol

ních zemích bylo logické a rozumné, aby případný vojenský zásah provedlo právě 

NATO. Aliance začala vypracovávat první plány jak odpovědět na kosovskou 

krizi. V první řadě bylo zabezpečení Makedonie a Albánie, aby nebyly vtaženy do 

konfliktu a pomoc vlnám uprchlíků, které už okolní země přestávaly zvládat. 

NATO souhlasilo s asistencí misím OSN a OBSE v oblasti a s vysláním zabez

pečovacích kontingentů do Albánie a Makedonie. V červenci NATO provedlo 

cvičení Odhodlaný sokol, což byl přelet asi 80 aliančních letadel nad Albánií, jen 

24 km od hranic Kosova, aby byla letadla dobře vidět na srbských radarech.15 

Cílem cvičení měla být demonstrace síly a ukázka možností, kterými Aliance 

disponuje. Plánovači Severoatlantické aliance také vypracovali možnosti případ

ného vojenského zásahu. Počítali s možností krátkých leteckých úderů, které by 

Miloševiče přesvědčily, aby podepsal dohodu nebo s třífázovou leteckou ofenzí

vou, která by případně byla následována vstupem pozemních jednotek Aliance do 

oblasti. První fáze počítala se zničením srbské protivzdušné ochrany, letectva a 

důležitých komunikačních a velitelských center, ve druhé fázi mělo NATO zničit 

vojenská zařízení pod 44. rovnoběžkou podporující srbské jednotky v Kosovu. Ve 

fázi tři se letectvo mělo zaměřit na širokou škálu cílů po celé Jugoslávii s úmys

14 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : “Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 378.
15 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 32.
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lem donutit režim prezidenta Miloševiče souhlasit s podmínkami NATO. Násle

dující pozemní zásah měl čtyři varianty. Varianta „A“ počítala se vstupem alianč

ních jednotek do Kosova za předpokladu uzavření příměří a příslibu jednání o 

definitivním řešení, taková akce by si vyžádala 50 000 vojáků. Varianta „A-“ 

počítala se vstupem jednotek NATO do Kosova po uzavření mírové dohody, 

v takovém případě by bylo zapotřebí 28 000 mužů. Varianta „B“ byla vynucený 

vstup aliančních jednotek do celé Jugoslávie s cílem eliminovat Miloševičovu 

vládu a jeho struktury a kalkulovala s počtem 200 000 mužů. Poslední varianta 

„B-“ byl plán na vynucený vstup jednotek NATO do Kosova, zničení zde 

rozmístěných srbských sil a eliminaci UCK, tato varianta vyžadovala 75 000 

vojáků.16

Proč se USA obrátily na Severoatlantickou alianci a neřešily to skrze nějakou 

ad hoc koalici nebo prostřednictvím nějaké jednostranné akce a proč se NATO 

skutečně rozhodlo angažovat se v kosovském problému? USA se nemohly uchýlit 

k jednostranné akci, protože potřebovaly základny svých spojenců v Itálii, 

Německu, Velké Británii a Maďarsku a bylo velice pravděpodobné, že bude 

zapotřebí pozemních mírových jednotek rozmístěných v Kosovu. Otázka vyslání 

pozemních sil, ať už jako mírové nebo jako bojové jednotky, bylo s výjimkou 

Británie v USA i Evropě nepopulární téma. Přenechat akci na Evropskou unii by 

nebylo účinné, i když o to některé Evropské země stály. Skutečná evropská 

jednota vůči problému v Kosovu a jeho řešení byla spíše přáním než realitou, 

navíc Evropa nedisponovala dostatečnými vojenskými prostředky, aby mohla 

sama vůči Jugoslávii zasáhnout. Nabízela se tedy ad hoc koalice, kde nemohly 

chybět USA se svým vojenským potenciálem a velké evropské státy, které jsou 

geograficky blízko Jugoslávie a mají silný vliv na ostatní evropské země. Vzhle

dem k tomu, že mnohonárodní mírové jednotky pod velením NATO byly už pří

tomné v Bosně a Hercegovině, mohla by jednostranná akce několika vybraných 

států tyto jednotky ohrozit. Bylo tedy rozumné, aby se akce ujala Severoatlantická 

aliance.

16 Tamtéž s. 33-34.
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Silným motivem, který nedovoloval západním zemím ignorovat situaci, byl 

pocit viny, že v Bosně nezabránily největším masakrům od druhé světové války 

v Evropě a jen se nečinně dívaly, jak umírají tisíce lidí. Nepokoje v Kosovu 

destabilizovaly Makedonii a Albánii a mohly by i destabilizovat situaci v Bosně a 

Hercegovině, což by přímo ohrozilo jednotky NATO zde umístěné. Když Milo

ševič omezil autonomii Kosova, omezil i autonomii Vojvodiny, kde žije početná 

maďarská komunita a vzhledem ktomu, že v roce 1998 byl vstup Maďarska do 

NATO jen otázkou času, existovala možnost, že by se v případě srbských repre

sálií vůči maďarské komunitě ve Vojvodině tak, jak ji Srbové praktikovali 

v Kosovu, mohla Jugoslávie dostat do nepřímého konfliktu s členem NATO. 

Evropské státy měly i čistě praktický zájem na zastavení násilí v Kosovu. Vlny 

uprchlíků nekončily jen v sousedních zemích, ale mnoho utečenců pokračovalo 

ještě dál. Početné skupiny uprchlíků dorazily do Itálie, Německa a dalších států. 

Existovalo nebezpečí, že by z tohoto chaosu chtěly profitovat různé ilegální 

skupiny a organizace, což by mělo přímý dopad na celou Evropu a mohlo by to 

dokonce ohrozit námořní dopravu v Otrantském průlivu.17

NATO vypracovalo předběžné plány možností vojenského řešení kosovské 

krize, ale mezi většinou politiků ještě vojenské řešení nebo jen hrozba vojenského 

řešení nepřicházela v úvahu. Slobodan Miloševič od začátku odmítal jednat 

s vyjednavačem OBSE a speciálním reprezentantem EU pro Jugoslávii Felipem 

Gonzálesem, a tak státy Kontaktní skupiny musely hledat jiné řešení. Dialog mezi 

Západem a Jugoslávií zajišťovalo několik diplomatů. Za USA to byl hlavní vyjed

navač pro Balkán velvyslanec Robert Gelbard a Christopher Hill, který spolupra

coval s Richardem Holbrookem už ve válce v Bosně a účastnil se i vyjednávání o 

uzavření Daytonské mírové dohody. V době kosovské krize působil Hill jako 

velvyslanec USA v Makedonii. Třetí osobou účastnící se jednání byl Richard 

Holbrooke, kterého USA povolaly, v té době jako soukromou osobu, aby pomohl 

Miloševiče přesvědčit o nutnosti dohody. Holbrooke už to jednou dokázal v Day-

17 Během roku 1998 kvůli pašování zbraní z Albánie do Kosova OSN z bezpečnostních důvodů 
vůbec nedoporučovala pohybovat se v severní Albánii v oblasti měst Tropojě, Bajram Curri a 
Fierze.
JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. s. 
174.
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tonu v roce 1995 a s Miloševičem měl mnoho zkušeností. Za EU byl vyjedná

váním pověřen speciální vyslanec pro Kosovo a rakouský velvyslanec v Běle

hradě Wolfgang Petritsch.

Situací se začala zabývat Kontaktní skupina už na začátku března, ale teprve 

v květnu nabraly události v Kosovu opravdu krizový spád. Akce Rady bezpeč

nosti a Kontaktní skupiny byly zablokované postojem Ruska, postavení EU bylo 

příliš slabé a Rusko bylo příliš prosrbské. Iniciativy se chopily USA, ale ani 

hlavní vyjednavač pro Balkán Robert Gelbard nedosáhl takřka žádného výrazného 

pokroku. Západ se nejprve snažil přivést Srby a Albánce k nějakému společnému 

řešení, ale problém byl v tom, že nebylo možné najít někoho, kdo by opravdu 

reprezentoval všechny Albánce. Ibrahima Rugovu nerespektovalo mnoho polních 

velitelů UCK, kteří byly navíc ještě rozhádaní mezi sebou. Dalším problémem 

bylo, že ani jedna strana zatím nebyla poražená a věřila ve své vítězství. Západní 

představitelé, především Evropané, se báli jednat s UCK, neboť to byla parti- 

zánská armáda, která se dopouštěla mnoha zločinů a byla zapletena do různých 

ilegálních činností, Miloševič s ní jednat odmítal úplně. UCK navíc neváhala 

využít situace, snažila se Srby vyprovokovat a přimět NATO, aby proti Jugoslávii 

použilo sílu. Jak řekl americký ministr obrany William Cohen: „Jestli provedeme 

nějakou akci, musí být naprosto jasné, že jsme neutrální... Nebudeme letectvem 

UCK.“ 18

Spojené státy americké požádaly na začátku května o pomoc bývalého 

vyjednavače z Bosny Richarda Holbrooka, který se s Miloševičem už dobře znal. 

Byl to bezesporu dobrý tah, neboť Holbrooke přiměl Miloševiče, aby souhlasil 

s určitou dohodou. Jugoslávský prezident přistoupil na pevné schéma vyjedná

vání. Do té doby nekompromisně odmítal jakékoli mezinárodní řešení kosovské 

otázky. Nyní se měly konat pravidelné schůzky s cílem vyřešit kosovský problém 

a hlavním prostředníkem mezi Miloševičem, Albánci a Západem se stal americký 

velvyslanec v Makedonii a člověk se zkušenostmi z vyjednávání z Daytonu 

Christopher Hill. Miloševič také souhlasil s vysláním Kosovské diplomatické

18 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 35.
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pozorovací mise (KDOM), ke které se přidala i malá část Monitorovací mise 

Evropského společenství z Bosny (ECMM). Pomocí diplomatického tlaku svět 

dokázal přibrzdit na konci jara represivní akce srbských komand v Kosovu, čehož 

ihned využila UCK, napadala srbské jednotky a rychle ovládla velké části Ko

sova. Pro radikály z UCK existovalo jediné přijatelné řešení, nezávislost Kosova. 

Naopak to bylo pro Srby naprosto nepřijatelné, a tak bylo jasné, že musí dojít 

k nové konfrontaci.

Hrozba silou

V pozdním červenci 1999 zahájily srbské jednotky v Kosovu velkou ofenzívu 

proti UCK. Celkem rychle a snadno získali Srbové zpět kontrolu nad celým 

Košovém, bojovníci UCK se museli ukrýt do hor a lesů. Součástí srbské ofenzívy 

bylo rozbít podporu kosovských Albánců UCK. Jednotky jugoslávských sil 

s albánskými civilisty v Kosovu zacházely velice nevybíravým způsobem, mno

žily se různé excesy a zastrašení kosovští Albánci houfně utíkali z domovů. Část 

přešla do uprchlických táborů v sousedních zemích, část se skrývala v lesích a 

horách Kosova. Srbská letní ofenzíva vyvolala skutečnou humanitární katastrofu 

velkých rozměrů a svět se obával, jestli uprchlíci přežijí v lesích a táborech zimu.

Po letní ofenzívě se situace obrátila, UCK byla v defenzívě a byla ochotna 

přistoupit k vyjednávání, Ibrahim Rugova opět získal od kosovských Albánců 

podporu, zatímco srbská strana, které se úspěšně dařilo eliminovat UCK, jednání 

odmítala a počet uprchlíků narůstal obrovským tempem, v srpnu už to bylo čtvrt 

milionu uprchlíků.19 Tato rychle se přibližující humanitární katastrofa způsobila 

mezi západními politiky alarm. Situace v Kosovu se musela rychle uklidnit a boje 

zastavit. V srpnu NATO dokončilo plány případného vojenského zásahu a o 

Kosovu se intenzivně jednalo i na půdě Rady bezpečnosti OSN. Jakákoli rezoluce, 

která by připouštěla použití síly vůči Jugoslávii neměla kvůli silnému odporu 

Rusů šanci projít. Rusko bylo ochotno uznat jen to, že dění v Kosovu je hrozbou 

mezinárodnímu míru a stabilitě. Rada bezpečnosti přijala 23. září rezoluci číslo 

1199, která požadovala zastavení všech akcí bezpečnostních jednotek v Kosovu

19 Tamtéž s. 41.
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proti civilnímu obyvatelstvu, stažení těchto jednotek mimo Kosovo, umožnit 

dohlížet na dění v Kosovu mezinárodním monitorovacím misím, zaručit 

uprchlíkům bezpečný návrat domů, umožnit vstup do Kosova humanitárním 

organizacím, s pomocí mezinárodního společenství vyřešit kosovský problém 

dialogem a odsouzení teroristických akcí kosovsko-albánským vedením.20 Rezo

luce však neobsahovala žádné sankce za nerespektování vůle mezinárodního 

společenství a neexistovalo zatím nic, co by Miloševiče přesvědčilo o nutnosti 

přijmout nějakou dohodu.

USA tlačily na své spojence z NATO, aby Aliance pohrozila Miloševičovi 

silou a v tomto směru se Severoatlantická aliance pohnula kupředu, když den po 

odhlasování rezoluce 1199 Severoatlantická rada schválila vydání „aktivačního 

varování“ (ACTWARN), které umožnilo aliančním velitelům určit si jaké síly a 

jednotky budou potřebovat pro případný vojenský zásah. Ještě to ale nebyla přímá 

hrozba silou. Některé členské státy Aliance měly problém s případným použitím 

síly bez mandátu OSN. Byly to především Francie, Německo a Itálie, které prefe

rovaly novou rezoluci OSN. Obecně se evropské státy snažily co nejvíce zapojit 

do řešení Rusko, a proto zpočátku trvaly na nějakém řešení v rámci Kontaktní 

skupiny a Rady bezpečnosti OSN. Postoj Ruska byl ale po celou dobu neoblomný. 

Přesto musely USA několikrát přesvědčovat své evropské partnery, aby upustili 

od snah iniciovat nějaké hlasování o možnosti použít proti Miloševičovi vojenské

sankce, protože by to mohlo vytvořit precedent, že NATO musí žádat o povolení
21ke své akci OSN, s čímž zásadně nesouhlasily USA.

Londýn se snažil ostatní členy přesvědčit o nutnosti od začátku počítat nejen 

s pouhými leteckými údery, ale i s pozemní invazí, v tomto směru chtěl hrát 

ústřední roli jako evropský lídr a zásadně se neshodoval s ostatními partnery. 

Požehnání od OSN by vláda Tonyho Blaira přivítala a zprvu se o to i snažila, ale 

nepovažovala to za podmínku zásahu. Premiér Tony Blair navrhl jakýsi nový 

Marshallův plán pro Balkán, který byl však zapomenut a vůbec se nerealizoval.

20 Security Council resolution 1199 [online]. 1998 [cit. 2006-10-12], Dostupný z WWW: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/279/96/PDF/N9827996.pdf70penElement>.
21 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 380.

16

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/279/96/PDF/N9827996.pdf70penElement


Hlavní argumentací britské vlády byly morální zásady a povinnosti vyspělých 

zemí vůči svým transformujícím se sousedům s negativními vzpomínkami na 

události z války v Bosně. Londýn se snažil o co nej spravedlivější přístup k oběma 

stranám a neváhal při jednáním v Rambouillet obvinit USA, že nadržují kosov- 

ským Albáncům. V zásadě se však až na pozemní operaci Londýn s Washing-
99tonem shodl.

Postoj Paříže k řešení konfliktu v Kosovu měl několik rovin. Francie požado

vala, aby jakýkoli vojenský zásah měl mandát OSN. Pro Paříž znamenala debata o 

vojenském zásahu NATO bez mandátu OSN vystavit v sázku celý mezinárodní 

systém po druhé světové válce, což se Francii nelíbilo. Ve válce vidělo mnoho 

francouzských představitelů snahu USA upevnit své hegemonické postavení ve
9 0

světě a udělat z NATO prostředek své mocenské nadvlády. Paříž chtěla do 

řešení zapojit Rusko a představovala si svou roli jako most mezi Západem a 

Ruskem. Paříž také viděla v Kosovské krizi příležitost, jak povznést do vrcholné 

světové politiky Evropskou unii, která byla do té doby spíše chápána jako silný 

ekonomický celek než světový politický hráč. Ve své první zkoušce v Bosně 

ES/EU propadla a v Kosovu se nabízela možnost reparátu. Institucionálně byla na 

kosovskou krizi Unie lépe připravena než na válku v Bosně a Francie se toužila 

stát v tomto směru jedním z hlavních vůdců EU. Přestože se Francie nacházela ve 

své třetí kohabitaci, levicová vláda premiéra Lionela Jospina a pravicový prezi

dent Jacques Chirac se v kosovské otázce v zásadě shodli.24

V Německu byla situace poněkud specifická. V roce 1998 se v zemi konaly 

volby a vzhledem k pohnuté německé historii a možné nepříjemné reminiscenci 

ze strany balkánského obyvatelstva se Berlín zdržel jakékoli jednostranné akce a 

vše řešil skrz mezinárodní organizace. I Německo mělo velký zájem na zapojení 

Ruska do řešení kosovské krize, o což se snažilo hlavně na půdě Kontaktní sku

piny. Na začátku podzimu vyhrála v Německu volby opozice a novou vládu

22 MARTIN, Pierre, BRAWLEY, Mark R. Alliance Politics, Kosovo and NATO's War: Allied 
Force or Forced Allies?. New York : Palgrave, 2000. s. 145-164.
23 VIDAL, Dominique. Balkans : « II faut savoir terminer une guerre ». Le Monde Diplomatique 
[online], 1999 [cit. 2006-10-25]. Dostupný z WWW: <http://www.monde-
dip lomatique. fr/dossiers/koso vo/>.
24 MARTIN, Pierre, BRAWLEY, Mark R. Alliance Politics, Kosovo and NATO's War: Allied 
Force or Forced Allies?. New York : Palgrave, 2000. s. 113-130.
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vytvořila sociální demokracie, Zelení a Svobodní. Ještě než nový německý kan

cléř Gerhard Schroder nastoupil do úřadu, napsal prezidentu Clintonovi dopis, ve 

kterém ho ujistil, že Berlín podpoří případný vojenský zásah i bez mandátu OSN, 

aby ujistil své partnery, že s Německem můžou počítat jako se spolehlivým spo

jencem i v těžkých chvílích. Koaliční partner Zelení, kteří jsou tradičně pacifis- 

tičtí, obsadili v nové vládě klíčové křeslo ministra zahraničí, kam usedl Joschka 

Fischer. Nepotvrdilo se však to, čeho se možná někteří spojenci obávali, že nová 

německá vláda se Zelenými nepodpoří vojenskou akci bez výslovného mandátu 

OSN a drtivá většina všech parlamentních stran, až na krajní levici, účast Němec

ka na vojenském zásahu bez mandátu OSN podpořila.25

Itálie byla pro spojence nesmírně důležitá, protože fungovala jako „velká 

nepohyblivá letadlová loď“ pro alianční vzdušnou armádu. Většina letadel, která 

se účastnila bojových operací, měla dočasné nebo trvalé základy právě v Itálii a 

jejich akce narušovaly letecký a námořní provoz nad Jaderským mořem. Italská 

vláda požadovala, aby byla detailně informovaná o veškerých akcích nad jejím 

územím i nad samotnou Jugoslávií a preferovala mandát OSN. Na podzim 1998 

padla italská vláda premiéra Romana Prodiho a nahradila ji nová vláda v čele s 

premiérem Massimem D’Alemou, která i přes silný domácí odpor, opozici někte

rých členů vlády a riziko pádu vlastní vlády nakonec souhlasila s možností použít 

proti Miloševičovi sílu. Itálie byla také jediná země, kterou postihl terorismus 

v souvislosti s válkou v Kosovu. Rudé brigády zabily konzultanta vlády Massima 

D’Antona a zdůvodnily to mimo jiné také účastí Ríma na válečných operacích.

Na schůzce Kontaktní skupiny 9. října v Londýně se znovu sešli představitelé 

nejmocnějších zainteresovaných zemí i s Richardem Holbrookem, aby byli 

svědky pokračujícího tvrdého odporu Ruska prosadit novou rezoluci OSN, která 

by zahrnovala i možnost použít sílu. Odstupující německý ministr zahraničí Klaus 

Kinkel, francouzský ministr zahraničí Hubert Védrine a britský ministr zahraničí 

Robin Cook se mamě snažili přesvědčit jejich ruského kolegu Igora Ivanova, aby 

Rusko podpořilo novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by legitimizovala

25 Tamtéž s. 131-143.
26 Tamtéž s. 165-180.
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použití síly proti Miloševičovu režimu. Přestože Ruský postoj zůstal stejný, 

schůzka měla svůj účel. Ivanov naznačil svým kolegům, že pokud přednesou 

návrh nové rezoluce v Radě bezpečnosti, Rusko to zablokuje, ale pokud ne, a 

přesto podniknou proti Jugoslávii vojenské kroky, Ruská akce se omezí jen na 

mnoho povyku.27 Rusko nechtělo oficiálně souhlasit s použitím síly, protože 

stejný problém řešilo doma v Čečensku, ale uvědomovalo si, že nemá příliš 

reálných možností případnou vojenskou akci odvrátit a riskovat dobré vztahy se
98Západem kvůli malé chudé zemi na Balkáně nechtělo. USA znovu poslaly do 

Bělehradu Richarda Holbrooka ve snaze přimět Miloševiče ke kompromisu. 

Jednání mezi Miloševičem a Holbrookem se protahovala bez vidiny jasného 

konce. Pokračující konflikt v Kosovu, neochota Miloševiče se dohodnout a 

nemožnost získat novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN nakonec přesvědčila 

dosud váhající členy NATO o nutnosti pohrozit Miloševičovi silou bez mandátu 

OSN. Francie změnila svůj postoj k požadavku mandátu OSN s odvoláním na 

kritickou humanitární situaci v Kosovu, která si žádá ráznou akci. Zároveň však 

prezident Chirac zdůraznil, že se jedná o výjimku a ne žádný precedent do bu

doucna.29 Poslední váhající státy Aliance 13. října souhlasily s použitím hrozby 

silou vůči Jugoslávii, nebude-li se Miloševič ochoten dohodnout. Severoatlantická 

rada schválila „aktivační rozkaz“ (ACTORD) a poskytla Miloševičovi 96 hodin, 

než začne s leteckými údery.

Hrozba silou evidentně zapůsobila, protože Miloševič byl ihned ochoten 

k podpisu dohody s Richardem Holbrookem. Podle této dohody se měly srbské 

síly a těžká technika stáhnout z Kosova na úroveň, na které byly v březnu 1998 a 

protiletecké raketové komplety museli Srbové stáhnout úplně, uprchlíci se mohli 

bezpečně vrátit domů, do Kosova mohli vstoupit pracovníci humanitárních orga

nizací, Jugoslávie musela spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro 

bývalou Jugoslávii, nad Košovém byla zřízena bezletová zóna, pouze monitoro

vací lety NATO byly povoleny, byla zřízena neozbrojená Kosovská ověřovací

27 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 183.
28 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 379.
29 MARTIN, Pierre, BRAWLEY, Mark R. Alliance Politics, Kosovo and NATO's War: Allied 
Force or Forced Allies?. New York : Palgrave, 2000. s. 117-118.
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mise (KVM) pod záštitou OBSE, která působila v jasně oranžových jeepech 

přímo v Kosovu a do devíti měsíců se měly konat v Kosovu volby a být vycvičena 

nová multietnická policie. Jako pojistku, aby Miloševič opravdu dohodu dodržel, 

ponechala Severoatlantická aliance v platnosti ACTORD s možností kdykoli 

zahájit letecké údery, pokud by Miloševič nespolupracoval.30

Dohoda mezi Miloševičem a Severoatlantickou aliancí byla jen příměřím a ne 

trvalou a udržitelnou dohodou. Obě strany to věděly a dohodu chápaly jen jako 

dočasné řešení. Hlavní motivací Aliance byl bezpečný návrat uprchlíků zpět do 

svých domovů v Kosovu, kde mohli přečkat zimu. Západní představitelé se 

obávali, že v lesích a špatně vybavených uprchlických táborech by mnoho uprch

líků zahynulo zimou a hlady. V tomto směru tedy lze dohodu považovat za 

úspěch, protože pomohla tisícům utečenců relativně v klidu přečkat mrazy. Do 

Kosova zamířili pozorovatelé mise OBSE KVM a NATO vyslalo do Makedonie 

„NATO Extraction Force“ (XFOR), malou záchrannou vojenskou jednotku, která 

by v případě nouze měla vstoupit do Kosova a rychle a bezpečně přivést zpět 

neozbrojené pozorovatele KVM.31 Hlavou pozorovatelů KVM byl americký 

diplomat William Walker, muž, který měl úzké styky se CIA, a kterému v Běle

hradě příliš nedůvěřovali. Většinu členů KVM tvořili bývalí nebo současní 

vojenští důstojníci, kteří měli také blízké kontakty se svými domácími zpravodaj

skými službami. Všechny země přesunuly své pozorovatele z předchozí mise 

KDOM do mise KVM, ale Američané své pozorovatele, kteří oficiálně sloužili
'X')v Kosovu v rámci mise KVM, nesloučili s ostatními, ale působili odděleně. Dá 

se pochopit, že tyto skutečnosti vyvolávaly v Bělehradě nedůvěru a dokonce i 

někteří spojenci z NATO pochybovali nad důvodem nezačlenění amerických 

pozorovatelů KVM mezi hlavní skupinu.

Pravděpodobným kamenem úrazu říjnové dohody byl fakt, že dohoda úplně 

ignorovala přestavitele UCK. Protože se UCK na dohodě nijak nepodílela, nepři-

30 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 386.
31 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 187.
32 Tamtéž s. 189-190.
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padala si zavázána dohodou se řídit. Pauza v bojích se partyzánům z UCK hodila, 

neboť srbská letní ofenzíva je velice vyčerpala a takřka vyřadila z bojů a UCK 

nyní mohla celkem v klidu dobít síly, přeskupit se, doplnit zbraně a munici a 

nabrat a vycvičit nové bojovníky. Srbské jednotky se stahovaly z Kosova a opako

vala se stejná situace jako na jaře 1998. Jednotky UCK znovu obsazovaly uvol

něný prostor a přebíraly nad ním kontrolu. Množily se různé provokace ze strany 

UCK, která chtěla vmanévrovat Srbsko do role utlačovatele a vynutit si zásah 

NATO.

Miloševič se říjnovou dohodou zavázal stáhnout veškerou svou těžkou tech

niku z Kosova a ponechat v oblasti maximálně 12 000 příslušníků bezpečnostních 

jednotek. Pro Jugoslávii to znamenalo stáhnout okolo 4 000 silně vyzbrojených 

policistů a až 5 000 vojáků. Hned druhý den se začaly jugoslávské síly z Kosova 

stahovat, ale takovým tempem, že NATO muselo Jugoslávii prodloužit své čtyř

denní ultimátum na 10 dní. Poslední jednotky se z Kosova stáhly pár hodin před 

vypršením ultimáta po neustálém připomínání ze strany Aliance, že aktivační 

rozkazy pořád platí. Některé jednotky, jako například těžce vyzbrojená 211. obr

něná brigáda, se však nevrátily do svých kasáren, jen se stáhly za hranice Kosova 

a čekaly.

Do jaké míry bral Miloševič říjnovou dohodu vážně je otázka. Jeho neochota 

stáhnout své vojáky z Kosova a skutečnost, že se často nevrátili do svých kasáren 

a jen čekali nedaleko Kosova by mohla napovídat, že Miloševič bral dohodu jen 

jako pauzu v boji. I mnohem lépe vybavené jugoslávské armádě se zimní přes

távka určitě hodila, protože zimní podmínky v kopcovitém terénu způsobovaly 

problémy i těžké technice a v takovém prostředí by menší a mobilnější povsta

lecké jednotky UCK měly výhodu. Na druhou stranu se jako protiargument nabízí 

fakt, že Miloševič chtěl mít své jednotky blízko Kosova, aby mohl rychle zasáh

nout v případě protiofenzívy UCK. Kosovská osvobozenecká armáda skutečně 

využila vakua v Kosovu a znovu oblast obsadila. Podle Ivo Daaldera a Michaela 

0 ‘Hanlona toto znovu obsazení Kosova skupinami UCK zapůsobilo na Miloše-

33 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 51-52.
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viče jako zrada ze strany NATO, které k tomu dalo UCK tichý souhlas.34 Srbsko 

však mělo s kosovsko albánskými partyzány bohaté zkušenosti a jejich kroky 

Srbové mohli očekávat. Existuje tedy také možnost, že Miloševič předpokládal, že 

UCK znovu obsadí Kosovo a tím, že stáhnul své jednotky, uhasil hrozbu použití 

síly proti Jugoslávii ze strany Aliance a jen čekal až mu UCK sama dá záminku na 

její totální likvidaci.

Souhlasit s říjnovou dohodou jistě nepředstavovalo pro Slobodana Miloševiče 

velký problém, především proto, že neobsahovala žádnou zmínku o vstupu cizích 

jednotek na území Jugoslávie a neobsahovala ani žádné případné sankce za poru

šení dohody.

34 Tamtéž s. 58.
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JEDNÁNÍ V RAMBOUILLET

Eskalace násilí

Říjnová dohoda mezi Miloševičem a Holbrookem byla jen dočasné příměří a 

obě strany to věděly. Obecně se předpokládalo, že na jaře opět vypuknou boje a 

bude potřeba dohodnout se na nějakém dlouhodobě udržitelném a pro všechny 

přijatelném řešení. Po odchodu části srbských jednotek z Kosova se znovu v obla

sti zabydlovaly síly UCK a připravovaly se na další kolo války o Kosovo. Tím, 

jak jejich pozice opět sílila, jejich ochota k jednání a kompromisům slábla. Situ

ace byla napjatá a množily se různé incidenty. UCK stupňovala své útoky a 

evidentně chtěla dohodu z října co nejrychleji nabourat, vyprovokovat Srby a 

zajistit si sympatie Západu. V listopadu Miloševič odvolal vedení svých bezpeč

nostních sil a nahradil je tvrdými Jestřáby“, vyhodil náčelníka generálního štábu 

Momcila Perišiče a nahradil ho nekompromisním generálem Dragoljubem Ojda- 

ničem, už před tím odvolal šéfa civilní i vojenské rozvědky. Nový velitel přišel i 

k Třetí armádě, která měla na starost Kosovo. Jejich nástup byl signálem, že 

Miloševič chce vyřešit kosovský problém jednou provždy a rychle.

Srbské síly zabily 14. prosince v přestřelce 36 ze 140 mužů UCK, kteří se 

snažili přejít albánsko-kosovskou hranici. Byly to regulérní srbské jednotky, které 

podle dohody z října mohly na území Kosova působit a hlídat hranice. Ještě tentýž 

den maskovaný muž v kavárně ve městě Peč zastřelil šest srbských chlapců. Tři 

dny na to byl unesen srbský policista a o den později byl nalezen zastřelen. Tyto 

události vyvolaly srbské demonstrace po celém Kosovu a Bělehrad prohlásil, že 

nedovolí, aby teroristé vládli Kosovu. Během měsíce zahynulo v Kosovu dalších 

21 lidí.36

Jednotky UCK zabily 8. ledna v okolí města Štimlje tři srbské policisty a za 

dva dny dalšího. Oblast následně uzavřely srbské síly a 15. ledna propukly boje 

mezi UCK a Srby okolo vesnice Račak. Po krátkém boji se UCK stáhla a srbští 

policisté vstoupili do vesnice. Zajali skupinu vesničanů, převážně starších mužů,

35 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 226.
36 Tamtéž s. 191-192.
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dvou žen a 121etého chlapce a všechny je popravili. Srbská čistka ve vesnici 

Račak si vyžádala celkem 45 mrtvých kosovských Albánců. Druhý den přijel na 

místo tým pozorovatelů KVM a o události podrobně informoval celý svět. Obje

vily se spekulace, že část mrtvých nemuseli být civilisté, ale vojáci UCK padlí 

v boji, které do vesnice přinesli povstalci a převlékli je do civilních šatů, aby to 

vypadalo jako že je Srbové popravili. Tyto spekulace vyvrátila vedoucí představi

telka forezního týmu EU v Kosovu Helena Ran ta, když o měsíc později ve své 

zprávě zveřejnila, že není pochyb o tom, že mrtvoly patřily civilistům a byli zabiti 

střelou zblízka.37 Zpráva o masakru vRačaku otřásla západními politiky. Bylo 

jasné, že dohoda Miloševiče a Holbrooka z října 1998 už nedokáže déle brzdit 

násilí v Kosovu a musí se co nejdříve zahájit jednání o trvalém řešení kosovského 

problému. Madleine Albrightová události v Račaku komentovala slovy: „Jaro
o o

přišlo tenhle rok do Kosova brzy.“

Mírová konference

Stále trvaly aktivační rozkazy NATO pro zahájení letecké ofenzívy proti 

Jugoslávii, ale přes zimu odhodlání spojenců lehce otupilo a nikomu se nechtělo 

zahájit bombardování. Použití síly by ani v této situaci nemělo smysl, protože 

bylo potřeba nejdříve se dohodnout na nějakém rozumném a hlavně dlouhodobě 

udržitelném řešení. K tomu měly posloužit aktivační rozkazy NATO. Americká 

ministryně zahraničí Madeleine Albrightová si představovala, pod hrozbou síly, 

donutit obě strany, aby souhlasily s mírovou konferencí, kde by se problém Koso

va vyřešil. Spojenci měli podle představy ministryně Albrightové jednat skrze 

Severoatlantickou alianci, musela o tom však také přesvědčit klíčové spojence a 

pokud možno i Rusko. Evropané byli tradičně citlivý na postoj Ruska, pokud by 

se tedy Madeleine Albrightové podařilo získat alespoň částečný souhlas Rusů, 

věděla, že Evropané budou s jejím návrhem souhlasit. Francie dávala jasně 

najevo, že upřednostňuje jednat skrze Kontaktní skupinu než NATO a americká 

ministryně zahraničí v tomto směru Francouzům ustoupila. Albrightová se setkala

37 Tamtéž s. 193-194.
38 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 389.
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v Moskvě s ruským ministrem zahraničí Igorem Ivanovem a přesvědčovala ho o 

nutnosti svolat mírovou konferenci podpořenou hrozbou síly. Ministr Ivanov své 

americké kolegyni dlouho oponoval, ale později opatrně připustil, že hrozba síly 

je možná to jediné, co dokáže přimět obě znesvářené strany k nějakému konsenzu.

I když Moskva nikdy nebude souhlasit s vojenským zásahem vůči suverénní zemi 

jako je Jugoslávie, Rusko by se s případnými útoky nějak vyrovnalo, řekl 

Ivanov.39

Výsledek jednání Albrightová-Ivanov v Moskvě byl pro Evropu dostatečný 

signál, aby společně zahájili přípravu na mírovou konferenci podpořenou ulti- 

mátem hrozby síly. Hostiteli se stali společně Francouzi a Britové a jednání se 

měla konat na zámku Rambouillet za Paříží. Jednání se měly účastnit delegace 

všech šesti členů Kontaktní skupiny, plus delegace Srbska a delegace kosovských 

Albánců. Hlavními vyjednavači bylo pověřeno trio mužů. Za USA to byl Chris 

Hill, za EU Wolfgang Petritsch a za Rusko Boris Majorskij. Srbové a kosovští 

Albánci dostali účast na konferenci jako povinnou. NATO dalo důrazně a dopředu 

vědět, že pokud Srbové odmítnou dohodu, budou čelit vojenské ofenzívě Aliance, 

pokud odmítnou kosovští Albánci, budou vydáni Srbům na milost. Státy Kontak

tní skupiny předpokládaly, že konference najde cestu jak vyřešit kosovskou 

otázku, protože jiná varianta by měla pro nespolupracující stranu fatální důsledky. 

Jinými slovy: Podepiš nebo zemři (Sign or die).40

Jednání v Rambouillet začalo 6. února, ale předcházelo mu menší drama. 

Srbové oznámili, že některé členy delegace kosovských Albánců považují za 

teroristy a zločince a při první možné příležitosti je zatknou. To kosovské Albánce 

vystrašilo a odmítali opustit své úkryty. Po slovní přestřelce mezi západními 

diplomaty a kosovsko albánskými osobnostmi v zahraničí i v Kosovu se nakonec 

Kontaktní skupině podařilo zmírnit srbský postoj a kosovsko albánská delegace 

mohla vyrazit v kompletním složení do Paříže.

Obě dvě delegace přicestovaly do Rambouillet v lótičlenném složení. Hlav

ními osobnostmi kosovsko albánské reprezentace byly Ibrahim Rugova a Bujar

39 Tamtéž s. 392.
40 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 197.
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Bukoši z Demokratické ligy Kosova, Hašim Thači a Žavit Haliti jako zástupci 

UCK, spisovatel a předseda Spojené demokratické strany Režep Qosja, Veton 

Surroi, vydavatel novin Koha Ditore a Blerim Šala, vydavatel novin Zéri. Až na 

pár výjimek to byla skutečná politická reprezentace Kosova, většinou to ale nebyli 

zkušení vyjednavači a právníci. Byl jim proto přidělen tým mezinárodních práv

níků a poradců, který kosovští Albánci přijali. Srbové přivezli do Rambouilllet 

spíše tým mezinárodních právníků a zástupců snad všech etnických skupin Jugos

lávie, kteří měli demonstrovat Miloševičovu toleranci vůči jiným národům. 

Většinou se jednalo o neznámá jména a rozhodně to nebyl tým, který by mohl 

v Rambouillet přijímat nějaká rozhodnutí. Vše řídil z Bělehradu Miloševič. 

Jedněmi z mála reprezentativních osobností byli vicepremiér Jugoslávie Nikola 

Šajnovič a srbský vicepremiér a ústavní právník Vladan Kutlešič. Zbytek byli jen 

neznámí zástupci všech hlavních jugoslávských etnik -  Turci, muslimští Slované, 

cikáni a kosovští Albánci, kteří byli druhou stranou vnímáni jako zrádci.41 Jednání 

mělo trvat nejpozději do 19. února, ale kvůli komplikacím se muselo protáhnout o 

tři dny.

Cílem konference bylo zastavit násilí v Kosovu, poskytnout kosovským 

Albáncům širokou autonomii, odzbrojit UCK a zajistit respektování dohody 

přítomností mezinárodních mírových jednotek. Na začátku dostaly obě delegace 

dva dokumenty. První byl základní obecný dokument, který musely bez pozměňo

vacích návrhů přijmout. Hovořil o teritoriální integritě Jugoslávie, dodržování 

lidských práv a bylo v něm jasně napsáno, že se nebude jednat o finálním řešení 

statutu Kosova, ale jen o přechodném tříletém období, po kterém bude následovat 

debata o definitivním řešení. Žádná zmínka o referendu o nezávislosti Kosova tam 

nebyla. Dokument hovořil i o klíčové roli OBSE a mezinárodních společenství 

v otázce Kosova, ale nezmiňoval Severoatlantickou alianci. Druhý dokument se 

týkal tříletého přechodného období. V textu se psalo o příměří, volbách do nového

41 Tamtéž s. 200.
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kosovského parlamentu, ale nebyly tam žádné detaily o zajištění provedení těchto 

požadavků.42

Problémy nastaly hned na začátku. Kosovská delegace odmítla první doku

ment podepsat, protože neobsahoval podmínku referenda o nezávislosti a vůbec 

neřešil budoucnost UCK. Naopak Srbové trvali na tom, že dokument musí obě 

delegace podepsat v té formě, v jaké byl předložen. Srbům vyhovovalo, že 

dokument nezmiňuje referendum ani rozmístění cizích vojenských jednotek na 

území Kosova a naopak se odvolává na jugoslávskou integritu. Poté se srbská 

delegace na dlouhou dobu odmlčela a spíše si užívala skvělé francouzské kuchy

ně, která na zámku byla a pořádala hlučné večírky dlouho do noci, při kterých 

zpívala srbské nacionalistické písně. To, že si Srbové jednání v Rambouillet 

spletli s večírkem za který nemusí platit účet svědčí jejich bilance jen za prvních 

pět dní pobytu: 300 láhví červeného vína, 78 láhví bílého vína a 8 láhví koňaku.43

Kosovsko albánská delegace měla jeden zásadní problém, požadovala jasný 

příslib referenda o nezávislosti Kosova. Vzhledem k etnickému složení oblasti 

bylo jasné, jak referendum dopadne. O referendu vůbec nechtělo slyšet Rusko, ale 

ani západní státy Kontaktní skupiny rozhodně nehodlaly kosovským Albáncům 

slíbit referendum o nezávislosti. Smlouva navrhovala, že po tříletém období se 

uskuteční mezinárodní setkání, které bude mít za úkol vyřešit otázku budoucnosti 

Kosova na základě vůle lidu, názorech příslušných osobností a v rámci Závěreč

ného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Helsinek. To bylo 

pro kosovské Albánce málo. Tvrdohlavě trvali na referendu. Západní diplomaté 

vynaložili mnoho úsilí, aby přesvědčili kosovsko albánskou delegaci, že je 

v jejich nejlepším zájmu, aby podepsali dohodu bez výslovného zmínění o refe

rendu v Kosovu a nakonec získali jejich předběžný souhlas.

Ani vyjednávání se srbskou delegací, která dlouhou dobu jednání víceméně 

ignorovala a na zámku si pouze užívala, nebylo snadné. Protože srbská delegace 

byla jen reprezentativní a nemohla přijímat skutečná rozhodnutí, domluvila se 

Madeleine Albrightová po telefonu se Slobodanem Miloševičem na schůzce jugo

42 Tamtéž s. 207.
43 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 79.
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slávského vůdce s vyjednavačem Chrisem Hillem v Bělehradě. Rozhovor 

americké ministryně zahraničí s jugoslávským prezidentem pomohl k tomu, že 

srbská delegace v Rambouillet se konečně začala trochu aktivně účastnit jednání, 

ale schůzka Hill-Miloševič nepřinesla žádný pokrok. Srbové nadále kategoricky 

odmítali jakoukoli formu cizí vojenské přítomnosti v Kosovu. Při další cestě 

Chrise Hilla do Bělehradu ho Slobodan Miloševič odmítl přijmout a ke schůzce 

vůbec nedošlo. Součástí dohody měl být i vojenský dodatek, který povoloval 

silám NATO rozmístěným v Kosovu neomezený průchod celým územím Jugo

slávie, tábořit a ubytovávat se na území celé Jugoslávie, manévrovat a cvičit na 

celém území Jugoslávie a používat zařízení potřebná pro vykonávání mise.44 Byl 

to bianco šek pro vojenské velitele NATO, který byl pro Jugoslávii naprosto 

nepřijatelný.

Když se přiblížil poslední den konference, předpokládalo se, že kosovští 

Albánci dohodu podepíší, a NATO bude moci zatlačit na Srby pod hrozbou pou

žití síly. K velkému překvapení diplomatů a právníků západních států Kontaktní 

skupiny však někteří členové kosovsko albánské delegace odmítli smlouvu pode- 

psat, protože neobsahovala podmínku konání referenda o nezávislosti Kosova. 

Připravenou dohodu stále odmítala podepsat i srbská delegace, protože nesouhla

sila s vojenským dodatkem o přítomnosti cizích jednotek na svém území. Konfe

rence skončila naprostým patem a hrozba použití síly se najednou stala irele

vantní. Státy Kontaktní skupiny souhlasily s prodloužením jednání o tři dny a 

doufaly, že alespoň jednu stranu přece jen přesvědčí, aby podepsala. V kosovsko 

albánské delegaci bylo několik lidí, kteří dohodu odmítali kvůli referendu, většina 

však byla dohodu ochotna podepsat. Postupně se podařilo diplomatům Kontaktní 

skupiny přesvědčit všechny kosovské Albánce v Rambouillet, jen vůdce delegace 

Hašim Thači, hlavní představitel a jeden ze zakladatelů UCK, stále odmítal pode

psat. Přestože Thači byl politickým vůdcem UCK, neměl plnou podporu všech 

polních velitelů a zahraničních mecenášů UCK. Charakteristikou kosovsko 

albánské delegace v Rambouillet bylo neustálé telefonování mobilními telefony, 

protože své kroky museli konzultovat s dalšími vlivnými kosovsko albánskými

44 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 210.
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osobnostmi, svými „tajnými sponzory“ a polními veliteli, kteří na konferenci 

chyběli. Mnoho Jestřábů“ s dohodou nesouhlasilo a odmítalo se vzdát zbraní 

výměnou za sliby, trvaly na referendu o nezávislosti a na klíčové roli UCK 

v budoucnosti Kosova. Na konci prodloužené konference se veškerý tlak pře

devším západních členů Kontaktní skupiny soustředil na Hašima Thačiho. Mladý 

rebel Thači se neustále bál o svůj život a v závěru konference se málem psychicky 

zhroutil. Zbylí členové kosovsko albánské delegace chtěli dohodu podepsat. 

Západní země pohrozily, že zaškrtí tok peněz, který financoval UCK ze zdrojů 

kosovských emigrantů na Západě, podnikne razantní kroky proti pašování zbraní 

do Kosova a zapíše UCK na seznam teroristických organizací.45 Iniciativy se 

chopili samotní členové kosovské delegace. Aniž by měli podpis a souhlas 

Thačiho, prohlásili, že dohodu přijímají, ale potřebují dva týdny, aby mohli jet do 

Kosova lidem vysvětlit podmínky a výhody smlouvy. Poté se vrátí do Paříže a 

dohodu oficiálně podepíší. Pro tuto chvíli se Kontaktní skupina i NATO musely 

s tímto výsledkem spokojit a doufat, že kosovští Albánci se opravdu za dva týdny 

vrátí do Paříže a dohodu podepíší. Míč byl nyní na srbské straně hřiště, ale žádná 

pozitivní odpověď stále nepřicházela. Srbský postoj zůstával neměnný, odmítal 

jakoukoli přítomnost cizích jednotek na svém území v jakékoli formě.

Kosovsko albánská delegace se vrátila do Kosova a objížděla místní velitele a 

obyvatele, aby je přesvědčila o správnosti podpisu dohody. Jak zjistil největší 

skeptik delegace Hašim Thači, většina kosovských Albánců dohodu vítala, jen 

několik málo opravdu zatvrzelých polních velitelů UCK bylo proti. Kosovsko 

albánská delegace se vrátila do Paříže 15. března a tři dny na to dohodu pode- 

psala.

Podpis kosovsko albánské delegace byl pro Srby šok. Nikdy nevěřili, že 

kosovští Albánci dohodu skutečně podepíší. O to větší to pro ně bylo překvapení, 

když dohodu podepsali. Srbská delegace přijela do Paříže se svou vlastní přepra

covanou verzí dohody. Když ji předložila, byli přítomní diplomaté a vyjednavači 

v šoku. Dokonce ani pro ruského vyjednavače Borise Majorského nebyla tato 

srbská verze dohody přijatelná. Chybělo v ní mnoho pasáží z původní dohody,

45 Tamtéž s. 213.
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odstavec o svolání mezinárodního setkání po třech letech s cílem definitivně 

vyřešit problém Kosova byl úplně vyškrtnut a nahrazen obecným a nic neří

kajícím odstavečkem, že po třech letech bude dohoda přezkoumána. Přítomnost 

cizích jednotek v Kosovu byla pro Srby nadále nepřijatelná.46

Poslední šanci na vyřešení konfliktu mírovou cestou byla návštěva znovu 

povolaného Richarda Holbrooka 22. března v Bělehradě. Naděje, že dlouholeté 

zkušenosti Holbrooka s Miloševičem na poslední chvíli odvrátí vojenské řešení, 

však brzy uhasia. Celá schůzka trvala jen chvíli a oba politici byli velice upřímní. 

Richard Holbrooke na rovinu řekl Slobodanu Miloševičovi, že pokud neodjede 

z Bělehradu s dohodou, NATO během pár hodin na Jugoslávii zaútočí. Miloševič 

mu se stejnou upřímností odpověděl, že už nebude žádné jednání a že jeho země 

je připravena na konfrontaci s NATO. Jugoslávie se svým ročním obranným 

rozpočtem 1,5 mld. dolarů a 110 000 vojáky vyzvala nejmocnější vojenskou 

alianci světa, která měla dohromady vojenský rozpočet 450 mld. dolarů a 4 mil. 

vojáků v aktivní službě.47 Tím schůzka skončila a Richard Holbrooke odletěl do 

Bruselu. Už 20. března Kosovo opustili pracovníci KVM a z Jugoslávie odjížděli 

poslední západní diplomaté. Třicet čtyři hodin po odletu Richarda Holbrooka
48z Bělehradu začaly na Jugoslávii padat první bomby.

Konference v Rambouillet byla nej lepší možností jak vyřešit konflikt míro

vou cestou především proto, že se vyjednávání účastnily všechny strany a Západ a 

Rusko jednaly víceméně ve shodě. Většina politiků vnímala vyjednávání v Ram

bouillet jako nový Dayton o Kosovu a věřila, že se podaří najít nějaký rozumný 

konsenzus. Celá kosovská krize byla neustále přirovnávána k Bosně a podle toho 

se snažili jednotliví aktéři jednat. Problém byl ovšem v tom, že smlouva z Day- 

tonu, která ukončila válku v Bosně, přišla až po třech letech prudkých bojů, kdy 

už byly jednotlivé strany válkou unaveny a byly ochotny jednat o míru. V Kosovu 

byla situace jiná. Mírová konference v Rambouillet předcházela válku, měla krizi

46 Tamtéž s. 222-223.
47 Tamtéž s. 103.
48 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 227.
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vyřešit ještě dřív, než dojde k opravdové vojenské eskalaci.49 Ale ani jedna 

znesvářená strana nebyla ochotna vyjednávat. Věřila, že je schopná si s problé

mem Kosova rychle poradit sama a dosáhnout svých maximalistických cílů. 

Srbská delegace byla v Rambouillet jen z donucení a ani jednou neprojevila snahu 

konstruktivně o problému jednat. Jak poznamenal jeden americký diplomat: 

„Žádná strana není připravena k dohodě. Myslete na Blízký východ. Myslete na 

Severní Irsko. Zapomeňte na Bosnu. Zapomeňte na Daytonské dohody.“50

Miloševičova neochota k dohodě pramenila z několika zdrojů. Jugoslávské 

nejvyšší vedení bylo skálopevně přesvědčeno, že kosovsko albánská delegace 

nikdy dohodu nepodepíše, protože neobsahuje podmínku konání referenda o nezá

vislosti Kosova a pak by vina za neúspěch padla na kosovské Albánce a ne na 

Srby. Dále, Miloševič nevěřil, že NATO je připraveno opravdu své hrozby splnit, 

byl přesvědčen, že Aliance blafuje. Z Moskvy měl zprávy, že Rusko nikdy nebude 

souhlasit s vojenským zásahem vůči Jugoslávii a Miloševič věřil, že odpor 

Moskvy dokáže NATO od bombardování odradit. Na konci rozhovorů, když už 

bylo jasné, že NATO opravdu použije sílu, věřil Miloševič, ale také NATO, že se 

bude jednat jen o krátké bombardování, které Jugoslávie i s Miloševičem v čele 

dokáže přežít.51

Jedním z možných důvodů proč byl Miloševič tak neústupný v otázce přítom

nosti cizích jednotek na svém území byl strach nejužšího vedení Jugoslávie, že 

skutečným cílem Západu není Kosovo, ale Miloševič a jeho vláda.52 Kdyby mělo 

NATO své jednotky v zemi, navíc s neomezeným pohybem po Jugoslávii, nebyl 

by problém štědře podporovat opoziční síly a napomoci ke svržení Miloševičova 

režimu. Už v roce 1998 se USA zabývaly otázkou jak podporovat jugoslávskou 

opozici a přesvědčit vlivné podnikatele, že Miloševič škodí jejich obchodu a 

rozvoji zemi.53

49 Tamtéž s. 188.
50 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 61.
51 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 228-229.
52 Tamtéž s. 167.
53 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 383-384.
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Severoatlantická aliance byla připravena udělat vůči Miloševičovi určité 

vstřícné kroky. Vysílala do Bělehradu signály, že kontingent zahraničních 

jednotek v Kosovu může být interpretován jako protiteroristický, vojáci můžou 

nosit modré helmy mírových jednotek, srbské síly můžou být v Kosovu stále 

přítomny, ale jen v redukovaném množství. Velení by ale zůstalo na Alianci a 

páteř kontingentu by tvořily příspěvky z jednotlivých zemí NATO. V mírových 

silách by dále byly zastoupeny i státy mimo NATO a hlavně Rusko o jehož 

podmínkách účasti se jednalo.54

Problém však byl vojenský dodatek navrhované dohody. Byl to spíš list přání 

generálů NATO, který politici předali vyjednavačům, aniž by ho udělali pro jugo

slávskou delegaci atraktivnější. Především volná působnost zahraničních vojáků 

po celé Jugoslávii a nikoli jen v Kosovu vzbuzovala mezi Srby hrůzu a navozo

vala dojem okupace.

Kdyby však měl Slobodan Miloševič opravdu snahu se na řešení kosovské 

krize nějak domluvit, určitě se mohl vojenský dodatek stát předmětem jednání a 

jeho znění zmírnit. Jugoslávský vůdce ale po celou dobu neprojevoval sebemenší 

ochotu se dohodnout, jen neustále trval na své verzi a svém plánu řešení konfliktu 

s možností zapojení mezinárodních společenství, ale bez přítomnosti zahraničních 

jednotek na území Kosova. Bez vojenského dodatku by ale smlouva byla jen 

kusem papíru, který by mohla Jugoslávie kdykoli porušit tak, jak se to stalo 

s říjnovou dohodou Holbrooke-Miloševič.

54 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 219.
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LETECKÁ VÁLKA O KOSOVO

Špatný začátek

Po krachu konference v Rambouillet a po posledním neúspěšném pokusu 

Richarda Holbrooka přesvědčit Slobodana Miloševiče, aby se dohodl na pod

mínkách mírového řešení krize, bylo NATO nuceno splnit své hrozby a pod

niknout proti Jugoslávii vojenskou akci. Když se o tom dozvěděl ruský premiér 

Jevgenij Primakov, byl zrovna v letadle na cestě do USA. V půli cesty přikázal 

rozčílený Primakov svému pilotovi, aby otočil letadlo a vrátil se do Moskvy.55 

Letadla Severoatlantické aliance začala 24. března bombardovat Jugoslávii.

Většina představitelů Aliance předpokládala, že několik dnů leteckého bom

bardování Miloševiče přesvědčí, aby souhlasil s podmínkami NATO. Aliance 

požadovala zastavení srbských vojenských operací v Kosovu, odchod všech 

srbských vojenských, policejních a polovojenských jednotek, vstup mezinárod

ních mírových sil do Kosova, bezpečný návrat uprchlíků a zaručený přístup 

humanitárních organizací k utečencům a záruku, že Bělehrad bude na základě 

dohody z Rambouillet pracovat na politickém řešení problému Kosova. To bylo 

pět klíčových podmínek NATO.56 Objevily se i názory, že Miloševič potřebuje
S7pár dnů bombardování, aby měl alibi k ústupu a nepopulární dohodě. Už po 

prvních několika dnech se však ukázalo, že operace bude delší a náročnější, než se 

předpokládalo. Srbské jednotky na příkaz Slobodana Miloševiče začaly etnicky 

čistit Kosovo od Albánců. Podle odhadů britského ministra obrany George 

Robertsona bylo v Kosovu na konci března asi 16 000 policistů, 20 000 vojáků i 

s těžkou technikou a neurčený počet polovojenských jednotek, i když odhady 

NATO byly trochu skromnější.58 I tak to ale vysoce převyšovalo povolené počty 

z říjnové dohody Holbrooke-Miloševič. Srbské jednotky násilím a terorem

55 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepší ze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 402.
56 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 102.
57 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 229.
58 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 103.
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zastrašovaly a vyháněly kosovské Albánce z Kosova. Sousední země zasáhla 

obrovská vlna uprchlíků, kterou by bez pomoci zahraničních organizací a států 

nikdy nemohly postižené země sami zvládnout.

Političtí představitelé Severoatlantické aliance měli obavy, aby bombardování 

příliš neoslabilo srbské jednotky a naopak příliš neposílilo UCK.59 To byl také 

jeden důvod proč se letecké akce tak pomalu rozjížděly. Na začátku operace Spo

jená síla měli spojenci v oblasti zhruba 350 letadel, z toho 250 amerických.60 

Jediná velká letadlová loď, americká CVN-65 Enterprise, z oblasti odplula v půli 

března a její náhrada, CVN-71 Theodore Roosevelt, připlula do oblasti až 5. 

dubna.61 Letecké operace začaly podle již naplánované třífázové kampaně.

V první fázi mělo NATO zničit především jugoslávskou protivzdušnou obranu a 

zaútočit na některá klíčová komunikační a velitelská zařízení. První vlnu útoků 

první noci tvořilo 55 amerických střel s plochou dráhou letu, plus několik brit

ských, odpálených ze dvou amerických válečných lodí v Jaderském moři, dvou 

amerických útočných ponorek, jedné britské útočné ponorky a šesti amerických 

bombardérů B-52H Stratofortress, které svůj náklad odpálily ještě než vstoupily 

do jugoslávského vzdušného prostoru. Nicméně značné množství střel s plochou 

dráhou letu odpálených z bombardérů selhalo.62 Ve druhé vlně první noci války 

vstoupily do jugoslávského vzdušného prostoru letadla NATO a útočila pře

devším na jugoslávskou protivzdušnou obranu - radary, stanoviště raket země- 

vzduch, letiště, komunikační a velitelská centra a další zařízení včetně těch, která 

nesouvisela přímo s protivzdušnou obranou. Alianční letadla se první noc střetla 

s aktivním jugoslávským letectvem, více jak 12 stíhaček MiG-29 Fulcrum se 

snažilo odrazit útok NATO. Dva MiGy byly sestřeleny americkými stíhačkami F- 

15C Eagle a jeden nizozemskou stíhačkou F-16A Fighting Falcon. Jeden MiG-21 

Fishbed havaroval při přistání. V dalších dnech už jugoslávské letectvo bylo až na

59 Tamtéž s. 104.
60 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 20-21.
61 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D .C .: Brookings Institutions, 2000. s. 103-104.
62 LAMBETH, Benjamin S. NATOVs Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 20-21.

34



několik málo výjimek naprosto pasivní.63 Eliminace jugoslávské protiletecké 

obrany byl primární úkol NATO. Spojenci v tomto směru disponovali nejmo- 

demějšími prostředky, jaké v té době existovaly, přesto se jim během celé války 

nepodařilo jugoslávskou protivzdušnou obranu zcela zneškodnit.

Jugoslávský diktátor Slobodan Miloševič byl odhodlán jít do boje, protože 

věřil, že je schopen bombardování ustát. NATO dlouho dopředu veřejně vyloučilo 

pozemní invazi, čímž dalo Miloševičovi výhodu. Srbský diktátor věřil, že když 

přečká bombardování, dosáhne svých požadavků tak, jako jich dosáhl Saddám 

Husajn v operaci Pouštní liška v prosinci 1998.64 Jugoslávský prezident také věřil, 

že když už Rusko nebude schopné zabránit samotnému bombardování, poskytne 

Jugoslávii svou sofistikovanou techniku a poradce, která udělá z alianční letecké 

armády trosky.65 Na rozdíl od Miloševiče však NATO vědělo, že Rusko žádnou 

technickou pomoc Jugoslávii neposkytne. Opatrně a neoficiálně to naznačovaly 

Ruské politické špičky, navíc USA jasně a opakovaně Rusko varovaly, že jakákoli 

vojenská pomoc Jugoslávii by zásadně nabourala vzájemné vztahy a uzavřela 

veškeré kohoutky toku finanční pomoci ze Západu do Ruska.66 Rusko tedy 

zůstalo jen u slovních výhružek a není známo, že by skutečně nějakou oficiální 

cestou Jugoslávii pomohlo. Zprávy, že Rusové dodali Srbům vysoce výkonný 

protile-tadlový komplet SA-10 Grumble, hybridní SA-19 Grisom a dokonce jeden 

komplet českého pasivního radiolokátoru Tamara, což vzbudilo mezi vojenskými 

plánovači NATO doslova paniku, se naštěstí ukázaly jako nepravdivé.67 Přesto ale 

Rusko vyslalo do Středozemního moře několik svých plavidel, které mohly sledo

vat alianční letadla a lodě a informace předávat do Bělehradu.68

Jugoslávská protivzdušná obrana disponovala raketovými systémy země 

vzduch ruské výroby typu SA-2 Guideline, SA-3 Goa, SA-6 Gainful, SA-13

63 Tamtéž s.23.
64 Poté co Saddám Husajn vypověděl inspektory OSN, USA a GB zahájily čtyřdenní leteckou 
bombardovací operaci Pouštní liška, ale inspektoři se už do Iráku nikdy nevrátili.
JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. s. 
228.
65 Tamtéž s. 183.
66 Tamtéž s. 272.
67 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 30.
68 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 127.
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Gopher a na některých lodích válečného námořnictva měla nainstalovaný systém 

SA-N-4 Gecko. Dále měla ruční řízené protivzdušné střely SA-16 Gimlet a SA-7 

Grail. Celkově měla Jugoslávie několik tisíc naváděných raket země vzduch 

různých druhů. Jednalo se o starší typy, přesto ale stále účinné a nebezpečné, 

navíc systémy SA-3 Goa a SA-6 Gainful prošly v roce 1998 komplexní moder

nizací.69 Dále měla Jugoslávie k dispozici asi 1850 kusů protivzdušného dělostře

lectva a letectvo čítalo 238 letadel, avšak jen 15 z nich byly moderní MiG-29 

Fulcrum. Páteř letectva tvořilo 64 starých letadel MiG-21 Fishbed a lehké bitev-
70niky a cvičné stroje jugoslávské výroby SOKO J-22 Orao a G-4 Super Galeb.

Protože na rozdíl od techniky NATO jugoslávská protivzdušná obrana 

žádnými skutečně moderními prostředky nedisponovala a od Ruska nic nedostala, 

musela si poradit jinak. Slobodan Miloševič se s žádostí o pomoc obrátil na irác

kého diktátora Saddáma Husajna. Kontakty mezi Jugoslávií a Irákem existovaly 

už na konci studené války, když si Irák zakoupil od Jugoslávie vybavení pro svůj 

integrovaný protivzdušný systém. Měsíc před zahájením letecké ofenzívy NATO 

se uskutečnilo setkání mezi jugoslávskými a iráckými vojenskými experty a 

Iráčané předali Srbům své poznatky a zkušenosti, které získali během operace 

Pouštní bouře a Pouštní liška, která proběhla pouhé tři měsíce před začátkem 

války v Kosovu.71 Výsledek byl takový, že Alianci se nikdy nepovedlo skutečně 

potlačit jugoslávskou protivzdušnou obranu. Srbové své radary zapínali jen na 

krátké chvíle, aby nemohly být zaměřeny a zničeny spojeneckými protirada- 

rovými střelami AGM-88 HARM.72 Krátké zapínání radarů Srbům zajistilo, že 

věděli po jakých trasách spojenecká letadla létají a měli obecný přehled o dění na 

jejich nebi. Srbové vyslali své agenty k leteckým základnám, ze kterých startovala 

alianční letadla a pomocí mobilních telefonů hlásili agenti kdy, kolik a jaká

69 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 30.
70 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 17.
71 Tamtéž s. 18.
72 Často se stávalo, že protiradarové rakety byly odpáleny, Srbové vzápětí vypnuli radar, raketa 
ztratila orientaci a pokračovala v letu dokud jí nedošlo palivo. Nejméně sedm raket takto doletělo 
až do Bulharska a jedna dokonce explodovala v koupelně v Sofii.
JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. s. 
265.
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letadla vzlétají a s jakým nákladem. Protože NATO moc neměnilo trasy svých 

strojů nalétávajících na Jugoslávii, bylo pro srbské velitele jednoduché si spočítat 

kdy mohou letadla být nad jejich pozicemi a připravit se na to. Další pomoc 

poskytlo Srbům samo NATO, ne všichni spojenci měli své komunikační linky 

zajištěny společným kompatibilním bezpečnostním systémem a část komunikace
l ' Xmusela probíhat otevřenými linkami, které mohli a určitě poslouchali i Srbové.

A protože mnoho zasažených budov v Jugoslávii bylo vyklizených, je velice 

pravděpodobné, že Srbové měli svůj zdroj informací přímo u jednoho člena 

NATO, i když Aliance nikdy nic takového nepřiznala.74 Z předávání dat do Běle

hradu byl obviněn francouzský major Pierre-Henry Bunel, ale jeho vina nebyla 

prokázána.75 Ve výškách od 0 do 3 km spoléhali Srbové na protivzdušné dělostře

lectvo a ruční samonaváděné střely Gimlet a Grail a to byla zóna, kam se spoje

necká letadla odvážila jen výjimečně. Musela útočit z výšek nad 4,5 km, což
7ovlivňovalo identifikaci cílů a vedlo k několika tragickým omylům. Jugoslávské 

jednotky protivzdušného boje na vysoko letící cíle útočily raketami, ale protože až 

na několik málo výjimek nemohly být naváděny radary, své cíle nezasahovaly. 

Jugoslávské letouny MiG-21 Fishbed, SOKO J-22 Orao a G-4 Super Galeb 

operovaly v nízkých výškách, aby byly obtížně zachytitelné pro alianční letouny 

AWACS a ničily střely s plochou dráhou letu.77

Jugoslávie se snažila čelit útoku mnohem početnější a sofistikovanější 

armády NATO na několika rovinách. Dalším asymetrickým způsobem jak čelit 

Alianci bylo exportovat válku do sousedních zemí a zkomplikovat tím Alianci 

situaci. Tři sousední země byly kritické -  Makedonie, Albánie a Bosna a Herce

govina. Ve všech třech státech už mělo NATO své jednotky a neustále je posilo

valo. Přímo exportovat válku tedy Miloševič nemohl, ale pokusil se vyvolat

73 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 149.
74 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 237.
75 NATION, Craig R. War in the Balkans, 1991-2002. Carlise, PA : US Army War College, 2003. 
s. 238.
76 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 18.
77 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 30.
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povstání bosenských Srbů. Na přelomu února a března zadrželi vojáci SFOR 

v Bosně náklad pašovaných zbraní včetně raketometů, protitankových a proti

leteckých naváděných střel. Zbraně pašovali příslušníci 311. pěší brigády 

bosenskosrbské armády. SFOR ihned celou brigádu rozpustila a nalezla další 

pašované zbraně. Když začala 24. března válka v Kosovu, dostala bosenskosrbská 

armáda příkaz z Bělehradu, aby začala partyzánskou válku proti SFOR. Meziná

rodní mírové jednotky ihned zabezpečily sklady zbraní a zástupce velitele SFOR 

generál Mike Wilcocks tlumočil náčelníkovi štábu bosenskosrbské armády gene

rálu Momiru Taličovi, že pokud se o něco jeho muži pokusí, budou odraženi a 

celá jeho armáda rozpuštěna.78 Zastrašený generál Talič ani jeho muži se nakonec

o žádné povstání nepokusili.79 Neoprávněný vstup dvou jugoslávských stíhaček 

MiG-29 Fulcrum třetí den války do bosenského vzdušného prostoru byl spíše 

omyl než nějaký cílený útok na zařízení NATO v Bosně a obě letadla byla sestře- 

lena americkou stíhačkou F-15C Eagle.

Na začátku roku 1999 získávaly zpravodajské služby zemí NATO, EU a 

přidružených či spřátelených zemí informace o připravované srbské operaci 

Podkova v Kosovu. Byly to jen kusé zprávy, kterým nebylo věnováno příliš 

pozornosti. Srbové dopravili do Kosova okolo 40 000 příslušníků policie, armády 

a polovojenských jednotek a asi 1 000 kusů těžké techniky.81 Paralelně se začát

kem bombardování, srbské jednotky začaly přetvářet etnické složení kosovského 

obyvatelstva. Poučeni z minulého roku, zorganizovaly srbské síly vysoce efek

tivní kampaň na vyhnání kosovských Albánců do okolních zemí, likvidovaly při 

tom buňky UCK a dopouštěly se těžkých zločinů na civilním obyvatelstvu.

V tomto směru, jak sám přiznal srbský prezident Milan Milutinovič, byly nejbru

tálnější polovojenské jednotky v čele se starým známým Arkanem, které se

78 V srpnu 1999 byl generál Momir Talič zadržen ve Vídni a předán Mezinárodnímu trestnímu 
tribunálu pro bývalou Jugoslávii kvůli jeho podezřelých aktivitám během bosenské války.
79 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 255.
80 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 23.
81 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 114.
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dopouštěly těch nejtěžších zločinů, kterým nemohly konkurovat ani teroristické 

přepady UCK.82 Srbská mašinérie pracovala neuvěřitelně rychle a účinně. Organi

zovala transporty Albánců vlaky a autobusy přímo na hranice Kosova, odkud pak 

pěšky přecházeli do Makedonie a Albánie. Jiní kosovští Albánci se vydali ze 

země po vlastní ose. Už po prvních dvou týdnech války dosahoval počet uprchlíků 

čísla vyššího než 400 000 a na konci války se počet utečenců přehoupl přes 

800 000.83 Albánie a Makedonie humanitární krizi zvládly jen díky masivní 

pomoci NATO, OBSE, OSN, Červeného kříže a dalších mezinárodních organi

zací. Přestože Severoatlantická aliance nedokázalo takřka po celou dobu války 

zastavit vyhánění kosovských Albánců, tím, že poskytla pomoc a ochranu Albánii 

a Makedonii, zabránila možnému rozšíření konfliktu do okolních zemí.

Válka v Kosovu nezačala pro Alianci dobře. Po třech dnech bombardování 

ztratilo americké letectvo nad Jugoslávií nedaleko Bělehradu 27. března pýchu své 

technologické převahy, radarem nezachytitelný lehký bombardér F-117A Night 

Hawk. Byl sestřelen raketou systému SA-3 Goa, který prošel rok před tím roz

sáhlou modernizací. Pilot byl následně vyzvednut americkou speciální jednotkou, 

která přiletěla ve vrtulnících MH-53 Pave Low a MH-60 Pave Hawk určených pro 

zvláštní operace.84 Vyšetřovací zpráva nastínila několik možných příčin proč 

mohla raketa zasáhnout neviditelný letoun, ale přesné zdůvodnění nepodala. 

Pravděpodobně se však jednalo a nešťastnou shodu různých událostí. Ztráta 

letounu takovéto kvality měla značný psychologický dopad na letectvo spojených 

států i na jugoslávskou protileteckou obranu. Trosky letounu byly později předány 

do Ruska.

Komplikace Alianci způsobovalo i počasí. Během prvních tří týdnů bylo jen 

sedm dnů dobrého počasí a v 10 dnech muselo být odvoláno 50% všech akcí 

v důsledku špatného počasí, což ovlivnilo intenzitu bombardování. Až v dubnu se

82 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 394.
83 The Kosovo Refugee Crisis [online], 2000 [cit. 2006-12-12], Dostupný z WWW: 
<http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3ba0bbeb4.pdf>.
84 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 116-120.
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počasí zlepšilo a letadla NATO mohla naplno využít svých schopností a inteli

gentních zbraní.85

Kvůli neumlčené protivzdušné obraně Srbů musela letadla létat ve výškách 

nad 4,5 km, což ovlivňovalo identifikaci cílů a vedlo k několika tragickým 

omylům. Především rozpoznat a zasáhnout malé mobilní cíle jako byla srbská 

těžká technika v Kosovu bylo nesmírně obtížné. Srbové dokonale využívali 

přírodních podmínek a terénu Kosova, aby perfektně zamaskovali svou techniku, 

umísťovali velké množství klamných cílů, využívali špatného počasí, používali 

kouřové clony proti laserem naváděné munici a elektronické rušičky proti 

satelitem naváděným bombám.86 Srbské jednotky se v Kosovu rozptýlili do 

malých jednotek, které se přes den schovávaly a pohybovaly se v noci.87 Rovněž 

malý počet nasazených letadel nedovoloval od začátku zahájit masivní odstra

šující bombardovací kampaň a zabránit Srbům ve vyhánění kosovských Albánců.

Intenzivní kampaň

Na konci měsíce, 27. března, přešla Aliance do fáze dvě. To znamenalo útoky 

na široké spektrum cílů pod 44. rovnoběžkou. Vylučovalo to útok na největší 

města Bělehrad a Novi Sad, a protože mezi vojenskými i politickými představiteli 

začal převládat názor, že NATO bude muset začít jednat bez rukavic a zasáhnout i 

cíle přímo související s Miloševičem, jeho stranou a jeho hlavními mocenskými 

středisky, už 30. března přešla Aliance do fáze dva plus. Evropští členové NATO, 

hlavně Francie, Itálie, Německo a Řecko nechtěly přejít do fáze tři, protože to by 

umožnilo útoky proti nejrůznějším cílům dvojího využití a válka by tak přímo 

zasáhla civilní obyvatelstvo. Fáze dvě plus byl tedy kompromis, k útokům na cíle 

po celé Jugoslávii spadající do fáze tři musel dát souhlas generální tajemník 

NATO Javier Solana po krátké konzultaci s klíčovými spojenci.88 Evropa byla

85 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 120-121.
86 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 30.
87 NATION, Craig R. War in the Balkans, 1991-2002. Carlise, PA : US Army War College, 2003. 
s. 252.
88 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 117-118.
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také citlivá na bombardování Černé Hory, která se od událostí v Kosovu 

distancovala a přijala i část kosovsko albánských uprchlíků. Avšak když Srbové 

zjistili, že NATO nebombarduje Černou Horu, na letiště blízko Podgorici 

přesunuli část své letecké techniky, tamější radary občasně sledovaly letadla 

NATO a jugoslávské vojenské lodě kotvící v černohorském přístavu Bar začaly 

sledovat svými radary alianční letadla. Když dala svůj souhlas i Francie, NATO 

zničilo leteckou základnu u Podgorice.89 Severoatlantická aliance varovala 

Jugoslávii, že pokud se její loďstvo zapojí do válečných operací nebo vypluje na 

moře, bude potopeno flotilou NATO v Jaderském moři. Aliance ničila důležité 

komunikace, mosty přes Dunaj, odpojila Jugoslávii od dodávek elektřiny, když 

použila proti jugoslávským elektrárnám novou zbraň, grafitovou bombu CBU-94, 

která rozptýlí grafitové proužky, způsobí zkrat, vyřadí elektrárnu z provozu, ale 

nezničí ji. NATO bombardovalo televizní a rozhlasové vysílače, sídlo prorežimní 

jugoslávské televize a veškeré další cíle z fáze tři, i když oficiálně nikdy k fázi tři 

nepřistoupilo. Sousední země, Bulharsko a Rumunsko, umožnily letadlům NATO 

vstup do svého letového prostoru, sdílely své informace s Aliancí a to i přesto, že 

letecká kampaň jim způsobovala značné nepříjemnosti. Zničené mosty přes Dunaj 

blokovaly plavbu a obchodní styky mezi Jugoslávií a státy jihovýchodní Evropy 

byly přerušeny.

Jednotlivé státy NATO postupně přidělovaly další a další letadla pro vojenské 

operace. Během summitu NATO ve Washingtonu 23. až 25. dubna už měla 

Aliance v oblasti přes 700 letadel a v době vrcholu operací v červnu to bylo skoro

1 000 letadel, z toho přes 300 z evropských zemí. Na rozdíl od prvního týdne 

války, kdy bylo průměrně provedeno asi 40 bojových letů denně a to ve výškách 

nad 4,5 km, na konci května už to bylo 700 bojových letů denně ve výškách nad 2 

km plus několik set podpůrných letů.90 Letadla startovala Z Itálie, Německa, 

Velké Británie, Francie, Španělska, Maďarska, Řecka, Turecka, Spojených států 

amerických, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Albánie a z amerických, britských

89 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 268-269.
90 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 143-144.
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a francouzských letadlových lodí v Jaderském moři.91 Celkem se do bombardo

vání zapojila letadla ze 13 z 19 členů NATO.92

S eskalací bombardování přibývalo i nešťastných omylů, při kterých umírali 

civilisté. Největší pozdvižení vyvolalo bombardování čínské ambasády v Běle

hradě 7. května. Tři satelitem naváděné bomby zničily ambasádu a zabily tři 

čínské pracovníky. Čína protestovala a obvinila NATO, že ambasádu bombardo

vala úmyslně. Objevovaly se informace, že Číňané skrze svou ambasádu pomáhají 

Srbům, a proto Aliance na velvyslanectví zaútočila. Vzhledem k supermoderní 

technice, jakou Aliance disponovala, se Číňanům nechtělo věřit, že by to byl 

omyl. Nicméně podle nezávislé hodnotící zprávy pro americké letectvo byla 

ambasáda bombardována omylem. Plánovači NATO vycházeli z mapy z roku 

1992, která byla chybně modernizována v roce 1997. Čínské velvyslanectví se do 

budovy nastěhovalo v roce 1996. NATO si ambasádu tragicky spletlo s Jugosláv

skou vyzbrojovací agenturou a USA se za to Číně omluvilo. Během operace Spo

jená síla byly ještě bombardováním poškozeny ambasády či rezidence Španělska,
v  i q i

Norska, Švédská a Libye.

V květnu a červnu už bylo bombardování opravdu intenzivní a způsobovalo 

Jugoslávii značné potíže, přesto ale existovaly nedostatky, které Aliance nedoká

zala odstranit do konce války. Hlavním problémem byl fakt, že zpravodajské 

služby, letečtí generálové a alianční plánovači nemohli dělat svou práci tak, jak 

byli zvyklí. Každý den americký prezident Bili Clinton při ranní poradě osobně 

schvaloval cíle, které mu předložili jeho letečtí generálové.94 Plánování nebylo 

pružné a rychlé. Přestože operace Spojená síla do velké míry čerpala ze zkušeností 

z války v Perském zálivu z roku 1991, v tomto případě se vrátila do neúspěšné 

války ve Vietnamu. V Perském zálivu měli vojenští plánovači skutečně volné ruce 

pro svou práci a výsledek byl ohromující, ve Vietnamu prezident USA osobně 

schvaloval cíle stejně jako v roce 1999 v Kosovu.

91 Tamtéž s. 148.
92 PETERS, John E. European Contributions To Operation Allied Force : Implications For 
Transatlantic Cooperation. Londýn : Rand, 2001. s. 19.
93 LAMBETH, Benjamin S. NATO's Air War For Kosovo. Santa Monica, CA, Arlington, VA, 
Pittsburgh, PA : Rand, 2001. s. 144-147.
94 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D .C .: Brookings Institutions, 2000. s. 106.
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Na přelomu května a června rozjela UCK letní ofenzívu v Kosovu pojmeno

vanou operace Šíp.95 Využila toho, že srbské jednotky se nemohou příliš hýbat, 

aby se nevystavily bombardování ze strany NATO a byly rozptýleny do menších 

útvarů. Skupiny UCK na tyto menší srbské útvary útočily, způsobovaly jim neza

nedbatelné ztráty a často donutily srbské síly se odkrýt a přivolat na sebe letecký 

útok NATO. Takto 7. května odkryl útok UCK pozice srbských sil, na které 

zaútočily bombardéry B-52H Stratofortress a zabily několik stovek srbských 

vojáků.96 Tento útok zajisté silně zapůsobil na morálku jugoslávských vojáků i na 

samotné jugoslávské nejvyšší vedení.

Severoatlantická aliance dlouho před začátkem vojenských operací veřejně 

odmítala možnost pozemní invaze do Kosova. Vzhledem k tomu, jak se válka 

vyvíjela, si čelní představitelé pomalu začali připouštět, že invaze do Kosova 

možná bude nutná. Slobodana Miloševiče nepřitlačilo k dohodě ani intenzivní 

bombardování, které NATO provádělo už od května. Pravděpodobně se rozhodl 

za každou cenu vydržet bombardování a čekat až vnitřní rozpory mezi členy 

Aliance rozloží koalici a ukončí letecké útoky. NATO si ale nemohlo dovolit ve 

své historicky první válce prohrát. Americký prezident Bili Clinton v půli května 

prohlásil, že politické důsledky prohry Aliance v Kosovu by byly horší než ztráty
07na životech amerických vojáků při pozemní operaci. Jediným opravdovým 

zastáncem pozemní operace byla Velká Británie, která argumentovala hlavně 

morálními zásadami a povinnostmi. Britský premiér Tony Blair se v Británii těšil 

velké podpoře Britů a měl naprostou převahu v parlamentu. V tomto směru měl 

nejpohodlnější pozici ze všech důležitých západních lídrů. NATO rozhodně 

nechtělo pokračovat v bombardování do nekonečna, tým poradců prezidenta 

Clintona pro národní bezpečnost se shodl na tom, že válka musí skončit do konce 

roku 1999.98 Tím byla vyloučena možnost zazimování uprchlických táborů v sou

95 NATION, Craig R. War in the Balkans, 1991-2002. Carlise, PA : US Army War College, 2003. 
s. 256.
96 ROBERTS, Adam. NATO’s „Humanitarian War“ over Kosovo. Survival. 1999, vol. 41, no. 3, s. 
102-123.
97 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 156.
98 Tamtéž s. 159.
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sedních zemích. Nápad vyzbrojit UCK a dát této organizaci roli pozemní armády 

NATO byl pro většinu evropských spojenců nepřijatelný, navíc nebyla jistota, že 

by takovou roli UCK zvládla. V úvahu tedy přicházela jen možnost pozemní 

invaze Aliance do Kosova. Čas politiky tlačil, aby udělali rozhodnutí o invazi.

V červnu muselo být jasné, zda-li NATO půjde do pozemní operace nebo ne, aby 

byly včas připraveny plány, jednotky a vybavení. V Kolíně nad Rýnem se 27. 

května sešli ministři obrany ze Spojených států amerických, Velké Británie, 

Francie, Německa a Itálie, aby projednali otázku pozemní operace. Všichni 

zúčastnění ministři předběžně souhlasili s uskutečněním invaze. Velká Británie 

znovu hrála v tomto směru hlavní roli, když ministr obrany George Robertson 

řekl, že Británie by do takové operace přispěla 54 000 vojáky. Britové už měli 

připraveno 30 000 povolávacích dopisů pro své rezervisty. To by byl největší 

britský vojenský kontingent od druhé světové války. Francie a Itálie souhlasily, že 

do invazní armády vyšlou své jednotky, i když ne tak silné jako Britové a Němec

ko a USA, přestože souhlasily s nutností pozemní operace, se nevyjádřily jestli do 

kontingentu vyšlou i své jednotky. Jisté však bylo, že pokud by se invaze uskuteč

nila, armáda USA by tam nemohla chybět a Německo by pravděpodobně své 

jednotky také vyslalo, stejně jako vyslalo svá letadla do operace Spojená síla. 

Vrchní velitel NATO generál Wesley Clark dostal 31. května povolení, že může 

začít zpevňovat přístupové komunikace ke Kosovu v severní Albánii."

Infrastruktura v nej chudší zemi Evropy, v Albánii, byla tragická a Aliance 

potřebovala získat od Řecka povolení k využívání jejích hlubokých přístavů, 

jediných přístavů v oblasti schopných přijmout těžké vojenské dopravní lodě a 

odtud dopravit jednotky do Kosova. Řecké obyvatelstvo sympatizovalo během 

války se svými pravoslavnými bratry v Srbsku a veřejné mínění bylo jednoznačně 

proti válce. Přesto se ale řecká letadla zapojila do letecké války, Řecko umožnilo 

využívání vlastních leteckých základen a vzdušného prostoru a pravděpodobně by 

umožnilo i používání vlastních hlubokých přístavů. Slobodan Miloševič asi nevě

děl o všem co NATO plánovalo, ale diskuze o pozemní invazi probíhala ve velké 

míře veřejně a při návštěvě v Bělehradě 27. května informoval ruský zvláštní

99 Tamtéž s. 157-158.
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vyslanec pro Kosovo Viktor Čemomyrdin Slobodana Miloševiče o plánované 

vojenské pozemní invazi NATO do Kosova.100 Pravděpodobně vidina blížící se 

reálné pozemní invaze byla jedním z důvodů, které přispěli ke kapitulaci jugosláv

ského prezidenta Slobodana Miloševiče.

Diplomatická výhra

Severoatlantická aliance byla rozhodnuta zvítězit a nehodlala přistoupit na 

nějaký polovičatý kompromis. Jejích pět hlavních bodů, které sdělila jugosláv

skému vedení, stále platilo a z nich NATO nechtělo ustoupit. Zatvrzelost Slobo

dana Miloševiče ale časem začala znepokojovat představitele států NATO a ti 

hledali řešení jak válku ukončit. Několik mírových iniciativ ze strany Německa, 

Řecka, Česka i dalších zemí se nesetkalo s úspěchem, neboť většinou nerespekto

valy oněch pět podmínek míru. V obavě, že letecké bombardování samo o sobě 

nedokáže přimět Slobodana Miloševiče k dohodě, začalo NATO připravovat 

pozemní invazi. Přestože bylo jasné, že pokud by byla akce dobře naplánována, 

nemohla by jugoslávská armáda invazní síle NATO, která měla čítat až 200 000 

vojáků, konkurovat, z obavy z vysokých ztrát vlastních vojáků se státům Aliance 

do pozemního dobrodružství příliš nechtělo a snažily se konflikt ukončit dříve, 

než do Kosova budou muset vstoupit bojové jednotky Severoatlantické aliance.

Bombardování už trvalo mnoho týdnů a konec byl v nedohlednu. Pro Rusko, 

které s válkou zásadně nesouhlasilo, to byla nepříjemná situace, protože ukazo

vala ruskou slabost a neschopnost zastavit NATO. Po prvních týdnech války, kdy 

Rusko vyhrožovalo třetí světovou válkou, převládlo opět racionální myšlení a 

snaha se nějak s Aliancí a Jugoslávií domluvit. Rusko ztratilo veškeré své iluze a 

realisticky ohodnotilo své postavení a možnosti. Ruský prezident Boris Jelcin 

jmenoval 14. dubna zvláštním vyslancem pro Kosovo Viktora Čemomyrdina, 

který měl dobré vztahy s některými západními politiky.101 NATO si bylo dobře 

vědomo toho, v jaké situaci se Rusko nachází. Vědělo také, že Moskva má na 

Bělehrad velký vliv. USA se rozhodly zkusit poslední pokus jak diplomaticky

100 Tamtéž s. 160.
101 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 274.
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vyřešit válku v Kosovu dříve, než bude nutné nasadit pozemní armádu. Cíl USA 

byl tzv. „dvojitý magnet“ - přitáhnout Rusko blíž kNATO a Jugoslávii pak blíž
1 A 'J

k Rusku. V následujících dnech proběhlo několik telefonátů a korespondencí 

mezi prezidentem Clintonem a prezidentem Jelcinem a v USA, Rusku i v Evropě 

se setkávali diplomaté všech zúčastněných stran. Rusko souhlasilo, že bude vyjed

návat s Bělehradem o ukončení války a dalo k tomuto účelu k dispozici svého 

zvláštního vyslance pro Kosovo Viktora Čemomyrdina. USA jmenovaly svým 

vyjednavačem Stroba Talbotta, náměstka ministryně zahraničí USA Madeleine 

Albrightové, který hájil zájmy NATO. Ruská strana navrhla, aby tým byl tříčlen

ný. Třetí osobou měl být někdo zkušený a nestranný. Mělo to mít psychologický 

efekt, Miloševič se spíš podvolí někomu neutrálnímu než přímo náměstkovi 

ministryně zahraničí USA. Jako třetí muž do týmu byl navrhnut a odsouhlasen 

finský prezident Martti Ahtisaari. Byl to zkušený diplomat s praxí v mezinárod

ních konfliktech v Africe a na Balkánu, jako prezident Finska byl neutrální a 

navíc od června přebíralo předsednictví EU právě Finsko. Martti Ahtisaari byl 

původně jmenován za OSN, ihned byl ale pověřen zastupováním EU.

Martti Ahtisaari sehrál ve vyjednávání klíčovou roli. Byl především prostřed

níkem mezi zájmem Ruska a NATO. Ahtisaari odmítl jet o čemkoli vyjednávat do 

Bělehradu, aniž by ruské a alianční stanovisko bylo jednotné. Velice rychle se obě 

strany dokázaly shodnout na nutnosti návratu uprchlíků do Kosova, jugoslávské 

teritoriální integritě a nutnosti, aby civilní správu nad Košovém prováděla OSN. 

Rozdílný náhled měly na roli srbských jednotek v Kosovu a složení zahraničních 

mírových sil v oblasti. NATO prosazovalo úplné stažení srbských jednotek, 

Rusko prosazovalo, aby v provincii zůstalo několik set až jeden tisíc srbských 

vojáků. NATO a Rusko se nakonec dohodli, že srbské jednotky se budou muset 

kompletně stáhnout, ale pak se bude moci několik stovek vojáků a policistů vrátit, 

aby hlídali hranice, vyznačili minová pole atd. NATO neustoupilo v otázce 

mírových jednotek. Rusko muselo souhlasit, že mírové síly budou pod velením 

NATO a své kontingenty do Kosova vyšlou i země, které se účastnily bombar

dování. Možnost zapojit se do mírových jednotek byla otevřená pro všechny

102 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepší ze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 408.
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zájemce. Rusko chtělo mít v mezinárodních mírových jednotkách svůj kontingent 

a vyžadovalo vlastní sektor, mimo kompetenci NATO na severu Kosova, kde žila 

početná srbská minorita. Ani na to Aliance nepřistoupila, obávala se rozdělení 

Kosova na srbské a albánské. A konečně, Moskva musela ustoupit i v otázce kdy 

zastavit bombardování. Podle Moskvy to mělo být jakmile prezident Miloševič 

bude souhlasit s vyjednáváním o mírové dohodě, NATO trvalo na svém, tedy až 

Jugoslávie podepíše mírovou dohodu i s vojenským dodatkem. Rusko i Jugoslávie 

viděly, že NATO je jednotné a nemůžou tedy těžit z vnitřních rozporů Aliance. 

Moskva také věděla, že nemůže nijak zabránit Alianci v provedení pozemní inva

ze do Kosova a Bělehrad, už poučen z března, věděl, že Moskva invazi nejenže 

nezabrání, ale ani nedodá jugoslávským jednotkám svou moderní techniku. Než 

aby se válka prodlužovala a ruské světové mocenské postavení ještě více utrpělo, 

souhlasila Moskva s podmínkami NATO.

Martti Ahtisaari a Viktor Čemomyrdin mohli 2. června odletět do Bělehradu s 

jedním společným textem, který odpovídal „kompromisu“ NATO-Rusko. Finský 

prezident podmínky míru tlumočil svému jugoslávskému protějšku. Slobodan 

Miloševič se zeptal, jestli je možné o dohodě ještě jednat, ale když i ruský vyjed

navač musel přiznat, že tohle je to nejlepší co NATO nabídne, Slobodan Milo

ševič dohodu přijal. Následující den dohodu schválil i jugoslávský parlament.

V Makedonii ve městečku Blace, později v Kumanovu, začalo 5. června vyjedná

vání vojenských představitelů Aliance a Jugoslávie o vojenském dodatku a přes

ném znění mírové dohody. Jugoslávii se podařilo získat malé ústupky -  prodlou

žení lhůty, ve které se musí srbské jednotky stáhnout, ze sedmi na jedenáct dnů, 

nárazníkové demilitarizované pásmo bylo zmenšeno z 25 km na 5 km. Všechny 

srbské jednotky musely odejít z Kosova, nahradily je mezinárodní mírové síly 

KFOR pod velením NATO a složení těchto jednotek nebylo nijak limitováno. 

Vojensko-technická dohoda byla podepsána vojenskými zástupci NATO a 

Jugoslávie 9. června.103 Srbské síly se ihned začaly z Kosova stahovat a paralelně 

s nimi se do Kosova přesunovaly síly KFOR z Makedonie.

103 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 173-174.
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Mocenská dohra

Válka v Kosovu byla oficiálně ukončena 10. července a následující den se 

začaly rozmisťovat síly KFOR. Severoatlantickou alianci však zmrazila zpráva, že 

asi 200 ruských vojáků z jednotek SFOR v Bosně se svolením Bělehradu se pře

sunulo z Bosny do Kosova, kde obsadili letiště Slatina poblíž Prištiny v oblasti 

britského sektoru KFOR. Rusko připravilo šest velkokapacitních transportních 

letounů, které měly dopravit do Kosova tisíce ruských vojáků jako posilu pro 

malý ruský kontingent, ale Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko nedali Rusům 

povolení k přeletům nad svým územím a letadla vůbec neodstartovala.104

Mezitím probíhala chaotická diplomatická jednání mezi Aliancí a Ruskem. 

Ruský ministr zahraničních věcí Igor Ivanov nejprve tvrdil, že to celé je omyl a 

nedorozumění a NATO může počítat s tím, že se ruské jednotky ihned stáhnou. 

Následně tvrdil, že to není omyl a ruští vojáci zůstanou tam, kde jsou.105 O celé 

akci nevěděl ani ministr zahraničí Ivanov ani premiér Primakov. Operace byla 

dílem náčelníka ruského generálního štábu generála Anatolije Kvašnina, který měl 

přímý přístup k Jelcinovi a kakci získal jeho povolení.106 Rusko si takto chtělo 

vynutit dohodu o své účasti v silách KFOR, aniž by ruský kontingent spadal pod 

velení NATO a získat vlasmi sektor na severu Kosova. Srbské obyvatelstvo ruské 

vojáky v Kosovu vítalo jako své osvoboditele a ochránce.107

Vrchní velitel NATO generál Wesley Clark svému podřízenému generálovi 

Mikeovi Jacksonovi, veliteli jednotek NATO v Makedonii a zároveň veliteli sil 

KFOR, dal rozkazy, aby okamžitě na letišti ve Slatině přistály americké bitevní 

vrtulníky AH-64 Apache, zablokovaly přistávací dráhu a znemožnily přistát 

ruským letadlům s posilami a britští vojáci, kteří se přesouvali do oblasti se měli 

letiště zmocnit. Generál Jackson odmítl uposlechnout svého nadřízené generála

Military Technical Agreement [online], 1999 [cit. 2007-01-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/pdf7mta.pdf>.
104 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : "Nejlepšíze všech možných světů". Praha : Práh, 
2003. s. 417.
105 Tamtéž.
106 NATION, Craig R. War in the Balkans, 1991-2002. Carlise, PA : US Army War College, 2003. 
s. 262.
107 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 284.
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Clarka se slovy, že nerozpoutá třetí světovou válku.108 Rusové nakonec žádné 

posily nedostali, neboť okolní státy nedovolily ruským letadlům přelety přes svá 

území. Na letišti tedy bylo 200 ruských vojáků připravených v bojových pozicích, 

obklíčených britskými vojáky, kteří mířili na ty ruské a čekali na rozkaz k dobytí 

letiště. Žádný takový rozkaz však nepřišel, protože generál Jackson si odmítl vzít 

něco takového na svou zodpovědnost. Zatímco politici zkoumali jak celou situaci 

vyřešit, britští vojáci museli svým ruským kolegům dávat jídlo, protože Rusové 

měli jen minimální zásoby.109

Během 34 hodinového jednání se nakonec NATO a Rusko dohodli na 

podmínkách účasti ruských vojáků. Ruská federace vyšle kontingent o síle 4 000 

mužů, který bude působit mezi americkým, francouzským a německým sektorem, 

Rusko tedy nedostalo svůj vlastní sektor. V úrovni taktické velení si budou 

Rusové velet sami, operační velení v Kosovu včetně ruských jednotek zůstane 

v kompetenci NATO.110 Systém byl takřka identický s tím, který dobře fungoval 

v Bosně už od roku 1996.111

108 NATION, Craig R. War in the Balkans, 1991-2002. Carlise, PA : US Army War College, 2003. 
s. 262.
109 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Madeleine : V'Nejlepší ze všech možných světůI". Praha : Práh, 
2003. s. 417.
110 Agreement fo r  Russian Participation [online], 1999 [cit. 2007-01-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/pdf/helsinki.pdf>.
11' DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D.C. : Brookings Institutions, 2000. s. 175.
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ZÁVĚR

Válka v Kosovu byla pro Severoatlantickou alianci přelomová událost. V pa

desátileté historii Aliance to byla její první válka, navíc mimo vlastní území 

NATO a bez přímého vojenského ohrožení některé členské země. Byl to první 

zásah NATO „out of area“, který definoval Washingtonský summit v březnu 

1999. NATO však fungovalo spíše jako nástroj pro zahraniční politiku USA a 

velkých evropských mocností, které vyjednávaly se Srby, kosovskými Albánci, 

Rusy i mezi sebou. Přestože události v Kosovu byly vnitřní záležitostí Jugoslávie, 

byly hrozbou pro celý region a přímo se dotýkaly okolních států, Evropské unie a 

Severoatlantické aliance, která měla v okolí rozmístěné své vojáky. Americký 

prezident Bili Clinton řekl: „Když necháme rozhořet konflikt v této oblasti, pla

meny se později rozšíří do celého regionu, USA a jejich spojenci budou zataženi 

do mnohem většího konfliktu a budou pak muset čelit válce jen za cenu vyšších 

ztrát.“112 Prezident Clinton, stejně jako většina západních představitelů, byli 

poučeni z války v Bosně, kde proběhly největší etnické čistky od druhé světové 

války, a po právu se obávali rozšíření konfliktu, do kterého by dříve nebo později 

stejně musely západní země vstoupit tak, jako se to stalo v Bosně. Vzpomínky na 

první válku v Jugoslávii, vědomí, že svět něco takového dovolil a evropské vojen

ské kontingenty v Bosně jen nečině přihlížely páchanému násilí na civilním oby

vatelstvu přiměly Západ, aby v případě Kosova nečekal a jednal. Morální hodnoty 

v tomto případě zvítězily nad politikou.

Evropské velmoci raději než skrz NATO chtěly jednat prostřednictvím 

Kontaktní skupiny nebo Rady bezpečnosti OSN, kde bylo i Rusko. Evropa je 

tradičně citlivější na ruský postoj, na rozdíl od USA, ale ruský přístup ke kosov- 

skému problému přesvědčil Evropany, že bude třeba jednat bez Ruska nebo 

dokonce proti vůli Ruska. Pro Západ byla válka krajním řešením. Cílem bylo 

diplomaticky se dohodnout s jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloše- 

vičem na mírovém řešení, ale jugoslávský diktátor neustupoval a jen se snažil 

získat více času. To byla Miloševičova taktika, kterou praktikoval už v Bosně.

112 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 234.

50



V tom mu vydatně pomáhala Moskva, která sledovala své vlastní cíle a hledala 

ztracené ambice bývalé světové mocnosti. Rusko mělo na Miloševiče značný vliv, 

což se prokázalo na přelomu května a června 1999, když společná iniciativa 

Aliance a Ruska přesvědčila Miloševiče, aby se vzdal. Aby jugoslávský prezident 

bral požadavky Západu vážně, využili západní země Kontaktní skupiny Severo

atlantickou alianci, které byly všichni členy. Po souhlasu ostatních států NATO 

pohrozila Aliance Jugoslávii silou. Výsledkem byla dohoda Holbrooke-Miloševič, 

která dovolila kosovským Albáncům přečkat zimu ve svých domovech, i když 

důvody, proč jugoslávský prezident s dohodou souhlasil, mohly být čistě praktic

ké a stále sledovat stejný kurz.

Po krachu dohody Holbrooke-Miloševič v lednu 1999 byla jedinečná šance 

na vyřešení konfliktu mírovou cestou, avšak chování Ruska dávalo Srbům naději, 

že žádný kompromis nebude nutný. Západ měl značný vliv na rozhodování kosov

ských Albánců, využil toho a přesvědčil Albánce, aby souhlasili s dohodou, 

kterou Západ v Rambouillet navrhl. Rusko mělo silný vliv na Srby a kdyby bylo 

ochotno zkoordinovat svou politiku se Západem a zatlačit na Jugoslávii, Milo

ševič by se ocitl v totální izolaci. Rusko to neudělalo, Slobodan Miloševič přijal 

výzvu NATO a rozhodl se změřit své síly se Severoatlantickou aliancí.

NATO muselo hrozbu splnit, jinak by ztratilo svou věrohodnost ve světě. 

Zároveň ale nechtělo dlouhou a intenzivní válku. Výsledkem byl kompromis, 

který se však brzy ukázal jako neúčinný. Názory, že po třech dnech šetrného 

bombardování bude Miloševič ochotný k dohodě, se nepotvrdily. Jugoslávský 

diktátor zatvrzele vzdoroval a NATO dál stupňovalo intenzitu bombardování. 

Nikdy během války se však Alianci nepodařilo zabránit vyhánění kosovských 

Albánců z Kosova nebo výrazným způsobem oslabit jugoslávskou armádu. 

Slobodan Miloševič nakonec mírovou dohodu přijal kvůli totální ekonomické 

devastaci země, nechuti svého obyvatelstva dál snášet těžké životní podmínky, 

hrozící pozemní invazi a koordinované diplomatické aktivitě Ruska a NATO.

Základním cílem Aliance bylo ukončit konflikt mezi kosovskými Albánci a 

Srby, a to se také podařilo. Diplomatické vyjednávání bylo neúčinné a NATO 

muselo použít sílu, aby si ukončení konfliktu vynutilo. Díky Alianci se válka 

udržela v hranicích Kosova a podařilo se zajistit přijatelné ubytování kosovsko
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albánských uprchlíků. Zastavit vyhánění etnických Albánců z Kosova se sice 

Alianci nikdy nepovedlo, ale za tři měsíce bombardování se všichni utečenci 

znovu mohli vrátit domů. Celkové ztráty na civilním obyvatelstvu se ukázaly 

mnohem nižší, než jaké se původně očekávaly, což byl určitě také úspěch. 

Odhaduje se, že během války zahynulo asi 500 civilistů na obou stranách."3 

NATO však nikdy nedokázalo výrazně poškodit jugoslávskou armádu. Vojenští 

představitelé NATO byly skutečně překvapeni, když viděli dlouhé kolony těžké 

jugoslávské vojenské techniky, která opouštěla Kosovo. Podle aliančních generálů 

by jugoslávská 3. armáda mohla v Kosovu vydržet ještě týdny a měsíce.114 Bom

bardování ale totálně zničilo jugoslávskou ekonomiku a infrastrukturu. To byl 

výsledek neochoty západních zemí vyslat do Kosova pozemní bojové jednotky a 

snahy vše vyřešit ze vzduchu z bezpečné výšky. Je velice pravděpodobné, že 

pokud by od samotného začátku Miloševič viděl hrozbu pozemní invaze do celé 

Jugoslávie, byl by více ochotný ke kompromisu.

Válka v Kosovu byla asi absolutní vrchol v trendu devadesátých let dvacátého 

století vést moderní přesnou válku bez obětí ve vlastních řadách a minimálními 

civilními ztrátami. První takovou válkou byla válka v Perském zálivu v roce 1991. 

Když v roce 1993 ztratily USA během mírové mise v Somálsku necelou dvacítku 

vojáků v jedné operaci, prezident Clinton své jednotky rychle stáhl domů. Válka 

v Kosovu byla v tomto směru vrchol. Obavy o ztráty ve vlastních řadách už 

dlouho dopředu vyloučily možnost pozemní invaze a nedovolily spojeneckým 

pilotům, aby létali v nízkých výškách. Během války v Kosovu zahynuli jen dva 

spojenečtí vojáci. Dva piloti amerického vrtulníku AH-64 Apache, který se zřítil 

v Albánii při cvičení a který se vůbec nedostal do bojové akce. V následujících 

větších konfliktech, kterých se účastnily západní země, se sice uplatňovaly mo

derní přesné technologie v ještě větší míře, ale riziko vlastních ztrát už zdaleka 

nerozhodovalo v takové míře o tom, kam vyšlou spojenci své jednotky.

Během 11 týdnů války provedla Aliance 37 465 letů, z toho 14 006 bylo 

bojových. Na konci války čítala alianční letecká armáda celkem 912 letadel a na

113 DAALDER, Ivo, O'HANLON, Michael. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. 
Washington D .C .: Brookings Institutions, 2000. s. 122.
114 JUDAH, Tim. Kosovo : War and Revenge. New Haven, London : Yale University Press, 2000. 
s. 284.
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moři měla 35 válečných lodi.115 NATO ztratilo pouze tři letadla a dva vrtulníky. 

Již třetí den války Srbové sestřelili „neviditelný“ lehký bombardér F-117A 

Nighthawk a 2. května jugoslávská raketa zničila americkou stíhačku F-16CG 

Fighting Falcon. O jeden stroj AV-8B Harrier II přišla americká námořní pěchota, 

když 1. května havaroval a zřítil se do Jaderského moře. V důsledku nehod 

ztratily USA také dva bitevní vrtulníky AH-64 Apache při cvičení v Albánii a 

Jugoslávie zničila asi 30 bezpilotních letadel a část střel s plochou dráhou letu. 

Jugoslávská protivzdušná obrana během letecké války zasáhla a poškodila ještě 

další letadla, zřítila se však jen dvě. Mnoho zasažených letadel, které se dokázaly 

vrátit na svou základnu, už nebylo opraveno, ale sešrotováno, jako například jeden 

„neviditelný“ letoun F-117A Nighthawk. Jugoslávie i Rusko uvádějí vyšší čísla, 

ale nejsou schopni předložit důkazy o sestřelení, například trosky letadel.116

Válka v Kosovu přímo ovlivnila samotné NATO. Na Washingtonském 

summitu v březnu 1999 členské země přijaly možnost zasáhnout mimo své vlastní 

území, aniž by byl bezprostředně vojensky ohrožen nějaký členský stát, bude-li 

ohrožena mezinárodní stabilita a bezpečnost, tzv. zásah „out of area“. NATO si 

uvědomilo důležitost svého rozšiřování, když mohlo plně využívat území svého 

nového člena Maďarska pro své akce a právě Maďarsko a dvě kandidátské země, 

Rumunsku a Bulharsku, zablokovali vyslání ruských posil do Kosova, když jim 

neudělili právo přeletu nad vlastním územím.

Evropské země si naplno uvědomily, jak moc jsou na USA vojensky závislé. 

USA zajistily dvě třetiny všech letadel v operaci Spojená síla, odpálily 95% střel 

s plochou dráhou letu a jejich letadla svrhla 80% přesně naváděné munice.117 Jen 

Velká Británie jako jediná evropská země použila své střely s plochou dráhou letu 

a z evropských států disponovalo jen několik málo armád letadly, schopnými 

používat přesně naváděnou munici. Podobně nevyrovnaná čísla platila i pro pod

půrné letadla, kde se projevil kritický nedostatek tankovacích, transportních a 

speciálních letadlech. Naprostá vedoucí role USA ve válce občas vedla k tomu, že

115 ROBERTS, Adam. NATO’s „Humanitarian War“ over Kosovo. Survival. 1999, vol. 41, no. 3, 
s. 109.
116 VISINGR, Lukáš. Výbušný Balkán (3) Kosovská krize. Armádní technický magazín. 2005, č. 5, 
s. 29.
117 MARTIN, Pierre, BRAWLEY, Mark R. Alliance Politics, Kosovo and NATO's War: Allied 
Force or Forced Allies?. New York : Palgrave, 2000. s. 85.
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USA jednaly samostatně a obcházeli konzultace se svými spojenci, což se samo

zřejmě Evropanům nelíbilo. Na základě zkušeností z války v Kosovu začala EU 

provádět institucionální změny především v oblasti společné zahraniční a bezpeč

nostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky, která vedla k úzké 

spolupráci mezi EU a NATO, poskytla Unii politické i vojenské struktury pro 

zajištění kontroly a strategického řízení během krizí a vytvořila evropské vojenské 

síly. Evropa dále pracuje na zmenšení propasti ve vojenských schopnostech USA 

a Evropy, například snahou o efektivnější financování obrany (Evropská obranná 

agentura, společné multinárodní projekty atd.).

Ve stejný den kdy NATO zastavilo bombardování, přijala Rada bezpečnosti 

OSN rezoluci 1244, která chválila vstup jednotek KFOR pod velením NATO do 

Kosova. Zahrnovala pět základních podmínek NATO a zároveň se odvolávala na 

teritoriální integritu Jugoslávie. Správa Kosova připadla na OSN a OBSE, NATO 

velelo mírovým jednotkám.118 Aliance a Rusko podepsaly společnou dohodu o 

působení ruského kontingentu v KFOR. Severoatlantická aliance nakonec dosáhla 

svých cílů, znovu narovnala své válkou pošramocené vztahy s Ruskem a z kosov

ské krize vyšla vítězně, posílená a jednotná.

118 Security Council resolution 1244 [online]. 1999 [cit. 2007-01-06], Dostupný z WWW: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/! 72/89/PDF/N9917289,pdf?OpenElement>.
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SUMMARY

The air war for Kosovo was a result of a long history of the conflict between 

the Serbs and the Albanians. For Serb people Kosovo was a holy land, but the 

majority of the Kosovo’s population was Albanian. The tension between both 

nations was increasing during the ninetieth of the last century, when Yugoslav 

dictator Slobodan Milosevic oppressed the rights of the Kosovo’s autonomy and 

the state police was bullying the Kosovo’s Albanians (Kosovars). Kosovar’s 

pacifist leader Ibrahim Rugova was opposing the Milosevic’s authoritarian regime 

by a peace resistance, but without any success. Western countries didn’t pay 

attention to this problem and many Kosovars shifted from a peace resistance to an 

armed resistance. The Kosovo’s Liberation Army (KLA) was established and 

from 1997 a regular war between KLA and Yugoslav police, army and 

paramilitary unites started.

As the violence was increasing in Kosovo, western countries and international 

organizations started to react. At the end of the year 1997 NATO invited both 

parties of the conflict to stop the violence and to find a peace solution by a 

dialogue. The Yugoslav regime was deaf to all peace solutions and the violence 

was escalating in the year 1998. Major western countries plus Russia were 

involved in the Contact Group, a group for coordination of the progress in 

Balkans. The Contact Group called for ceasefire and peace process and imposed 

economic sanctions on Yugoslavia, but without any restrictions in case of 

disobedience. The five western members of the Contact Group (USA, Great 

Britain, France, Germany and Italy) imposed even harder restrictions on 

Yugoslavia.

The situation in Kosovo was going worse and no political, economical 

restrictions and threats were able to convince Slobodan Milosevic to try to find a 

peace solution. The US foreign secretary Madeleine Albright, who had had very 

negative experiences with Slobodan Milosevic from the war in Bosnia, started to 

push on the other western states to promote NATO as a main board to deal with 

Milosevic, including a clear threat of military attacks on Yugoslavia if Milosevic 

continued with the ethnic cleansing. NATO started to work on the plans of
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possible military actions against Milosevic’s Yugoslavia. Meanwhile, there was a 

new diplomatic effort, USA called up Richard Holbrooke a senior negotiator in 

Dayton agreements in 1995, who knew Milosevic very well. This diplomatic 

initiative was fruitful and Slobodan Milosevic agreed on a fixed structure of 

international negotiating, presence of diplomatic observers in Kosovo, 

humanitarian organization and return of the refugees. Unfortunately, immediately 

after that, the KLA guerilla started its offensive against the Yugoslav security 

units in Kosovo and the Yugoslav regime responded on the offensive by even a 

stronger military action and forced the KLA to retreat. The situation was again 

going worse.

International community was incapable to react adequately and effectively, 

Milosevic wasn’t ready to agree with peace process. After a long debate all 

nations of NATO decided to threaten Yugoslavia by a military action and gave 

Milosevic a four days ultimatum. The threat worked and in October NATO and 

Yugoslavia struck a deal. The Yugoslav forces had to be withdrawn from Kosovo, 

refuges could come back and diplomatic observers were let in Kosovo.

During the winter the level of violence decreased but from the beginning of 

the year 1999 it raised again. In a skirmish in a village of Racak in January 45 

Kosovars were executed including women and a child by a Serb police unit and 

another round of violence started. The western countries reacted on the massacre 

by calling an international conference in Rambouillet near Paris. All nations of the 

Contact Group plus Kosovars and Serbs took part in this conference that should 

have found a long term, both parties acceptable solution. After a prolonged 

conference and some serious troubles, finally, the Kosovars were able to sign the 

Rambouillet agreement, talking about a three years period of peace in Kosovo, 

presence of multinational military units in the country and promise of final 

settlement after three years. The Serbs were opposing the agreement until the very 

end and proclaimed that Yugoslavia is ready to military confrontation with 

NATO.

The air war for Kosovo started on the 24th March as a small scale “naive” 

operation. Very early it became clear, that Milosevic is not going to bow after a 

few air raids, instead of that he hunkered down and waited until the disagreements
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between NATO members stop the campaign. The Alliance couldn’t loose its first 

war ever, NATO’s credibility was at stake. The air campaign was intensifying, the 

Yugoslav economy and infrastructure was destroyed by the Alliance’s bombs, 

NATO made a decision to carry out a ground invasion to Kosovo.

During the war Yugoslav units were cleansing Kosovo from Kosovars, 

forcing them to flee to other countries. This caused a major humanitarian 

catastrophe after Second World War, the neighbouring countries as well as the 

more distant were flooded by refuges and a risk of collapse of whole region was 

threatening. NATO as well as other international organizations secured the 

neighbouring countries, sent there military contingents, humanitarian relieve and 

conserved the conflict in the borders of Kosovo.

After 11 weeks of bombardment thanks to the peace diplomatic initiative of 

NATO, EU and Russia, namely Strobe Talbott, Martti Ahtisaari and Viktor 

Čemomyrdin, Slobodan Milosevic was finally ready to sign the peace agreement. 

The war was over 10th June 1999. The refuges could come back, NATO units 

were deployed to Kosovo and Serb units were withdrawn. After nearly one year of 

a diplomatic effort and 11 weeks of bombardment NATO finally prevailed.
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