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Abstrakt
Tato bakalářská práce analyzuje podíl, jaký měli tři bývalí prezidenti republik
Bosny a Hercegoviny, Srbska a Chorvatska, v případě rozpoutání občanské války
v Bosně a Hercegovině, která probíhala v letech 1992 až 1995. Občanská válka byla
nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války. Teritoriálně je práce
zaměřena na území bývalé Jugoslávie. Zpracovávané období odpovídá létům 19891992, tedy doba rozpadu SFRJ a vzniku nových republik. Vzhledem k tomu, že je
pozornost věnována i životům jednotlivých prezidentů, tzn. Slobodanu Miloševićovi,
Franjo Tudjmanovi a Aliji Izetbegovićovi, zabíhá práce časově až do období 50./60. let.
Důraz je kladen zejména na jejich politický život a postupné získávání moci. Nutné je
hned na počátku připomenout rozpad SFRJ, aby bylo možné se zaměřit na další vývoj.
V závěru je pozornost věnována dohodám týkajících se případného rozdělení Bosny a
Hercegoviny, čímž by byla dovršena snaha bosenských Srbů a Chorvatů o připojení co
největší části země k samotnému Srbsku a Chorvatsku. V neposlední řadě je zachycen
vývoj války v průběhu roku 1992.

Abstract
This thesis analyzes the share of the three former presidents of the republic of
Bosnia and Herzegovina, Serbia and Croatia, who had in the case of civil war in Bosnia
and Herzegovina, which took place from 1992 to 1995. The Civil War was the bloodiest
conflict in Europe since World War II. Work is focused on the territory of the former
Yugoslavia. Processed period corresponds to the years of 1989-1992, i.e. the time the
dissolution of Yugoslavia and the establishment of new republics. In view of the fact

that attention is paid to the life of presidents, i.e. Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman
and Alija Izetbegovic, the work is focused on the period of 50./60. years too. Emphasis
is put on their political life and the gradual acquisition of power. It is necessary at the
outset to remind disintegration of Yugoslavia, in order to focus on further development.
In conclusion, attention is paid to the agreements relating to any division of Bosnia and
Herzegovina, which was completed by the effort of Bosnian Serbs and Croats to join the
greatest part of the country to the Serbia and Croatia. Finally, it is captured in the course
of the war during 1992.
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Seznam použitých zkratek
BaH

Bosna a Hercegovina

ES

Evropské společenství
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Hrvatska demokratska zajednica (Chorvatská demokratická strana)
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Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
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Hrvatsko vijeće obrane (Chorvatská rada obrany)
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Organizace spojených národů
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Republika Srbská Krajina

SDA

Stranka Demokratske Akcije (Strana demokratické akce)
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Srbska Demokratska Stranka (Srbská demokratická strana)

SDS BaH

Srbska Demokratska Stranka Bosne i Hercegovine

SFRJ

Socialistická federativní republika Jugoslávie

SR BaH

Socialistická republika Bosna a Hercegovina

SRJ

Svazová republika Jugoslávie

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik

USA

United States of America

ÚV SK BaH

Ústřední výbor Svazu komunistů Bosny a Hercegoviny

3

Úvod
Bosna a Hercegovina je zemí tří národností: Srbů, Chorvatů a Bosňáků (do roku
1993 Muslimů). Toto rozdělení je datováno hluboko do minulosti. Spory mezi těmito
národnostmi se v novodobých dějinách naplno projevily v okamžiku, kdy se začala
rozpadat Jugoslávie, tzn. v roce 1990. Velkou roli však v jejich konfliktech sehrály
velice silné osobnosti – prezidenti Srbska a Chorvatska i samotný vůdce BaH. Srbský
prezident Slobodan Milošević od samého počátku nesouhlasil s rozpadem Jugoslávie.
Chtěl ji i přes jednoznačný pád komunistických režimů nadále zachovat, nejlépe pod
svou vládou. Jenže po té, co roku 1991 vyhlásilo samostatnost Slovinsko, následně
Chorvatsko a o rok později také BaH, bylo jasné, že se Miloševićovi jeho sen o
Jugoslávii nevyplní. Postupně se osamostatnily všechny země, až na Srbsko a Černou
Horu, které jako jediné nadále vystupovaly pod společným názvem Jugoslávie.
Poté, co se Miloševićovi nepodařilo udržet Jugoslávii jako celek, chtěl k Srbsku
připojit alespoň veškerá území, kde žila převážná většina Srbů. Díky tomu by mohl
vytvořit velkosrbský stát, což byl jeho sen. Po velice krátké válce se Slovinskem a
několikaměsíční s Chorvatskem se Miloševićova pozornost obrátila na BaH. Ovšem
velký zájem na rozdělení tohoto mnohonárodnostního státu, respektive odštěpení
určitého území, měl i Franjo Tudjman, prezident Chorvatska, a to vzhledem
k rozsáhlému počtu Chorvatů žijících na území BaH. Proto mezi sebou Tudjman a
Milošević uzavřeli tajnou dohodu, tzv. Karadjordjevskou. Na základě této dohody mělo
dojít k přerozdělení BaH mezi Srbsko a Chorvatsko. Možná by se jim jejich plán zdařil,
ovšem to by v čele BaH nesměl stát, Muslimy oblíbený prezident, Alija Izetbegović.
Izetbegović se snažil dělat vše proto, aby mnohonárodnostní BaH udržel jako
jeden stát. Přál si, aby Muslimové, Srbové a Chorvaté dokázali žít v míru. Pokoušel se
prosadit myšlenku neutrality BaH, aby se tím vyhnul konfliktu, jenže neměl dostatečnou
podporu. Propuknutí konfliktu taktéž nezabránil a etnické boje propukly okamžitě po
referendu o nezávislosti BaH. V průběhu války vyjednával Izetbegović s Miloševićem a
Tudjmanem o podobách „svého“ státu. Ovšem rezolutně odmítal rozdělení dle
národnostního klíče a naopak bojoval i nadále o zachování Bosny jako celku.
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Toto téma jsem si zvolila především proto, že jsem v průběhu studia psala
seminární práci na téma života Slobodana Miloševiće, a při jejím zpracování jsem si
prvně uvědomila, jak velkou roli ve skutečnosti hrál v bojích, ke kterým došlo
v průběhu devadesátých let na Balkánském poloostrově. Ať už šlo o napadení
Chorvatska při snaze o samostatnost nebo právě účast na občanské válce v BaH. Navíc
jsem pochopila, že nebyl jediný, kdo se podílel na rozpoutání občanské války, o čemž se
moc nemluví. Na základních a středních školách nás vždy učili zejména o jejím
průběhu, o Daytonské dohodě a pozdějším vývoji. Ovšem jde o látku, která byla
probírána stručně. Vzhledem k tomu, že mou pozornost zaujalo dění na Balkánském
poloostrově, volba tématu pro mě byla jasná.

Zdroje
Značným handicapem pro mě byla neznalost místních jazyků – chorvatštiny,
srbštiny a bosenštiny. Ovšem při pátrání po literatuře, jež pojednává nejen o občanské
válce, ale celkově o všech státech nalézajících se na Balkánském poloostrově, jsem byla
příjemně překvapená, jak rozsáhle je této problematice v naší zemi věnována pozornost.
Čeští autoři píší velice čtivě a jejich práce jsou založené na faktech. Při zpracování
úvodních kapitol pro mě byla velice důležitá díla: Dějiny jihoslovanských zemí, Dějiny
Srbska a Dějiny Chorvatska. Kromě nich se přínosem jednoznačně stala kniha Ladislava
Hladkého, který ve svém díle podává ucelený náhled na BaH od jejího prvního osídlení
až po současnost. Ze všech těchto českých zdrojů jsem čerpala především historická
fakta o období krátce po rozpadu Jugoslávie.
Dostupnost literatury od zahraničních autorů u nás není příliš veliká. Navíc
spousta z nich popisuje události války ze svého úhlu pohledu, protože jde většinou o
tvůrce, kteří navštívili BaH buď přímo v době bojů, nebo chvíli po nich. Proto se často
setkáváme se subjektivním názorem. O historii se také dozvídáme z díla Bosna a
Hercegovina: Krátký přehled kulturní historie od Ivana Lovrenoviće. Pojednává nejen o
historickém vývoji, ale jak již název napovídá, také o kultuře a náboženství. Ovšem
nejdůležitějším zdrojem se pro mě při zpracování tohoto tématu stala kniha Strůjci války
a míru, ve které její autoři upínají svou pozornost na zmiňovanou triádu prezidentů.
Ačkoli jde o autory pocházející z oblasti Balkánu, píší velmi objektivně. Je téměř
nemožné vyčíst, zda k danému představiteli chovají sympatie či antipatie. Jejich kniha
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byla největším přínosem pro další kapitoly pojednávající o Miloševićovi, Tudjmanovi a
Izetbegovićovi. Konkrétně pokud jde o pochopení jednotlivých osobností.
Z internetových zdrojů je třeba jmenovat stránku BalkanInsight, kde nalezneme
spoustu článků, investigativních reportáží a mnoho dalšího, týkajících se nejen oblasti
Balkánu jako celku, ale také jednotlivých států. Ať již jde o informace historického
charakteru nebo informace z dnešních dnů.

Obsah práce a vymezení tématu
Tato bakalářská práce se soustředí na období let 1989-1992. Teritoriálně jde o
oblast republik bývalé Jugoslávie, zejména BaH, Srbska, Chorvatska, ale zmíněno je i
Slovinsko. Práce si klade za cíl analyzovat podíl Slobodana Miloševiće, Franjo
Tudjmana a Aliji Izetbegoviće na propuknutí občanské války v BaH, trvající v letech
1992-1995. Na problematiku počátků občanské války jsem se zaměřila chronologicky,
aby tak byly jednodušeji chápány souvislosti.
První kapitola je věnována rozpadu Jugoslávie, který celé válce předcházel, a
proto nemůže být tato skutečnost opomenuta. Je zaměřena zejména na vývoj Jugoslávie
v posttitovské éře a na tři budoucí státy – Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. Konkrétně na
průběh voleb, vítězství nekomunistických stran a proces získávání nezávislosti.
Následující kapitoly pojednávají o roli Slobodana Miloševiće, Franjo Tudjmana
a Aliji Izetbegoviće. V souvislosti s nimi je důležité se zmínit o jejich politickém životě,
aby čtenář porozuměl, proč konali tak jak konali. Nemohou být také opomenuty, ovšem
pouze stručně, první boje ve Slovinsku a Chorvatsku. Pozornost je upřena i na tajnou
dohodu mezi Slobodanem Miloševićem a Franjo Tudjmanem o rozdělení BaH mezi
Srbsko a Chorvatsko.
Poté, místo původně zamýšleného záměru věnovat se v dalších kapitolách
celému průběhu občanské války, jsem se soustředila na dění v roce 1992. Pozornost
jsem upnula na tři dohody, v rámci kterých se diskutovalo o případném rozdělení BaH.
Mezi ně patřila Karadjordjevská dohoda, muslimsko-srbská dohoda a Cutileirův plán.
Všechny se vyjednávaly v měsících únor až duben, tedy v době, kdy se již objevovaly
první konflikty. Poté jsem se zaměřila pouze krátce na situaci po 7. dubnu 1992, tzn. po
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uznání nezávislosti ze strany mezinárodního společenství. Je připomenuta snaha Aliji
Izetbegoviće spolupracovat s Chorvatskem během války v BaH a také jaký byl vývoj
v letních a podzimních měsících. Práce je zakončena informací o obléhání měst
Goražde, Žepa a Srebrenica.

Cíl práce
Tato práce se snaží využitím deskriptivní analýzy prokázat podíl Slobodana
Miloševiće, Franjo Tudjmana a Aliji Izetbegoviće na občanské válce v Bosně a
Hercegovině, která propukla roku 1992, a k jejímuž ukončení došlo o tři roky později
díky Daytonské mírové smlouvě. Původně mělo dojít ke zpracování občanské války
jako celku, tzn. od jejího počátku až po uzavření Daytonu. Ale vzhledem k rozsáhlosti
tématu muselo být od této myšlenky upuštěno a téma zúženo jen na úplný počátek
války.
Úkolem této práce bude odpovědět na otázku, jakou roli hráli tři významní
prezidenti – Milošević, Tudjman, Izetbegović – v propuknutí občanské války. Opravdu
byli hlavní příčinou bojů Milošević a Tudjman, když se pokoušeli dlouhou dobu Bosnu
a Hercegovinu rozdělit? Nebo snad Izetbegović svou velkou snahou o udržení
mnohonárodnostního státu také přispěl k rozpoutání občanské války? Stále jde o velice
závažné téma. Vždyť válka mezi státy velké Jugoslávie byla nejhorším konfliktem
v Evropě od dob druhé světové války. A proto je důležité na takovéto historické
okamžiky nezapomínat, zvlášť když přinesly smrt několika desítkám, ne-li stovkám či
tisícům lidí.
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1. Rozpad Jugoslávie
1.1 Konec komunistických režimů
Přelom osmdesátých a devadesátých let přinesl ve světě a zejména v Evropě
velké změny. Konec osmdesátých let znamenal pomalý úpadek evropských
komunistických režimů, což nakonec vedlo k ukončení studené války mezi Východem a
Západem, resp. Sovětským svazem a USA. Postupně začaly získávat jednotlivé
republiky SSSR nezávislost. První částečně svobodné volby se konaly v Polsku
v červnu 1989. Dne 23. října byla vyhlášena Maďarská republika[1] a v listopadu došlo
ke dvěma významným událostem – pádu Berlínské zdi a sametové revoluci
v Československu. Ovšem osud komunistického režimu byl zpečetěn i v samotné
Jugoslávii. I když by se mohlo zdát, že Jugoslávie se pád komunismu příliš nedotkne.
„V roce 1948 totiž Josip Broz Tito – jediný komunistický vládce ve východní Evropě,
který se dostal k moci převážně vlastními silami – oznámil, že Bělehrad bude sledovat
vlastní politiku nezávislou na moskevských direktivách.“[2] Jenže po Titově smrti v roce
1980 se ukázalo, jak silnou osobností a autoritou Tito byl. Jeho vláda byla nahrazena
kolektivní hlavou státu – předsednictvem SFRJ.

1.1.1 Konec komunistického režimu v SFRJ
V první polovině osmdesátých let se ještě dařilo předsednictvu SFRJ udržovat
posttitovskou éru, ale od druhé poloviny přichází značný pokles vlivu předsednictva a
na povrch vyplouvají zásadní problémy, které vyvstávají, když zemi neřídí jeden
prezident. Vláda nebyla schopná dohodnout se na reformách potřebných zejména
v oblasti ekonomiky a navíc před lidmi předstírala, že situace není tak vážná. Okolnosti
ale nebyly přívětivé ani na mezinárodním poli. V SSSR se k moci dostal Michail
Gorbačov, který přišel s reformami, jakými byla perestrojka a glasnosť. Situaci v SFRJ
ovlivnily také změny v rozložení sil ve světě. Pomalu ale jistě se blížil konec studené
války. Jugoslávie jako stát nacházející se mezi Východem a Západem začala ztrácet
svou pozici nezávislého území, které bylo všemožně podporováno západními státy a
[1]

KUBÁT, Michal, a kolektiv. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vydání. Praha:
Eurolex Bohemia, s.r.o., 2004. str. 217
[2]

KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 3. vydání. Praha:
PROSTOR, 1999. str. 575
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organizacemi. Postupně se tak draly na povrch nacionalistické tendence a
protikomunističtí představitelé jednotlivých republik si začali uvědomovat, že je pravá
doba pro dokonání zvratu, tzn. sesadit komunistickou stranu a získat nezávislost.
Zároveň se ale k moci dostával někdo, kdo chtěl celou SFRJ udržet v takové podobě,
v jaké zatím stále byla. Touto osobou byl přední komunistický politik Slobodan
Milošević.
Milošević začal na svou stranu získávat většinu Srbů ze všech jugoslávských
republik. Navíc se zvedla vlna protestů proti albánské většině v Kosovu. Kosovští
Srbové cítili, že jsou utlačováni, a díky tomu, že se za ně Milošević postavil, nabýval na
čím dál větší popularitě. Ačkoli by se mohlo zdát, že měl dostatečnou podporu k tomu,
aby v Jugoslávii udržel stabilní režim, tak opak byl pravdou. Nesrbské obyvatelstvo se
totiž obávalo naprostého podřízení Slobodanu Miloševićovi. Navíc opoziční skupiny již
byly natolik silné, že postupnému rozpadu se nedalo zabránit. Jako první se ozvala
slovinská opozice, jež prosazovala demokratický a nacionalistický program. Slovinsko
bylo také první federální republikou, v níž se Svaz komunistů Slovinska – 17. ledna
1989 – vzdal svého monopolního postavení, díky čemuž mohly vznikat nové
nekomunistické strany.
Slovinsko bylo velice brzy následované Chorvatskem, kde přechod od
komunismu k alespoň částečné demokracii proběhl během pouhých pár měsíců na
přelomu let 1989/1990. Stejně jako se v Srbsku dostával k moci Slobodan Milošević,
v Chorvatsku se začal propracovávat na nejvyšší místa Franjo Tudjman, „předseda
Chorvatského demokratického společenství (HDZ)“[3]. Šlo o stranu, jejímž cílem bylo
samostatné Chorvatsko, proto se vyznačovala silným nacionalismem.
Touha po samostatnosti valné většiny jugoslávských států se definitivně
projevila na „posledním, XIV. sjezdu SKJ, který se sešel v lednu 1990 v Bělehradě, a
skončil neúspěchem.“[4] Slovinsko a Chorvatsko se zde snažilo prosadit myšlenku
konfederace, ale s tím zásadně nesouhlasil Milošević. Konfederace je totiž seskupení
samostatných států, které by měly své vlastní hranice. Tím by však Milošević přišel o
[3]

RYCHLÍK, Jan; PERENĆEVIĆ, Milan. Dějiny Chorvatska. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2007. str.
360
[4]

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina: Historie nešťastné země. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK,
1996. str. 125
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možnost působit na srbské obyvatelstvo v ostatních zemích, nejen v Srbsku. Vzhledem
k faktu, že jejich návrh nebyl většinou přijat, opustili jako první slovinští delegáti
jednání sjezdu. Slovinci byli velmi záhy následováni Chorvaty a Makedonci, šlo tedy o
jasný signál, že se komunismus v Jugoslávii hroutí.
Na špatný konec SKJ reagovali také v BaH, kde již na konci března 1990
zaregistroval Alija Izetbegović Stranu demokratické akce (SDA).[5] Cílem jejich
programu byla demokracie, svoboda náboženského vyznání a zavedení pluralitního
systému. Na svou stranu získali především muslimskou část obyvatelstva. V podstatě se
jednalo o nacionalistickou stranu, která bojovala především za práva Muslimů, zájem o
ostatní obyvatele BaH zůstával upozaděn. V Bosně však vznikly i jakési odnože
hlavních politických sil Chorvatska a Srbska. Byla vytvořena srbská SDS BaH a
chorvatská HDZ BaH, přičemž se obě strany zpočátku snažily prezentovat pouze na
republikové úrovni, jenže postupem času vyplouvala na povrch jejich spolupráce
s politickými centrálami v Bělehradě a Záhřebu.
Vzhledem k uvolňujícímu se režimu a vytvořeným politickým základnám se
přiblížila možnost konat svobodné volby. „V dubnu 1990 se ve Slovinsku uskutečnily
první svobodné volby v Jugoslávii po více než 60 letech.“[6] Vítězství získaly
nekomunistické strany. Stejný průběh měly další volby na přelomu dubna a května
uspořádané v Chorvatsku, kde vyhrála HDZ.[7] V BaH proběhly až s půlročním
zpožděním na přelomu listopadu a prosince 1990, kde se podařilo zvítězit
Izetbegovićově SDA spolu s HDZ BaH a SDS BaH.

[8]

Po proběhnutých svobodných

volbách komunismus v těchto zemích definitivně padl. Ustavené nové vlády měly
jenom jeden cíl – zisk nezávislosti.

[5]

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina: Historie nešťastné země. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK,
1996. str. 126
[6]

ŠESTÁK, Miroslav; TEJCHMAN, Miroslav; HAVLÍKOVÁ, Lubomíra; HLADKÝ, Ladislav;
PELIKÁN, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. str. 570
[7]

RYCHLÍK, Jan; PERENĆEVIĆ, Milan; Dějiny Chorvatska, 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2007. str.
364
[8]

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina: Historie nešťastné země. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK,
1996. str. 134
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1.2 Vyhlášení nezávislosti jugoslávských republik
Především Slovinsko a Chorvatsko veřejně usilovalo o osamostatnění. Na
počátku roku 1991 držel pohromadě Jugoslávii pouze negativní postoj ES a USA
k případnému rozpadu. Ale ani to nakonec nedokázalo zabránit jednotlivým republikám,
aby přijaly ústavní dodatky týkající se nadřazenosti svých zákonů nad zákony federace,
což dnes známe ve vztahu zákonů národních vůči právu EU. Šlo tedy o situaci, kdy
federální zákony platily v republice pouze, pokud nebyly v rozporu s národním právním
řádem.
Referenda o dalším setrvání v Jugoslávii se uskutečnila nejprve ve Slovinsku –
23. prosince 1990 – a poté v Chorvatsku – 19. května 1991. V obou zemích se voliči
vyjádřili jednoznačně pro nezávislost. Svrchovanost a samostatnost vyhlásilo Slovinsko
a Chorvatsko shodně 25. června 1991. Slovinsko také okamžitě začalo podnikat kroky
k realizaci samostatnosti, kdežto Chorvatsku postačilo pouhé formální vyhlášení.
Výslovný nesouhlas Srbska, které teď ovládalo zbývající Jugoslávii, vedl k napadení
Slovinska JNA. Situace v Chorvatsku byla mnohem horší kvůli krajinským Srbům, kteří
požadovali odtržení od Chorvatska. Krajinští Srbové napadali chorvatské obyvatelstvo.
Netrvalo to dlouho a do bojů se opět zapojila JNA. Rozpoutala se krvavá válka.
Mírové řešení se pokusilo najít ES. Došlo k uzavření dohody, na základě které se
Slovinsko a Chorvatsko zavázalo k tříměsíčnímu moratoriu, během něhož neměly
probíhat žádné útoky. Ve Slovinsku se skutečně boje zastavily, naopak v Chorvatsku
ještě vygradovaly. Milošević totiž nebyl ochoten přijmout chorvatskou nezávislost,
dokud se zde vyskytovala značná srbská menšina. Na rozdíl od Slovinska, jež bylo
v podstatě homogenním státem. Po uplynutí tříměsíčního moratoria – 8. října 1991 –
vyhlásily obě země zpřetrhání všech stávajících svazků s Jugoslávií. Tím skončila po
více než čtyřiceti letech jedna forma Jugoslávie.
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2. Slobodan Milošević – portrét
2.1

Dětství a mládí
Slobodan Milošević se narodil 22. srpna 1941 v městečku Požarevac,

nacházejícím se nedaleko Bělehradu, hlavního města Srbska i bývalé Jugoslávie.
Miloševićova rodina pocházela z Černé Hory. Spousta Slobodanových předků působila
v armádě, snad kromě jeho otce. Svetozar Milošević vystudoval Teologickou fakultu a
poté působil jako pravoslavný kněz. Avšak po druhé světové válce byl z církve
exkomunikován. Jeho matka Stanislava Milošević pracovala jako učitelka a ředitelka v
Požarevaci. Po druhé světové válce ovládli Jugoslávii komunisté a Slobodanova matka
se stala členkou strany.
Na škole byl považován za tichého, nudného šprta. Milošević byl vždy dobrým a
pečlivým studentem. Ještě na střední škole se seznámil se svou budoucí ženou Mirjanou
Markovićovou. Vytvořil si s ní velmi silné pouto, které se projevovalo zejména v jeho
politické kariéře. Díky tomu, že byla Mirjana velice dominantní a ctižádostivá, měla
velký vliv na názory samotného Slobodana, i když on byl těžko ovlivnitelnou osobou.

2.2

Počátky politické kariéry
Ještě na střední škole vstoupili jak Slobodan, tak Mira do strany a stali se z nich

zapřisáhlí komunisté. V době studií na Bělehradské univerzitě se začala plně projevovat
jeho touha po moci. Na právnické fakultě fungovala organizace komunistické strany a
právě díky ní Slobodan Milošević odstartoval svou politickou kariéru. Nejprve se mu
podařilo prosadit se jako místopředseda této organizace, v předposledním ročníku z něj
udělali tajemníka pro ideologii. Na univerzitě nezapočal pouze svou politickou kariéru,
ale také to bylo místo, kde se setkal s člověkem, jenž značně ovlivnil Miloševićův
budoucí život. Tou osobou byl Ivan Stambolić.[9]
Slobodan Milošević zůstával dlouho ve stínu Stamboliće. Dědil po něm všechny
významné funkce. Při každém svém postupu vzhůru dosadil Stambolić na své nebo jiné
[9]

Ivan Stambolić byl srbský komunistický politik. Díky strýci Petru Stambolićovi se mu podařilo dostat
v průběhu kariéry na nejvýznamnější pozice. Zpočátku působil jako generální ředitel v energetické
společnosti Technogas, později se však zaměřil pouze na politickou kariéru. Získal post předsedy
srbského ústředního výboru komunistické strany a v polovině sedmdesátých let také funkci předsedy
srbské vlády. Na počátku let osmdesátých byl Stambolić jmenován předsedou srbské komunistické
strany. Vrchol jeho kariéry nastal v roce 1986, kdy se stal prezidentem Srbska.
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neméně vysoce postavené místo právě Miloševiće. Nahradil jej na postu generálního
ředitele Technogasu, zaujal pozici ve výkonném výboru Svazu komunistů Srbska.
Nezůstalo však jen u toho. Roku 1984 byl zvolen předsedou bělehradské městské
organizace, kde se jevil jako oponent liberalismu a nacionalismu. Když se o dva roky
později stal Stambolić prezidentem SFRJ, povedlo se mu prosadit Miloševiće do čela
Svazu komunistů Srbska. Opět tak Milošević převzal Stambolićovu pozici. Bylo snad
jeho osudem stát věčně ve Stambolićově stínu? Nebo byl pouze natolik věrným
přítelem? Anebo šlo o Miloševićovu promyšlenou taktiku, jak se jednoduše dostat na
nejvyšší posty?
Je pravdou, že do té doby se tvářil jako Stambolićův nejbližší přítel. Navíc
Slobodan Milošević nikdy nedal najevo, že by snad měl i sebemenší zájem o vrcholnou
politiku. Zůstávat ve stínu a moc se neprojevovat pro něj bylo nejvýhodnější. Dokázal
totiž skvěle manipulovat s lidmi, což nejlépe funguje, když tak činí někdo v ústraní. A
právě ta manipulace jej dostala až na nejvyšší místa v komunistické straně a nejen v ní,
ale i v Srbsku a nakonec v celé Jugoslávii. Jakýmsi hnacím motorem ovšem byla také
jeho žena Mira, která značně ovlivňovala myšlení svého manžela. Byli natolik
spřízněnými dušemi, že Slobodan už ani nerozlišoval, co jsou jeho názory a co názory
jeho manželky.
Nicméně poslední, kdo stál Miloševići v cestě za získáním nejvyššího a
nejdůležitějšího postu, byl právě Ivan Stambolić.

2.3

Získání prezidentského postu
Nedlouho po Miloševićově nástupu do čela Svazu komunistů Srbska otiskl

bělehradský list Večernje novosti pracovní verzi deklarace[10] srbských akademiků
SANU. Obsahovala dvě části zaměřené na ekonomiku a politiku. Kritizovala Svaz
komunistů Jugoslávie, jakožto stranu s absolutním monopolem moci. Věnovala se i
otázkám srbského národa a jeho postavení v ostatních svazových republikách.
Především pokud šlo o Kosovo, kde docházelo ke genocidě srbského národa. Otázka
Kosova byla, a stále je, velice citlivým tématem. Nejvýznamnější představitelé v čele
s Ivanem Stambolićem, zastávajícím nejvyšší státní post v Srbsku a pokládaným za

[10]

Nesprávně označované jako Memorandum SANU.
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nejvyšší politickou autoritu v republice, deklaraci odsoudili. Milošević se k tomu však
nijak nevyjadřoval, aby proti sobě neobrátil veřejnost.
V dubnu 1987 se zúčastnil zasedání oblastního vedení komunistů v Kosovu.
Ovšem ještě před tím, než rozhovory vůbec začaly, propukla demonstrace před
Kulturním domem v Prištině. Sešly se zde stovky Srbů a policie, tvořená Albánci,
nebyla na takovouto situaci připravená. Protestující začali pokřikovat, že je policie bije,
a Milošević v ten okamžik pronesl památnou větu, která pak formovala celou jeho
budoucí kariéru: „Nikdo nesmí mlátit Srby.“[11] Po této větě se stal jedním
z nejznámějších politiků v Srbsku. Během následujících rozhovorů vyslechl Milošević
všechny stížnosti kosovských Srbů a ujistil je o plné podpoře nejen své, ale i Bělehradu.
Díky tomu se „Milošević dosud vystupující jako oddaný titoista přes noc transformoval
na ‚vůdce srbského národa‘“.[12] Tou dobou také započala tajná válka proti Ivanu
Stambolićovi.
Když se Milošević přesvědčil, že většina členů komunistické strany nepůjde
proti němu, zahájil svůj plán na sesazení Ivana Stamboliće. Aby tak ale mohl učinit,
našel si obětního beránka. Tím byl Dragiša Pavlović, předseda Městského výboru
Bělehradu. Byl to liberál s moderními názory, který vystupoval proti Miloševićovým
názorům ohledně Srbů v Kosovu. Na počátku května 1989 se konalo třídenní zasedání
komunistické strany, které se změnilo v politický proces. Na něm byl Dragiša Pavlović
odvolán a Ivan Stambolić ponížen, jelikož se jej zastával. Pár dní poté však straničtí
představitelé požadovali odstoupení Stamboliće z funkce prezidenta republiky,
„‚protože ztratil důvěru lidu.‘ Po této výzvě Stambolić podal demisi.“[13] Srbská
nacionálně orientovaná opozice přivítala, když Milošević odstranil Ivana Stamboliće
z mocenských pozic, protože Stambolić pravidelně kritizoval srbské nacionalisty. Nejen
Stamboliće, ale i jeho stoupence vytlačil z vedení strany a ostatních vrcholných
srbských institucí. Slobodan Milošević byl 8. května 1989 jmenován prezidentem

[11]
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Srbské republiky. Doba jeho vlády byla stanovena na jeden rok a poté se měly konat
svobodné volby.

2.4

Prezident Srbska
Hned na počátku své vlády se Milošević stal fenoménem. Lidé ho milovali a

jeho fotografie se prodávaly po celém Srbsku. Věřili, že je zachrání. Stal se národním
hrdinou a jejich modlou.
„V následující dramatické etapě srbských dějin Milošević jako pragmatický
politik kombinoval různé ideologické floskule a přizpůsoboval je náladám ve
společnosti, politické situaci a svým aktuálním mocenským cílům.“[14] Původně
vystupoval jako Titův pokračovatel, později se jeho pozornost obrátila na oblasti
osídlené srbským etnikem, jež chtěl připojit k Srbsku. Ovšem nacionalistická rétorika
pro něj fungovala pouze jako účelový prostředek k získání větší podpory Srbů. Ačkoli
by se mohlo zdát, že byl Milošević především jugoslávský nacionalista, nikoli
nacionalista srbský.
Situace v Evropě se však tou dobou začala rapidně měnit. Postupně se
rozpadal Sovětský svaz, propukaly ohromné demonstrace, komunistická strana
ztratila veškerý svůj vliv ve většině evropských zemí a byl zahájen přechod
k demokracii. Díky tomu se začala proměňovat i Jugoslávie a její jednotlivé
republiky. Nutné reformy musely nastat i v Srbsku za vlády Miloševiće, ačkoli on by
nejraději zachoval vše při starém. Mezi největší změny patřilo zavedení systému více
stran, jejichž počet poté stoupal geometrickou řadou. Byla rozpuštěna Komunistická
strana a místo ní vznikla Socialistická strana Srbska založená Slobodanem
Miloševićem. Kolem ní se vytvářely strany nové, které Miloševiće podporovaly.
V podstatě neexistovala žádná opozice, jež by překážela Miloševićovi v jeho záměru
získat prezidentské křeslo ve svobodných volbách. Navíc dle něj mohla demokracie
existovat i bez opozičních stran. A to se mu skutečně podařilo v prosinci 1990. Jeho
Socialistická strana Srbska zvítězila s 80,5% hlasů.[15]
[14]
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Nicméně jeho vláda neznamenala pouze reformy. Byla spíše spojována
s negativními věcmi, jako byly etnické konflikty mezi Srby a Albánci v Kosovu, a
také úzce souvisela s válkou v Jugoslávii, která vedla k jejímu definitivnímu rozpadu.
Nejprve se rozpoutal spor se Slovinskem, který vyústil až k vpádu federální
armády do Slovinska. Napadení však nemělo dlouhého trvání. Nedlouho po té, co
Slovinsko projevilo vůli vyhlásit nezávislost, se federální armáda stáhla ze země.
Milošević věděl, že Slovinsko je ztracené, a protože zde nežila žádná významná
srbská menšina, nechal jej odejít. Slovinsko vyhlásilo nezávislost v červnu 1991.
Slovinský vzor následovalo Chorvatsko a další svazové republiky. Milošević ovšem
chtěl bránit svůj srbský lid, který žil v početných menšinách v ostatních zemích.
Dokonce se odtrhly jednotlivé obce od států, jako bylo Chorvatsko, Bosna a
Hercegovina, a vytvořily se „Srbské autonomní oblasti“ (SAO)[16]. Milošević je
veřejně podporoval, což se však nelíbilo chorvatskému prezidentovi Franjo
Tudjmanovi. Jugoslávie se ocitla uprostřed nevyhlášené války a nikdo netušil, jak
k tomu došlo.
První otevřený spor mezi Chorvatskem a Srbskem propukl ve městě Vukovar,
který se nachází téměř na hranicích těchto dvou států. Přičemž válka se rozpoutala
pouhých několik týdnů po vyhlášení chorvatské nezávislosti dne 25. června 1991.
Oba státy, Srbsko a Chorvatsko, se obviňovaly navzájem. Nikdo neuznal, že by válka
mohla být jejich chyba. V listopadu 1991 zvítězily ve Vukovaru srbské jednotky.
Válka se ale odehrávala i v jiných příhraničních městech a také v Dubrovníku. A
ačkoli bylo nakonec nastoleno příměří, docházelo k jeho neustálému porušování.
Válka mezi Chorvatskem a Srbskem způsobila velký propad ekonomik obou zemí a
přivedla jejich obyvatele k životu v bídě. Navíc začala klesat Miloševićova obliba.
Ten se ale již soustředil na Bosnu a Hercegovinu.
V Bosně žila velice početná menšina Srbů a Milošević měl v plánu vytvořit
jakési „Velké Srbsko“[17], kde by žili všichni Srbové pohromadě. Na počátku roku
1992 se proto veškerá srbská vojska stáhla ze Slovinska a Chorvatska do Bosny. V té
[16]
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době, od 9. ledna 1992, již existovala vlastní republika bosenských Srbů, jež se
odtrhla od zbytku Bosny. Milošević jako vůdce a velícího nově utvořené bosenskosrbské armády ustanovil Radovana Karadžiće[18]. Spatřoval v něm nadějného a
oddaného politika.
V dubnu 1992 se rozpoutala válka na území Bosny. Probíhaly etnické čistky,
vraždy, docházelo k vyhánění Muslimů ze svých domovů, k vypalování celých vesnic
a měst. Podle Miloševiće šlo o záchranu Srbů z područí Bosňanů. OSN proti Srbsku
vyhlásila hospodářské sankce, což se Miloševićovi hodilo k jeho plánu. Celá jeho
propaganda tak mohla tvrdit, že všichni jsou proti Srbsku a on je v tom všem úplně
nevinně. To, že lidé stojí za Miloševićem a jeho nacionalistickou politikou, mu
potvrdili v prezidentských volbách z prosince 1992, které s převahou vyhrál.
Srbskému obyvatelstvu příliš nevadil ani fakt, že se země řítí do velké bídy. Inflace
rostla, platy se snižovaly, lidé neměli ani na chleba, ale za to Miloševićovi
spolupracovníci výrazně bohatli. O čemž sám prezident neměl tušení. Alespoň tak to
tvrdila státní propaganda. On neměl nic společného ani s bídou, inflací nebo válkou.
Za nic nemohl, dělal vše jen a jen pro dobro národa. A aby národu pomohl ještě víc,
zavedl sociální politiku, která zastavila růst inflace.
Mezitím ovšem nadále probíhala válka v BaH. Avšak až napadení
obyvatelstva Srebrenice, při kterém zahynuli tisíce mužů, přinutilo NATO jednat.
„Letecké útoky se zaměřují na velitelská stanoviště samozvaného srbského vojska.“[19]
Aby se zabránilo dalším náletům, zajal Karadžić několik stovek členů mírových sborů
OSN a připoutal je k potencionálním leteckým cílům. A jelikož USA a jejich spojenci
nechtěli způsobit smrt těchto mužů, zastavili bombardování a započali vyjednávání o
jejich propuštění, což byl zlomový okamžik v politice Slobodana Miloševiće. Byl to
totiž právě on, kdo dohodnul jejich propuštění. Od té doby začal vystupovat na
veřejnosti jako mírotvorce. Věděl, že se proti němu zvedá vlna nevole, která by mohla
přerůst v masové demonstrace, a to nechtěl připustit. Proto ta náhlá změna jeho
[18]
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politiky. Navíc pochopil, že je poražen. Dokonce projevil vůli jednat s Američany o
míru, který byl uzavřen na konci roku 1995 v Daytonu v Ohiu.

2.5

Uvěznění Slobodana Miloševiće
Po Daytonském míru nastalo relativní období klidu. Navíc se blížil konec

volebního období, prosinec 1996, Slobodana Miloševiće a srbská ústava mu
nedovolovala ucházet se o prezidentskou funkci znovu. Milošević měl v plánu získat
post prezidenta Jugoslávie. Nejdříve se však konaly parlamentní volby, které ovládla
Miloševićova strana, jenže nastal problém s komunálními volbami, jež vyhrála opozice.
To však nemohl Milošević dopustit, a tak jeho spolupracovníci měnili hlasovací lístky a
žádali anulování voleb. Takováto akce vyvolala demonstrace, tisíce lidí vyšli do ulic a
vykřikovali, že chtějí Miloševićův odchod. Místo toho ale připravovala jeho žena Mira
předvolební kampaň. Dne 15. července 1997 byl Milošević socialistickou většinou
v jugoslávském federálním parlamentu zvolen prezidentem SRJ.
V době jeho vlády proběhlo bombardování Kosova ze strany NATO, protože
docházelo k etnickým čistkám, vyvražďování Albánců, ničení měst. „NATO varovalo
Miloševiće, že pokud nevyhoví požadavkům OSN, budou zahájeny nálety na Srbsko.“[ 20]
Milošević se rozhodl pro vyjednávání. Jenže to selhalo, jelikož nesouhlasil s umístěním
mezinárodních ozbrojených bezpečnostních jednotek. Po té, co ztroskotal poslední
pokus o mírové řešení, zahájilo NATO 24. března 1999 letecké útoky na cíle v Srbsku. I
přes zintenzivnění bombardování, jež trvalo mnoho týdnů, Milošević nadále odmítal
uzavřít příměří. „Teprve 3. června 1999 formálně souhlasil s mírovým plánem.“[21]
Po této prohře se začaly připravovat prezidentské a parlamentní volby. Mirjana
opět organizovala rozsáhlou předvolební kampaň a snažila se učinit vše proto, aby její
manžel vyhrál. Volby byly stanoveny na 24. září 2000, jako opoziční kandidát byl
vybrán Vojislav Kostunica. Podle oficiálních výsledků nezískal v prvním kole nikdo
potřebných 50 % hlasů, proto se mělo konat kolo druhé, jehož datum bylo stanoveno na
8. října 2000. Jenže opozice zcela odmítla možnost konání druhého kola. Vzhledem
[20]
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k tomu, že oficiální výsledky voleb byly nejspíš zmanipulovány, a lidem se nelíbila
představa konání druhého kola, propukly masové demonstrace, které požadovaly uznání
Vojislava Kostunici za vítěze. Milošević nakonec tomuto tlaku podlehl.
Dne 1. dubna 2001 zatkla srbská policie Miloševiće v jeho bělehradské rezidenci
a odvedla ho do vyšetřovací vazby. „Byl obžalován ze zneužití funkce, hospodářské
kriminality a podněcování k násilí.“[22] V srbském vězení setrval až do 28. června 2001,
kdy byl transportován do Haagu, sídla ICTY. Bylo to přesně v den, kdy roku 1389
prohráli Srbové na Kosově poli, v ten samý den byl roku 1914 spáchán atentát na
Františka Ferdinanda a také ve stejný den vstoupil Slobodan Milošević do vrcholné
politiky. Je ironií osudu, že stejný den pro něj znamenal definitivní pád do hlubin dějin.
Milošević byl obviněn ze zabití více než 600 civilistů v Kosovu 1999, také za
zločiny spáchané v letech 1991-1995 během války v Chorvatsku a Bosně a i za masakr
ve Srebrenici, při kterém zemřelo více než 7000 Muslimů.[23] Proces byl velice
zdlouhavý. Několikrát se Milošević vyjádřil v tom smyslu, že soud je nelegitimní, a že i
jeho zatčení bylo protiprávní, ale nikdo nebral tyto námitky vážně. Dokonce Milošević
odmítl právníka a raději se obhajoval sám. Než však mohl být proces úspěšně dokončen,
tzn., že by byl odsouzen k doživotnímu vězení, Slobodan Milošević zemřel na srdeční
infarkt. Stalo se tomu tak 11. března 2006. O týden později byl pohřben ve svém
rodném městě Požarevac.
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3. Franjo Tudjman – portrét
3.1

Dětství a mládí
Významná postava chorvatských moderních dějin – Franjo Tudjman – se narodil

14. května 1922 ve Veliko Trgovišće[24] do rodiny známého aktivisty Chorvatské selské
strany Stepjana Tudjmana. Jeho matka Justina zemřela, když malý Franjo nastupoval do
základní školy. Pocházel ze tří dětí, přičemž bratr Stepjan zemřel v průběhu druhé
světové války jako člen protifašistického hnutí. Těsně po válce byl zavražděn
Tudjmanův otec, jeden z velkých kritiků nové jugoslávské vlády. Ovšem jsou zde určité
pochybnosti o jeho smrti. Nemusel být totiž zavražděn, ale někteří tvrdí, že spáchal
sebevraždu. Ani samotný Franjo Tudjman nedokázal říci, co se stalo. Přikláněl se
v průběhu let k jedné nebo druhé verzi, podle toho co se pro něj v tu chvíli jevilo jako
výhodnější.
Franjo vychodil základní školu ve svém rodném městě, ale střední školu
navštěvoval v Záhřebu. Díky doučování studentů byl schopen se i sám uživit. Již zde se
z něj stal zastánce komunismu, ačkoli původně tíhnul, především kvůli otci,
k Chorvatské selské straně. Započal zde také svou spolupráci s nacionálním
demokratickým hnutím. V průběhu druhé světové války se účastnil demonstrací, přidal
se k jugoslávským partyzánům a byl dokonce zatčen. V druhé polovině padesátých let
vystudoval Vyšší vojenskou akademii.

3.2

Kariéra před rokem 1989
Po válce působil v personálním oddělení Ministerstva národní obrany, mimo jiné

také v Generálním štábu JNA a v redakci Vojenské encyklopedie. Roku 1960 byl
povýšen na generála, ale již o rok později ukončil na své vlastní přání aktivní vojenskou
službu, aby se mohl věnovat své literární a vědecké činnosti. Téhož roku zaujal místo
ředitele nového Ústavu dějin dělnického hnutí v Záhřebu. Dva roky poté se stal
profesorem na Fakultě politických věd na Univerzitě v Záhřebu.
Tudjman byl velmi ambiciózní již v té době a tak se rozhodl, že si dodělá
doktorát z historických věd. V roce 1964 předložil disertační práci s názvem „Důvody
[24]
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krize monarchistické Jugoslávie od sjednocení roku 1918 do pádu roku 1941“[25] na
Univerzitě v Záhřebu. Ta však jeho práci odmítla s tím, že jde o kompilaci jeho dříve
publikovaných prací. Navíc ji považovali za nedostatečnou pro získání titulu doktor.
Tudjman se ale nezdráhal a o rok později předložil tu samou disertační práci na méně
prestižní Univerzitě v Zadaru, která mu titul Ph.D. nakonec udělila. Od počátku 50. let
publikoval Tudjman své vědecké práce z oblasti vojenství, historie, mezinárodních
vztahů a mnohých jiných. Přednášel také na zahraničních univerzitách v Kanadě, USA,
Itálii, dokonce i v Československu. „V letech 1962-1967 byl Tudjman předsedou
Komise pro mezinárodní vztahy Ústředního výboru Socialistického svazu Chorvatska.
V letech 1965-1969 byl národním poslancem Kulturně vzdělávacího Sněmu SR
Chorvatska a předsedou Výboru pro vědeckou činnost Kulturně vzdělávacího výboru
Sněmu.“[26]
Jako profesor na Univerzitě v Záhřebu působil pouze do roku 1967[27], kdy byl
kvůli svým ultranacionalistickým názorům propuštěn. Navíc došlo k jeho vyloučení
z komunistické strany v důsledku spoluautorství deklarace protestující proti politice
nuceného sjednocení chorvatských a srbských literárních jazyků. Většina kulturních a
vědeckých institucí, které deklaraci podepsaly, byla označena za stoupence
nacionalismu a někteří jejich představitelé byli vyhozeni ze svých dosavadních
zaměstnání. Mezi nimi byl právě Tudjman jakožto ředitel Ústavu dějin dělnického
hnutí. Byla mu mimo jiné zakázána veřejná činnost a to v jeho pouhých 45 letech.
Roku 1972 začalo pronásledování chorvatských disidentů, kteří se účastnili na
přelomu 60./70. let Chorvatského jara.[28] Tudjman byl jedním z těch, kteří se dostali do
[25]

Životopis dr. Franje Tudjmana, www.hdzusa.com, citováno dne: 11. 11. 2012. Dostupné z:
<http://www.hdzusa.com/dr-franjo-tudman/zivotopis-dr-franje-tudmana/>
[26]

Ibidem

[27]

Franjo Tudjman: Father of Croatia. BBC News. 11. 12. 1999, citováno dne: 11. 11. 2012. Dostupné z:
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/294990.stm>
[28]

Chorvatské jaro (1969-1971), také označované jako maspok (masovan pokret – masové hnutí za
reformy), mělo silný nacionalistický charakter. Vůdčími osobnostmi byli Savka Dabčević-Kučar a Miko
Tripalo. Jejich programem byla radikální ekonomická reforma a demokratizace politického života. Začaly
se také objevovat hlasy, které požadovaly zavedení systému více stran. Požadavky se vystupňovaly na
jaře roku 1971, kdy se již Savka Dabčević a Miko Tripalo stáhli do ústraní. Stoupenci masového hnutí
provolávali hesla o vytvoření samostatné chorvatské armády, osamostatnění Chorvatska a finanční
nezávislost. Po Titově hrozbě na konci roku 1971, že dojde k použití armády, pokud se situace
v Chorvatsku neuklidní, rezignovali Savka Dabčević a Tripalo na své funkce. Na jaře 1972 se pak
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vězení. A to z důvodů podezřelých vztahů se zahraničím a chorvatskou emigrací.
Původně měl být Tudjman odsouzen k vysokému několikaletému trestu, ovšem díky
intervenci spisovatele chorvatské a jugoslávské levice Miroslava Krleži u Josefa Broza
Tita mu byl trest snížen na pouhé dva roky vězení (později došlo k snížení na 9 měsíců).
Tudjman se však do vězení nedostal jen jedenkrát. Za své názory a postoje byl
odsouzen ještě jednou a to v roce 1981, kdy byl odsouzen na tři roky vězení a na 5let
mu byla zakázána veřejná činnost. Do konfliktu s právem se dostal díky svému
veřejnému vystoupení ve švédské televizi, kde promluvil o svých historických
pohledech, pluralizmu demokracie a postavení Chorvatska v rámci Jugoslávie. Ve
vězení však strávil sotva jeden rok, aby byl následně propuštěn na léčení. Vrátil se sice
ještě zpět k odpykání zbývajícího trestu, jenže po pár měsících byl opět propuštěn kvůli
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

3.3

Prezident Chorvatska
Konec osmdesátých let se nesl ve znamení uvolňování společenských poměrů a

sílícího nacionalismu. Na tyto změny reagovala také celá politická scéna. Vznikaly nové
nekomunistické politické strany nebo byly obnovovány strany fungující v době před
druhou světovou válkou. Během podzimu 1989 se vytvořila jedna z nejsilnějších
politických stran následujících let, jejíž založení inicioval sám Tudjman, HDZ. Hlavním
cílem HDZ byl samostatný chorvatský stát. Přelom let 1989/1990 znamenal zásadní
zlom pro komunistickou stranu. Ta se zřekla svého monopolu moci a ústavně zavedla
pluralitu politických stran, což nakonec vedlo k prvním svobodným volbám v dubnu a
květnu 1990. Výrazného vítězství dosáhla HDZ, která obsadila dvě třetiny parlamentu, a
Tudjman se stal předsedou předsednictva tehdy ještě Socialistické republiky
Chorvatska. Výhra HDZ nebyla překvapivá. Tudjman se totiž již tehdy stavěl do role
„otce národa“, který dokáže ochránit chorvatský lid před Miloševićem a srbskou agresí.
Popularitu pro sebe a svou stranu také získával svými výroky, ve kterých nepřímo
hovořil o tom, že Srbové nemají na území Chorvatska taková práva jako Chorvaté sami.
Nezapomenutelným Tudjmanovým výrokem byla věta užitá ještě během předvolební
kampaně. Týkala se jeho ženy. „Někteří tvrdí, že je moje žena Srbka, a já jsem šťasten,

uskutečnila ve Svazu komunistů Chorvatska velká čistka, kdy na významná místa byli dosazeni Titovi
lidé. V důsledku Chorvatského jara bylo velké množství jeho představitelů postaveno před soud.
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že není ani Srbka ani židovka.“[29] Z tohoto a jemu podobných výroků bylo jasné, na co
především se Tudjman soustředí, a jaký byl jeho vztah k Srbům. Ale Chorvaté přesně
tohle potřebovali slyšet. Potřebovali vědět, že za nimi stojí někdo, kdo se o ně postará.
V průběhu roku 1990 se prováděly nezbytné reformy ústavy z roku 1974. Došlo
k vypuštění adjektivu „socialistická“ v názvu státu. Také byl například zaveden nový
státní znak, státní vlajka a byla zřízena vláda tvořená ministry. Ke konci roku 1990 byla
přijata zcela nová ústava (tzv. Božični ustav), jež deklarovala, že je Chorvatská
republika státem chorvatského národa. Definitivní nezávislost pak stát získal 8. října
1991, kdy touhu po osamostatnění si potvrdili občané v květnovém referendu toho roku.
Srbská menšina v Chorvatsku se stavěla ke všem těmto změnám odmítavě. Hned
po nástupu do čela Chorvatského státu se Tudjman musel potýkat s velkými problémy,
které mu působili zejména krajinští Srbové. I když jejich odpor byl dosti pochopitelný
vzhledem k tomu, že Tudjmanův režim v Chorvatech podporoval protisrbskou
xenofobii vyvolávanou zprávami o zvěrstvech páchaných srbskými jednotkami. Navíc
si tím i ospravedlňoval diskriminaci Srbů, kdy docházelo k jejich vyhánění z domovů,
propouštění ze zaměstnání. Vše vedlo až k propuknutí občanské války (Tudjmanem
označované jako vlastenecké) mezi Chorvaty a krajinskými Srby. Nedlouho po
vyhlášení nezávislosti Chorvatska byla vytvořena RSK[30], která měla své vlastní hlavní
město, ústavu, správní orgány. Navíc získala podporu JNA. Tudjman bojoval o toto
území dlouhá léta. Během té doby bylo několikrát podepsáno příměří. Tudjman dokázal
skvěle využít situace především v době, kdy mělo dojít k mezinárodnímu uznání. Aby
zvýšil šance na uznání, uzavřel s Miloševićem dohodu o definitivním zastavení bojů.
Tudjmanovo postavení a postavení HDZ se po mezinárodním uznání ještě více
posílilo. A to i přes to, že díky bojům přestala být země atraktivní jakožto turistická

[29]
[30]

RYCHLÍK, Jan; PERENÉVIĆ, Milan. Dějiny Chorvatska. Praha: Lidové noviny, 2007. str. 363

Republika Srbská Krajina (RSK) byla vyhlášena 19. prosince 1991 v Kninu, novém hlavním městě.
Měla všechny rysy samostatného státu, jakými jsou vlastní parlament, vláda, ústava a vlastní prezident.
RSK nikdy nebyla uznána žádným státem. Samotné Chorvatsko ji považovalo za součást svého území.
Ve skutečnosti však podléhala kontrole SRJ v čele se Slobodanem Miloševićem. Byla na SRJ absolutně
závislá jak po stránce ekonomické, tak politické i vojenské. Boje zde probíhaly od samého počátku až do
roku 1995, kdy byla RSK dobyta chorvatskou armádou s podporou západních států v rámci operace
Bouře. Definitivně byla otázka RSK vyřešena roku 1998 po uzavření mírové smlouvy, na základě které se
RSK dostala pod správu OSN v rámci Chorvatska.
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destinace, navíc bylo vyhlášeno embargo na dovoz zbraní a vojenského materiálu a na
území Chorvatska se pohybovala velká skupina uprchlíků. Oblíbenost Tudjmana se
potvrdila v prvních prezidentských volbách, konajících se 6. srpna 1992, ve kterých
Tudjman získal nadpoloviční většinu hlasů. Stal se tak prvním prezidentem nově
vzniklého Chorvatska.
Tudjmanovo vítězství definitivně upevnilo jeho postavení na politické scéně.
Podle stávající ústavy byla navíc téměř veškerá moc soustředěna do rukou prezidenta.
Dokonce i kabinet byl fakticky odpovědný prezidentovi. Za Tudjmanova prezidentství
se na postu předsedy vlády a ministrů vystřídala celá řada osobností. Po určitý čas
zastával významná místa i jeho syn Miroslav. Tudjman si do těchto funkcí dosazoval
takové lidi, kteří se proti němu nijak nebouřili, a byli ochotni plnit jeho příkazy. Nešlo
ovšem pouze o členy vlády. Všichni, kterými se obklopoval, s ním museli
bezpodmínečně souhlasit a nestavět se mu na odpor. Byl to vždy Tudjman, který
rozhodoval i v těch nejméně důležitých otázkách Chorvatska.
V průběhu jeho prvního volebního období bylo Chorvatsko v nelehké situaci,
zejména co se týkalo válečného stavu, ve kterém se nacházelo. Na jedné straně vedlo
„vlasteneckou válku“ s RSK, na straně druhé se zapletlo do občanské války v BaH, na
jejímž rozpoutání měl Tudjman také svůj velký podíl.
Velkým problémem, kromě zmíněných válečných stavů, byl za Tudjmanovy
vlády také proces privatizace a odnárodňování. Aby si totiž Tudjman a jeho HDZ
pojistili hlasy nově vzniklé podnikatelské elity, jež jim zaručovala vítězství v dalších
volbách, nechával majetek za nepřiměřeně nízké ceny převádět především na své
stoupence, rodinu, blízké přátele. Ti poté firmy prodávali za mnohem vyšší částky, což
jim přineslo obrovský majetek. Jenže takovýto prodej ve většině případů způsobil krach
společností a tím se rychlým tempem zvyšovala nezaměstnanost. Celý proces by se dal
označit za „privatizační loupež“ a nebyl zdaleka transparentní a ani zcela legální. Navíc
se mezi lidmi dlouhou dobu mluvilo o tom, že Franjo Tudjman nezískal svůj majetek
čestnými prostředky, a byl obviňován z protekce a zvýhodňování. To se také v průběhu
let několikrát potvrdilo.
Mohlo by se zdát, že privatizace sníží Tudjmanovu popularitu na minimum. Ale
chorvatský lid v něm i nadále viděl otce národa, který zajistil nezávislost Chorvatska a
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dokázal získat na svou stranu i západní země. Dařilo se mu zachovávat si přízeň
obyvatelstva i díky své propagandě, lidem okolo sebe, ovládáním médií. Navíc splnil
spolu se svou vládou program, jehož součástí bylo především vyřešení srbské otázky.
Díky definitivní porážce RSK vznikl v podstatě národnostně jednotný stát. Chorvatský
nacionalismus vyhrál a s ním i Tudjman a HDZ. Lidé totiž snadno zapomněli na
ekonomickou krizi spojenou s privatizací i na zneužívání moci vládnoucí vrstvou.
I když se ke konci Tudjmanova prvního volebního období začaly objevovat
kritické hlasy proti způsobu vlády, která ani vzdáleně nepřipomínala demokracii, dosáhl
Tudjman v roce 1997 dalšího velkého vítězství. Dokázal obhájit prezidentské křeslo a to
ve volbách konaných 15. června 1997. Opět se mu podařilo zvítězit v prvním kole voleb
nadpoloviční většinou hlasů. Ovšem konce svého prezidentského období se již nedožil.
Prezident Franjo Tudjman zemřel 10. prosince 1999 ve věku 78 let.
Kdyby však Tudjman žil ještě pár dalších let, byl by dozajista souzen
Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii za zločiny, jichž se dopustil
na srbském obyvatelstvu RSK. Mezi takové zločiny patřilo zabíjení, užití síly, hrozba
silou, nucené vysídlování, deportace obyvatel, pronásledování a ničení majetku.
Málokdo by dnes mohl věřit, že by nebyl shledán vinným v plném rozsahu. Ovšem
vzhledem k délce trvání soudu a jeho věku se dá předpokládat, že by se stejně jako
Milošević nedožil vynesení rozsudku.
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4. Alija Izetbegović – portrét
4.1

Mládí
Nejkontroverznější postava novodobé balkánské historie – Alija Izetbegović – se

narodil 8. srpna 1925 ve městě Bosanski Šamac v severní Bosně jako jeden z pěti dětí
do chudé rodiny účetního. Od roku 1928 žili v Sarajevu, kde vyrůstal mezi slovanskými
Muslimy, jež měli velmi silné národnostní cítění.
Když se na území BaH v roce 1941 rozhořely naplno boje v rámci druhé světové
války, připojil se Izetbegović k „Mladým Muslimům“ („Mladi Muslimani“)[31]. Tato
organizace se však pod vlivem událostí rozštěpila na dvě skupiny, z nichž jedna
podporovala komunistické partyzány vedené Josipem Brozem Titem. A ta druhá, se
kterou sympatizoval i sám Izetbegović, vyjádřila podporu bosenské divizi SS Handschar
(divize nacistického Německa), která bojovala právě proti partyzánům. Tím se také
Izetbegović výrazně lišil od komunistů Tudjmana a Miloševiće. I když tedy Tudjman
byl z Komunistické strany Chorvatska vyhozen, ale Milošević byl celoživotním
zastáncem komunismu.
Po skončení druhé světové války a nastolení Titova režimu v Jugoslávii
probíhaly politické procesy s protikomunistickými aktivisty. Roku 1946 došlo také
k zatčení Izetbegoviće a jeho odsouzení na tři roky vězení za jeho válečnou činnost.
Izetbegović ovšem vždy odmítal důvody, pro které byl odsouzen, stejně tak tvrzení, že
„Mladí Muslimové“ podvraceli stát. Trest si odseděl celý a po propuštění vystudoval
Právnickou fakultu na Univerzitě v Sarajevu, kterou dokončil deset let od zatčení –
1956. Po studiích pracoval dlouhá léta jako podnikový právník.

[31]

„Mladi Muslimani“ byla organizace založená v roce 1939 s cílem kulturního, duchovního a
materiálního pokroku bosenských muslimů. Prohlásili se za antifašisty a antikomunisty a velký počet
jejich stoupenců byl za vlády komunistického režimu v Jugoslávii uvězněn, někteří byli i popraveni. A to
v důsledku velkého procesu s vedením „Mladých Muslimů“ konaného v srpnu 1949 v Sarajevu.
Komunisté to považovali za důležité vítězství. Ovšem muslimská veřejnost na celý proces nahlížela jako
na útok proti jejich náboženství. Část „Mladých Muslimů“ se podílela i na založení Strany demokratické
akce v roce 1990. Dnešní sdružení „Mladi Muslimani“ obnovilo svou činnost v roce 1991 a zachovává
kontinuitu s původními „Mladými Muslimy“.
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4.2

Období po Islámské deklaraci
Izetbegović není znám jen kvůli faktu, že byl prvním prezidentem BaH, ale do

povědomí bosenské společnosti vstoupil už v sedmdesátých letech jako autor manifestu,
nesoucí název Islámská deklarace[32]. Po dopsání roku 1970 bylo vládnoucí garniturou
zakázáno jakékoli další šíření a vydávání Islámské deklarace, protože se domnívala, že
autorovi a jeho stoupencům jde o zavedení práva Šaría do BaH. Bosenští Srbové a
Chorvaté navíc na základě ní obviňovali bosenské Muslimy z náboženského fanatismu.
Nicméně její opisy i přes zákaz kolovaly mezi muslimskou veřejností. Deklarace se
stala také důležitým podkladem pro budoucí politický proces.
Po Titově smrti roku 1980 se Jugoslávie ocitla ve zmatku. Nevyrostla tehdy
žádná velká osobnost, jež by mohla zaujmout Titovo místo. Dokonce i v BaH se
bosenské vedení obávalo o své postavení, protože jeho předáci získali pozice díky
loajálnosti vůči Titovi. Stačilo, aby se objevily první náznaky odporu, a vedení udělalo
to, co považovalo za nejlepší řešení nastalé situace. Rozpoutalo to politický soudní
proces, díky čemuž se jim podařilo zastrašit na delší dobu jakékoli další pokusy o
nezávislost. „Dne 18. července 1983 stanulo před soudem v Sarajevě 12 intelektuálů
muslimské národnosti, kteří byli obviněni z organizování skupiny, jež měla údajně
usilovat o přeměnu BaH v republiku postavenou na islámských principech.“[33]
Hlavním obžalovaným byl právě Alija Izetbegović, autor Islámské deklarace,
z jejíhož sepsání byl také obviněn, a která byla nejvýznamnějším důkazním materiálem.
Izetbegović byl dále obviněn z nezákonného sdružování a z kontrarevolučních aktivit
ohrožujících společenské zřízení v SFRJ. Žalobci se domnívali, že Islámská deklarace
podněcovala k vytvoření etnicky čistého státu. Nicméně obžalovaní byli obviněni i
z udržování kontaktů s protijugoslávskou emigrací a Izetbegović také z organizování
[32]

K prvnímu vydání Islámské deklarace (Islamska Deklaracija) došlo v roce 1970 a republikace byla
provedena roku 1990 v Sarajevu. Tento manifest vyjadřuje Izetbegovićův názor na Islám, modernizaci a
jeho pohled na vztah Islámu, státu a společnosti. Samotný podtitul „Program islamizace Muslimů a
muslimského národa“ ukazuje jasný Izetbegovićův tehdejší cíl. Islámská deklarace podle něj nebyla
určena cizincům, ale pouze Muslimům. Uvádí na příkladu Turecka, jak může modernizace víře uškodit,
anebo naopak, jak se dá modernizace propojit se zachováním kultury a víry, jako tomu bylo v Japonsku.
Islám navíc dle něj není pouhým zákonem a vírou, ale také láskou a soucitem. V roce 1983 se Islámská
deklarace stala důvodem pro uvěznění bosenských aktivistů.
[33]

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina: Historie nešťastné země. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK,
1996. str. 113
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návštěv muslimského kongresu v Íránu, kde se vyjadřoval kriticky k poměrům
v Jugoslávii.
Soud v Sarajevě nakonec obžalované odsoudil 20. srpna 1983. Izetbegoviće stihl
trest v podobě 14let vězení. Ovšem jediného čeho se díky celému procesu dosáhlo, bylo
rozšíření povědomí o Izetbegovićovi, jeho Islámské deklaraci a o všech účastnících
soudu. Zvedl také vlnu nevole mezi obyvateli Jugoslávie. Důvodem ani tolik nebylo
sympatizování s názory odsouzených, jako spíš praktiky komunistického soudnictví. Na
tento soud se dodnes nahlíží jako na soud, který potrestal 12 intelektuálů za odlišné
názory, postoje a myšlení.
Alija Izetbegović nakonec strávil ve vězení necelých 6let. V listopadu roku 1988
byl v době liberálních proměn komunistického vedení v SFRJ omilostněn a propuštěn
na svobodu. Tehdy však ještě nemohl ani zdaleka tušit, že léta strávená ve vězení mu
budou ku prospěchu. Pouhých pár měsíců po propuštění se z něj stal známý muslimský
disident, jenž bojoval o osamostatnění BaH.

4.3

Získání moci
Přelom osmdesátých a devadesátých let se nesl ve znamení uvolňování politické

situace. Změn doznala nejen východní Evropa, ale také samotná Jugoslávie. Mezi
prvními, kdo se postavil na odpor vůči zavedenému pořádku, bylo Slovinsko a
Chorvatsko. Poměry v BaH se začaly měnit až na jaře roku 1990. Stejně jako
v ostatních republikách Jugoslávie, i zde se prosadila pluralita politického systému.
Ovšem vytváření nových politických stran sebou přinášelo i značné problémy.
V březnu roku 1990 byla vytvořena SDA, jejímž zakladatelem byl Alija
Izetbegović. Členy se stali především disidenti shlukující se dříve kolem Islámské
deklarace a také osoby tvořící bývalé Mladé Muslimy. Významnou roli, kromě
Izetbegoviće, zastával i bosenský emigrant Adil Zulfikarpašić.[34] Straně měl pomoci
[34]

Adil Zulfikarpašić byl bývalý komunista, jenž byl za druhé světové války chycen Ustašovci a mučen.
V roce 1945 jej osvobodili jugoslávští partyzáni. Poté co se komunisté dostali k moci, byl jmenován
ministrem obchodu. Brzy však přestal souhlasit s Titovou politikou a tak utekl do exilu do Curychu ve
Švýcarsku. Po návratu do BaH podporoval Izetbegoviće, ale kvůli jejich sporům odešel z SDA a založil
vlastní stranu MBO. Ještě před vypuknutím občanské války v BaH se snažil učinit vše proto, aby k bojům
nedošlo. Dokonce tlačil i na Izetbegoviće, aby nějak zareagoval, ale snahy byly marné. Nakonec se
rozhodl BaH opustit. V roce 2001 se podílel na modernizaci Bosenského institutu v Sarajevě. Zemřel
roku 2008.
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díky svým kontaktům s politiky ze západní Evropy a navíc jeho jméno přilákalo SDA
velké množství stoupenců. V podstatě již od počátku spolupráce byly mezi
Izetbegovićem a Zulfikarpašićem rozpory ohledně koncepce strany. Izetbegović totiž
prosazoval stranu založenou na národním principu, tzn. posílit postavení Muslimů
v BaH. Kdežto Zulfikarpašić požadoval stranu občanskou, jež by jevila zájem o všechny
občany BaH, tedy i o Srby a Chorvaty. V květnu na ustavující schůzi strany byl
předsedou zvolen Izetbegović a místopředsedou právě Zulfikarpašić. Rozpory se
postupem času ještě zvětšily. Zulfikarpašićovi se nelíbilo směřování strany hájící pouze
Muslimy, nesouhlasil ani s výběrem lidí do vyšších pozic. Vše nakonec vygradovalo
v jeho odchod z SDA.
Krátce po vzniku SDA se v BaH vytvořily další strany, mezi kterými byly i HDZ
BaH a SDS BaH vedená Radovanem Karadžićem. Právě s nimi se rozhodl Izetbegović
spolupracovat v rámci předvolební kampaně. Byla v tom bezpochyby i Izetbegovićova
snaha ukázat občanům, že všechny tři národy mohou žít pospolu. Ale kromě toho chtěl
především získat potřebné hlasy pro vítězství ve volbách. Každá z těchto tří stran se
orientovala výhradně na své etnikum. Na zachování BaH ve svých historických
hranicích nelpěl nikdo z nich. HDZ BaH chtěla území obydlené převážně Chorvaty
získat pro Chorvatsko, SDS BaH si nárokovala oblast osídlenou Srby a Izetbegović, ať
už se to snažil zakrýt jakkoli, usiloval o vytvoření samostatného státu Muslimů.
První svobodné volby se uskutečnily na přelomu listopadu a prosince roku 1990.
Vítězství připadlo Izetbegovićově SDA se ziskem přibližně 40%, za ní skončila SDS
BaH s 33% a s asi 20% HDZ BaH.[35] Výsledky odpovídaly národnostnímu rozložení
BaH. K rozdělení hlavních funkcí došlo tak, jak bylo staveno v předchozí politické
dohodě. Do čela republikové skupštiny se postavil Srb, předsedou nové koaliční vlády
byl jmenován Chorvat a předsedou Předsednictva SR BaH (prezidentem) se stal Alija
Izetbegović. Ovšem jeho postavení nebylo potvrzeno v samotných volbách do
Předsednictva SR BaH. V nich zvítězil tehdy ještě populárnější politik a businessman

[35]

ŠESTÁK, Miroslav; TEJCHMAN, Miroslav; HAVLÍKOVÁ, Lubomíra; HLADKÝ, Ladislav;
PELIKÁN, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. str. 574

29
Fikret Abdić[36]. Ten se však z ne zcela jasných důvodů svého místa vzdal a tak se díky
němu stal prezidentem Izetbegović.

4.4

Prezident
Při Izetbegovićově nástupu do funkce nebyla momentální situace v Jugoslávii

kvůli pádu komunismu a blížícím se válkám ve Slovinsku a Chorvatsku příliš stabilní,
což se odráželo v samotné BaH. Především se ukázala jako nemožná spolupráce v nově
vytvořené koaliční vládě. Chorvaté a Srbové nemínili poslouchat Izetbegoviće jakožto
prezidenta, ale řídili se příkazy svých předsedů, jež byli úzce napojeni na vedení
v Záhřebu a Bělehradu. Ani bosenský parlament nebyl nikdy plně funkční, jelikož
bosenští Srbové jeho zasedání bojkotovali. Rozkol ještě více rozdmýchávala média. V
celé BaH se začala uplatňovat zásada: „Když vy nás propouštíte tam, my vás budeme
propouštět tady.“[37] Znamenalo to propouštění srbských úředníků v oblastech, kde
převážně žili Muslimové, a naopak.
Když bylo jasné, že v současném stavu je Jugoslávie neudržitelná, přiklonil se
Izetbegović k myšlence konfederace, se kterou přišli Chorvaté a Slovinci. I když oba
tyto státy se již v podstatě připravovaly na svou nezávislost. Izetbegovićovi bylo jasné,
že jakmile by byly zpřetrhány vazby zejména mezi Srbskem a Chorvatskem, šance na
zachování BaH v tehdejších hranicích by se staly v podstatě nulovými. Ovšem zachránit

[36]
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Jugoslávii alespoň jako konfederaci států bylo nemožné. I kvůli postoji Slobodana
Miloševiće, který toto řešení razantně odmítal.
Alija Izetbegović se téměř po celý rok 1991 snažil udržet občany v klidu, stranou
války a vyzýval je k národnostní toleranci. Tato politika mu však jednoznačně
nepřinesla úspěch u SDS BaH vedené Radovanem Karadžićem. Byli to právě bosenští
Srbové, kteří požadovali kantonizaci místní správy podle etnického klíče. Tato
myšlenka se zamlouvala i bosenským Chorvatům. Dne 8. října 1991 vyhlásilo
Chorvatsko a Slovinsko nezávislost. Reakcí SDA v čele s Izetbegovićem na danou
situaci v Jugoslávii i v republice samotné bylo zveřejnění návrhu na vyhlášení
celorepublikového referenda, týkajícího se samostatnosti BaH, která byla fakticky
vyhlášena 15. října 1991. Problém opětovně nastal s SDS BaH, která referendum o
samostatnosti odmítla, a místo něj přišla s vlastním lidovým hlasováním, jež se konalo
ve dnech 9. – 11. listopadu 1991. V něm se naprostá většina bosenských Srbů vyslovila
pro setrvání BaH v Jugoslávii.
Izetbegović se pokoušel situaci zachránit ještě na počátku roku 1992. Jeho vizí
bylo volné sdružení republik, které by se podobalo Společenství nezávislých států, jež
vzniklo po rozpadu SSSR. Dostalo se mu ale odmítnutí ze strany Chorvatů, kteří každou
chvíli očekávali mezinárodní uznání Chorvatska jako nezávislého státu, a navíc
neexistovala v podstatě žádná možnost proto, aby nadále spolupracovali se Srbskem.
Zajisté ne poté, co v Chorvatsku probíhala krvavá válka mezi Srby a Chorvaty.
Izetbegovićovo přání zachovat BaH v dosavadních hranicích se ukázalo jako
naprosto nesplnitelné v okamžiku, kdy 9. ledna 1992 definitivně vyvrcholily
separatistické snahy bosenských Srbů ve vyhlášení samostatné Republiky srbské v BaH,
„která se deklarovala jako srbský politický útvar nezávislý na vládě v Sarajevu.“[38]
Izetbegović si začal uvědomovat, že válka se blíží. Ačkoli ještě chvíli před jejím
vypuknutím veřejně prohlašoval: „Tato válka není naše válka.“[39] Tušil, že se již
ozbrojenému konfliktu nevyhne, ale i přesto odmítal započít s vyzbrojováním armády.
Důvěru vkládal i v mezinárodní společenství, z jehož strany se mu mělo dostat uznání
[38]
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BaH jako nezávislého státu. K tomu bylo potřeba uspořádat dříve deklarované
referendum. Celorepublikové lidové hlasování se uskutečnilo ve dnech 29. února až 1.
března 1992 a „pro samostatnost se vyslovilo 63,4% bosensko-hercegovského
obyvatelstva.“[40] Referendum však bojkotovali bosenští Srbové, kteří prohlásili, že se
dostatečně vyjádřili ve svém listopadovém referendu. Měsíc březen se nesl v duchu
blížících se bojů, na některých místech se již dokonce střílelo a bojovalo. Dne 5. dubna
1992 se rozpoutaly pouliční bitvy i v Sarajevu. Reakcí mezinárodního společenství bylo
uznání BaH v hranicích, v jakých existovala v rámci Jugoslávie.
Mezinárodní uznání samostatnosti ovšem zastavení bojů nepřineslo. Válka
propukla naplno. K bitvám docházelo na celém území BaH, lidé byli vyháněni ze svých
domovů, schopní muži naverbování do jednotlivých armád nebo se zapojovali i
dobrovolně, aby podpořili svou zem. Izetbegovićova snaha bojovat za stát, v němž by
všechny jeho národy žily rovnoprávně, se brzy změnila na „pouhou“ záchranu
muslimského národa. V podstatě se tak vrátil ke svým kořenům, jelikož byl vždy
nacionalistou, který usiloval především o dobro Muslimů. Izetbegović postupně vytvořil
z armády BaH armádu jednoho národa. Jak Srbové, tak Chorvaté, kteří nasazovali své
životy za BaH byli z armády propuštěni, nebo tzv. odsunuti na druhou kolej. Když navíc
mezinárodní společenství zůstávalo stále stranou a nemělo se k jakémukoli zásahu,
obrátil se Izetbegović s žádostí o pomoc na islámské státy, např. Irán, Saudskou Arábii,
Libyi a další. Finančně mu měl přispět dokonce i Usáma bin Ladin.
V průběhu války brzy došlo k obratu ve vztahu Chorvatů a Srbů. Jestliže ještě ve
válce v Chorvatsku bojovali proti sobě, ve válce v BaH se postavili na stejnou stranu.
Izetbegović doufal, že se snad OSN a NATO brzy zapojí a nebudou nadále stát stranou.
Trvalo to téměř celé dva roky, než se OSN rozhodlo se situací v Bosně něco udělat.
Prvním krokem bylo vyjednání vzniku bosňacko-chorvatské federace v BaH, s jejímž
vznikem souhlasili jak Izetbegović, tak Tudjman. Zde se také ukázalo, jak je silná
pozice Izetbegoviće. Ačkoli se prezidentem federace stal Chorvat, Alija Izetbegović
zůstal fakticky nejvyšší představitelem. Důvodem bylo jednoznačně postavení, které
získal mezi Bosňáky. Stejné pozici se těšil Slobodan Milošević u Srbů, nebo Franjo
Tudjman u Chorvatů.
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Masakry v Srebrenici a Žepě přinesly velký zvrat v politice USA, které si vzaly
na starosti vyjednávání ohledně uzavření míru. Po složitých mírových jednáních
vedených představiteli USA a OSN dosáhli 21. listopadu 1995 v Daytonu prezidenti
Srbska, Chorvatska a BaH kompromisního řešení. BaH zůstala pro mezinárodněpolitické účely jednotným státem ve stávajících hranicích, ale vnitřně došlo k rozdělení
na dvě entity v poměru 51% ku 49% - bosňacko-chorvatská federace a Republika
srbská. K podpisu smlouvy o ukončení války a nastolení míru v BaH došlo 14. prosince
1995 v Paříži.
Na základě Daytonu byla přijata i nová ústava, jejíž součástí bylo i vytvoření
tříčlenného předsednictva, v němž měl každý národ svého zástupce. První
celorepublikové volby po válce se konaly 14. září 1996. I po válečných letech vítězí ve
volbách do parlamentu opět SDA, SDS BaH a HDZ BaH. Pokud jde o Předsednictvo
BaH, projevilo se ve volbách, jak moc oblíbený byl Izetbegović mezi Bosňáky. Získal
místo v tříčlenném Předsednictvu BaH a ačkoli před dalšími volbami konanými roku
1998 tvrdil, že kvůli svému zdravotnímu stavu a věku se jich již nebude účastnit,
nakonec změnil své rozhodnutí, a přece jen na místo v Předsednictvu BaH kandidoval.
Dosáhl znovu na vítězství, ovšem protentokrát jej zradilo zdraví, kvůli kterému musel
v roce 2000 ze svého postu odstoupit. Alija Izetbegović zemřel 19. října 2003 na srdeční
příhodu. Tou dobou již probíhalo vyšetřování ze strany ICTY, jež bylo ovšem po jeho
smrti zastaveno.
I po smrti je jedněmi milován a považován za „otce národa“ za „děda“, jak byl
přezdíván, který umožnil vytvoření vlastního nezávislého státu, bojoval za národ a za
celistvost Bosny. Druzí v něm však spatřují zlo, někoho, kdo se pouze snažil vytvořit
muslimský stát za jakoukoli cenu, komu vůbec nešlo o záchranu BaH v jejích
dosavadních hranicích, ale naopak toužil po rozdělení, aby tak Muslimové měli svůj
vlastní stát. A i když údajně ani nechtěl být v čele republiky, dělal vše proto, aby ve své
pozici setrval co nejdéle.
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5. Počátky občanské války v BaH
Válka v BaH probíhala v letech 1992 – 1995, kdy se střetly tři národy –
Muslimové, Srbové a Chorvaté. Jaké datum by se dalo považovat za její počátek, není
jednoduché určit. Každá strana na to nazírá jinak. Srbové za první konflikt války
považují zabití jednoho Srba na svatbě v Sarajevu v druhý den konání referenda o
samostatnosti BaH, tedy 1. března 1992. Údajně na něj bylo vystřeleno, když mával
srbskou vlajkou. Navíc se toho dne objevily poprvé od druhé světové války v ulicích
barikády jako reakce na probíhající referendum. Nacionální vášně podpořila i SDS BaH,
která považovala jak referendum, tak střelbu za útok na srbský národ. Protentokrát se
ještě situaci podařilo zachránit domluvou mezi Předsednictvem BaH a představiteli SDS
BaH. Barikády byly odstraněny, ale dlouhodobý klid to nepřineslo.
Během celého měsíce března docházelo k ozbrojeným potyčkám mezi
jednotlivými národnostmi na bosenském venkově, do kterých se zapojovala i samotná
JNA, ačkoli měla být nestranná. Brzy boje propukly naplno i v Sarajevě, kde se 5.
dubna střetly polovojenské skupiny Muslimů a Chorvatů s JNA, u které se tak
definitivně projevila její oddanost Slobodanu Miloševići. Právě 5. duben 1992 je dalším
datem, jež je považováno za začátek občanské války v BaH. O den později byla BaH
mezinárodně uznána ze strany EU a USA s platností od 7. dubna.
Ovšem před vypuknutím války i v jejím průběhu se objevilo několik dohod,
které měly zabránit jejímu vzplanutí i dalšímu pokračování. Především na počátku se
jich objevilo hned několik, v rámci kterých se diskutovalo o rozdělení BaH, ať už ku
prospěchu té či oné válčící strany.

5.1

Dohody o rozdělení BaH do počátku války

5.1.1 Karadjordjevská dohoda
První z těchto úmluv byla Karadjordjevská dohoda, jak se označuje jednání mezi
Slobodanem Miloševićem a Franjo Tudjmanem z 25. března 1991 v Karadjordjevu ve
Vojvodině. Tohoto setkání se nezúčastnil žádný muslimský představitel, vše se řešilo
pouze na úrovni bilaterálních vztahů mezi Chorvaty a Srby. Hlavním tématem bylo
rozdělení BaH ve prospěch obou států a to na základě převažujícího počtu bosenských
Srbů, resp. bosenských Chorvatů v jednotlivých oblastech BaH. Jenom malá část BaH

34
by zůstala Muslimům. Podle Tudjmana totiž patřila BaH historicky k Chorvatsku.
K jejímu rozdělení mělo dojít v duchu dohody Cvetković-Maček[41] z roku 1939.
Milošević s Tudjmanem se domnívali, že by rozdělení bylo nejlepším způsobem, jak
vyřešit krizi v Jugoslávii, jíž hrozil definitivní rozpad. Mělo se zde údajně diskutovat i o
problematice vztahu Chorvatsko – Srbsko, ale společnou řeč nenašli, a vše tak
směřovalo k propuknutí chorvatsko-srbské války. Obě strany účastnící se jednání, vždy
popíraly, že by vůbec k nějaké dohodě v Karadjordjevu došlo, nebo že by snad někdy
diskutovaly o rozdělení BaH. Ovšem během vyšetřování ICTY se objevila svědectví
osob, které jednání mezi Miloševićem a Tudjmanem zprostředkovaly, nebo jakkoli jinak
se na něm podílely.
Již 25. října 1996 byl publikován rozhovor s Dušanem Biladžićem, poradcem
Franjo Tudjmana, v chorvatském týdeníku Nacionál, kde potvrdil jednání se
Slobodanem Miloševićem: „Bylo dohodnuto, že se budou scházet dvě komise a
diskutovat o rozdělení Bosny a Hercegoviny.“[42] Ovšem Biladžić nebyl jediný, kdo
přinesl svědectví. Většina svědků však vystoupila až po Tudjmanově smrti. Jedním z
nejdůležitějších svědků Karadjordjevské dohody byl poslední jugoslávský prezident
Stjepan Mesić. Právě Mesić byl strůjcem schůzky v Karadjordjevu. Dojednal ji společně
s Miloševićovým poradcem Borisavem Jovićem. Nakonec se však s Jovićem schůzky
nezúčastnili. Jednalo se za zavřenými dveřmi. Co mu Tudjman řekl po návratu
z Karadjordjeva se objevilo v rozhovoru uveřejněném v Nezavisne novine: „… po jeho
návratu do Záhřebu nám řekl, že Milošević mu nabídl Chorvatsko v rámci hranic
Bánoviny z roku 1939 a k tomu Cazin, Kladušu a Bihać, tzv. turecké Chorvatsko.“[43]
Mesić však nebyl jediný, který měl informace tzv. z první ruky. O tom, že se
Milošević a Tudjman dohodli na rozdělení BaH v Karadjordjevu, informovali také Ante
[41]
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Markoviće, posledního premiéra SFRJ. Podle něj se oba prezidenti domnívali, že
k válce nedojde, protože bosenští Chorvaté a Srbové budou dohromady představovat
převažující většinu v BaH, tudíž Muslimové s nimi do války nepůjdou. Během své
výpovědi před ICTY také zdůraznil, že oba varoval před skutečností, že případné
rozdělení povede k válce.
Za pokračování Karadjordjevské dohody se označuje podepsání smlouvy – tzv.
„Graz agreement“ – mezi představiteli bosenských Srbů a Chorvatů, Radovanem
Karadžićem a Mate Bobanem, 6. května 1992 v Rakousku. Tohoto jednání se opět
neúčastnili zástupci Muslimů. Bylo zde deklarováno rozdělení BaH mezi Republiku
Srbskou a chorvatskou republiku Herceg-Bosna.

5.1.2 Muslimsko-srbská dohoda
Karadjordjevská dohoda nebyla jediná, která předcházela válce, a u které se snad
její účastníci domnívali, že na základě toho ani válka nepropukne. Po vyhlášení
samostatnosti Chorvatska a Slovinska v červnu 1991 se na jejich území rozpoutaly
krvavé boje, tedy zejména v Chorvatsku. Obyvatelé BaH byli stále přesvědčeni, že u
nich k ničemu podobnému nedojde. Politici ovšem věděli, že klid v jejich zemi nebude
mít dlouhého trvání. Předejít válce se pokusil i Adil Zulfikarpašić. Věděl, že JNA
postupně vyzbrojuje bosenské Srby, aby se v případě konfliktu mohli bránit.
Zulfikarpašić v létě 1991 upozornil samotného Izetbegoviće před zbrojením Srbů.
Izetbegović si byl vědom těchto aktivit a tak udělil Zulfikarpašićovi právo, aby se Srby
vyjednával.
Zulfikarpašić se proto obrátil na Radovana Karadžiće, nejvyššího představitele
SDS BaH, a informoval jej o nabídce bosenských Muslimů. V případě, že by byl
zachován klid zbraní a nedošlo by k ohrožení integrity BaH, souhlasili by bosenští
Muslimové se setrváním

v jugoslávské

federaci.

Karadžič tlumočil

nabídku

Miloševićovi, který se následně osobně setkal se Zulfikarpašićem, a uzavřel s ním
dohodu. „Dne 1. srpna 1991 bylo v Sarajevě zveřejněno prohlášení SDS BaH a
MBO[44], že mezi nimi došlo k „historické dohodě“ o tom, že BaH zůstane v Jugoslávii,

[44]

Muslimská bosňácká organizace, strana Adila Zulfikarpašiće, kterou založil po svém odchodu z SDA.
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kde ji bude garantováno rovnoprávné postavení jako ‘politickoprávní a demokraticky
řízené federální jednotce s právními zárukami na celé její území.’“[45]
Lidé po zveřejnění překypovali nadšením a byli rádi, že se vyhnou otevřenému
konfliktu. Ovšem nedlouho poté se proti muslimsko-srbské dohodě postavil samotný
Izetbegović a jeho SDA. Popřel jakékoli udělení souhlasu k vyjednávání s bosenskými
Srby a dohodu označil za nepřijatelnou. Navíc ji neodmítla jen SDA, ale také HDZ
BaH, které se nelíbilo zejména, že smlouva nebyla uzavřena jen mezi bosenskosrbským
vedením, ale byla vyjednána pod Miloševićovým dozorem. MBO se tak na konci srpna
rozhodla pro odstoupení od muslimsko-srbské dohody. Tím byl v podstatě zmařen jeden
z posledních pokusů o záchranu BaH před válkou.

5.1.3 Cutileirův plán (lisabonská dohoda)
Pouhých několik dní před začátkem občanské války v BaH se sešlo vedení SDA,
SDS BaH a HDZ BaH na konferenci v Sarajevě, Lisabonu a Bruselu pod záštitou EU.
Vyjednávání v rámci konference probíhalo ve dnech 13. února – 27. května 1992 za
účasti lorda Carringhtona a portugalského diplomata José Cutileiro, podle něhož byl
plán pojmenován. V průběhu jednání bylo předloženo několik typů plánů. První počítal
s vytvořením BaH, která se bude skládat ze tří států. To se však nezamlouvalo SDA.
Po dalším kole debat prezentoval Jose Cutileiro všem třem stranám upravený
návrh, na základě kterého měla zůstat BaH v dosavadních hranicích, ovšem měly být
založeny samosprávné celky, rozdělené nejen dle etnického principu, ale i
ekonomického. Vše mělo fungovat na principu švýcarských kantonů. Samosprávné
celky by získaly národnostní status dle nejsilnější, převažující národnosti a měly by
vlastní vnitřní samosprávu. Nicméně by existovaly mnohé centrální orgány, jakými by
byly společný parlament, armáda, policie, společná měna, vlajka, ústřední banka a
mnohé další. Na srbské opštiny, jež měly představovat jeden samosprávný celek, by
připadla menší polovina území BaH. Mezi chorvatské a muslimské opštiny měl být
rozdělen zbytek teritoria. S touto dohodou vyjádřili představitelé politických stran, tzn.
Izetbegović, Karadžić a Boban souhlas, nicméně postupně od ní odstupovali. Karadžić
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se tak rozhodl na počátku března 1992, aby mohl později vyhlásit Republiku srbskou
BaH.
Také Izetbegović odmítl dohodu podepsat. Proto Cutileiro svolal další setkání
trojice – Izetbegović, Karadžić, Boban – do Sarajeva na 16. března 1992. O dva dny
později se podařilo dohodu obnovit, ale ani pro tentokrát to nemělo dlouhého trvání.
Karadžić s Bobanem se zajímali především o mapy, tedy o umístění kantonů, kdežto
Izetbegović dával na první místo ústavní uspořádání. Pouhý týden stačil k tomu, aby
opětovně došlo k odmítnutí předloženého návrhu. Nejprve ze strany Bobana a následně
i Izetbegoviće, jež tvrdil, že souhlas na něm byl vynucován.
Ačkoli se zpočátku vyjednávání objevila ochota uzavřít nějakou dohodu, aby se
zabránilo krvavému konfliktu, nakonec strany společné řešení nenalezly. Způsobeno to
bylo bezpochyby také tím, že rokování nad přijatelnou dohodou trvalo přes tři měsíce, a
tou dobou se již válka rozhořela naplno. Navíc si Cutileiro neuvědomoval, že nebylo
možné vytvořit etnické kantony v etnicky natolik promíchané zemi, jakou bezesporu
BaH je.

5.2

Situace do konce roku 1992
Po neúspěšných pokusech, jak předejít hrozící válce, se konflikt rozpoutal

v dubnu naplno. Urychleně se začala vyzbrojovat Armáda BaH, která však tehdy
nemohla dosáhnout kvalit chorvatské a srbské armády, jež měly k dispozici mnohem
lepší výzbroj, a jejich organizovanost byla taktéž na větší úrovni. Navíc srbskou
armádou byla v podstatě JNA, která byla věrná Slobodanu Miloševićovi, a která se
postupně přesouvala z Chorvatska a Slovinska již od konce roku 1991. Situaci
nepomáhalo ani velké množství uprchlíků, především Srbů, kteří se do BaH stahovali
z válkou zmítaného Chorvatska.
Izetbegović 8. dubna 1992 vyhlásil v Sarajevu svým dekretem výjimečný stav.
Po celý měsíc duben se pak pokoušel vyjednávat jménem SDA s JNA, aby se její vojáci
stáhli, a opustili BaH. Ovšem na žádném kompromisu se neshodli. Boje na jaře roku
1992 propukly na většině území BaH. S nejsilnějšími střety se musel vypořádávat
východ a sever země, zejména oblast Krajiny. V květnu bylo obklíčeno v podstatě celé
Sarajevo. Začalo se bojovat o vytvoření etnicky čistých oblastí v BaH. K útěku byly
donuceny tisícovky nesrbských obyvatel.
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Dne 23. května 1992 se BaH stala právoplatným členem OSN. Na konci května
byly uvaleny hospodářské sankce na SRJ za to, že podporovala JNA v jejích aktivitách
na území BaH. Díky sankcím a tlaku mezinárodního společenství byla JNA donucena
opustit BaH. Ovšem před svým odchodem přenechali značnou část výzbroje bosenským
Srbům a samotní členové JNA se k nim připojili, jelikož velká většina JNA byla tvořena
Srby.
SDA v čele s Izetbegovićem zpočátku vyjednávala také s HDZ, do jejíhož
vedení se v únoru 1992 dostal Mate Boban, zastánce samostatnosti chorvatských oblastí
v BaH. Izetbegović předpokládal snazší dohodu s Chorvaty než se Srby. Neviděl v HDZ
rovnocenného partnera v případě odchodu Srbů ze země. „Nikdy nepřijal výlučnou
orientaci na Chorvatsko, které by ve společném spojeneckém či dokonce státním svazku
(konfederace) bylo mnohem silnějším partnerem.“[46] Izetbegović také jednal se
samotným Tudjmanem, se kterým se nakonec dohodl 15. června 1992 na uzavření
smlouvy o vojenské spolupráci Chorvatska a BaH. Izetbegović snad doufal, že mu
smlouva pomůže uklidnit situaci s HDZ, kde Mate Boban stále bojoval za vytvoření
samostatné republiky na území BaH. Nakonec však 3. července 1992 byla vyhlášena
v Mostaru HZ Herceg-Bosna v rámci BaH. Měla svého vlastního prezidenta, vládu,
symboly, armádu a mnohé další znaky typické pro samosprávu. Ačkoli to navenek
vypadalo, že se vztahy s Chorvatskem posilují, uvnitř byl jasný problém s HercegBosnou. Mate Boban se snažil dosáhnout co největší samostatnosti, a byl v tom
podporován Franjo Tudjmanem. Herceg-Bosna začala později úzce spolupracovat
s Karadžićovou Republikou srbskou.
V létě se již krvavé boje rozšířily na celé území BaH. O život přišly tisíce lidí,
statisíce jich bylo donuceno opustit své domovy. Vytvořeno bylo také několik stovek
internačních táborů, kde byli vězněni civilisté v nelidských podmínkách. První vznikly
pod správou bosenských Srbů, později se však objevily i u bosenských Chorvatů a
Muslimů.
„Na podzim 1992 drželi bosenští Srbové ve svých rukou již asi 50-55% území
BaH, dobyli mj. důležitá města Prijedor na severu Bosny a Jajce v centrální části
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republiky.“[47] Střetly se také jednotky Armády BaH s HVO. Východní BaH se znovu
stala centrem těžkých bojů. Srbům se podařilo obklíčit města Žepa, Srebrenica a
Goražde, které obývali desetitisíce Muslimů, ať již původních nebo uprchlíků.
V prosinci byla svolána další konference, jež měla zabránit pokračování bojů, a na níž
byl představen Vance-Owenův plán, ale opět skončila neúspěchem. Definitivní řešení
přinesla až Daytonská mírová smlouva podepsaná 14. prosince 1995 v Paříži.
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Závěr
Práce dokazuje, jak moc komplikovaná byla situace v počátcích občanské války
v Bosně a Hercegovině. Rozpory mezi jednotlivými národy se však neobjevily
s příchodem konfliktu, ale pouze jím vygradovaly. Problémy zde panovaly již od
skončení druhé světové války, kdy se vytvářela Federativní lidová republika Jugoslávie,
od roku 1963 SFRJ. Na území BaH se odjakživa vyskytovaly ve velkém zastoupení tři
národy – Srbové, Chorvati a Muslimové. Problém nebyl ani s bosenskými Srby ani s
Chorvaty, u kterých nebylo nutné řešit otázku příslušnosti k národnosti. Ovšem problém
nastával v případě zařazení Muslimů. Někteří je považovali za součást jedné ze
zmíněných národností nebo je obecně označovali jako Jugoslávce.
Obdobím relativního klidu byla vláda Josipa Broze Tita, který se do čela SFRJ
dostal v roce 1963, a ve funkci prezidenta setrval až do roku 1980. Po smrti Tita se
začínají v lidech pomalu probouzet nacionalistické tendence. Navíc ani ekonomická
situace nebyla v 80. letech ideální. Vše vedlo až k postupnému rozpadu SFRJ.
Nejprve se odtrhlo Slovinsko, v jehož případě probíhala cesta k nezávislosti bez
větších problémů, jelikož bylo národnostně téměř jednotným státem. Situace se ovšem
zkomplikovala v souvislosti se snahou Chorvatska dosáhnout samostatnosti. Tehdejší
prezident Srbska, Slobodan Milošević, urputně bojoval za zachování SFRJ, i když už
bez Slovinska. Chorvatsko bylo domovem spousty Srbů a Milošević vždy snil o
„Velkém Srbsku“, které by sjednotilo všechny Srby do jednoho státu. Nicméně stejně
smýšlel také prezident Chorvatska, Franjo Tudjman. I on chtěl mít pod záštitou
Chorvaty, kteří do té doby žili v sousedních zemích. A právě zde došlo ke střetu dvou
silných osobností.
Nejen názorový střet Miloševiće s Tudjmanem však přispěl k rozpoutání
občanské války v BaH. Tehdejším bosenským prezidentem byl Alija Izetbegović, který
snil o vytvoření převážně muslimského státu, ve kterém by mohlo žít několik národností
pospolu. Po celou dobu své vlády Izetbegović jednoznačně bojoval o zachování BaH
v jejích původních hranicích a usiloval o její uznání ze strany mezinárodního
společenství.
Po vyhlášení nezávislosti Chorvatska propukla válka nejprve na jeho území. Po
pár měsících bojů se však přesunula pozornost vojsk JNA, která stála na Miloševićově
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straně, na území Bosny a Hercegoviny. To bylo způsobeno také nacionální vlnou, která
se v Bosně zvedla. Bosenští Srbové usilovně bojovali za připojení k Srbsku a bosenští
Chorvaté se zase chtěli stát součástí Chorvatska. Vše vedlo až k odtržení určitých částí
Bosny a vytvoření nových republik, jako byla Republika srbská a chorvatská HercegBosna.
Na počátku roku 1992 se ještě objevily tendence jak celou situaci vyřešit, aby se
předešlo válce. První dohodu, tzv. Karadjordjevskou, mezi sebou na tajném setkání
uzavřeli Franjo Tudjman se Slobodanem Miloševićem. Domluvili se, jakým způsobem
si rozdělí Bosnu mezi Chorvatsko a Srbsko. Ovšem ani jeden z nich nikdy nepotvrdil, že
by snad došlo k tomuto setkání. Proto se o něm dozvídáme až ze svědectví učiněných
před ICTY. V další dohodě již měli prsty sami Muslimové, kdy Adil Zulfikarpašić
vyjednal z pověření Aliji Izetbegoviće, s Radovanem Karadžićem odchod vojsk JNA a
uklidnění situace, výměnou za setrvání Bosny a Hercegoviny v nově vzniklé SRJ.
K uzavření definitivní dohody nedošlo, jelikož Izetbegović se od ní distancoval.
Poslední snahou o předejití konfliktu byl Cutileirův plán, který byl ale postupně
odmítnut všemi stranami.
Občanská válka tak propukla v dubnu roku 1992 naplno. Konflikt to byl velmi
krvavý a svým územním rozsahem, počtem mrtvých, osob vyhnaných z domovů i
počtem zničených měst a vesnic byl v Evropě největším od konce druhé světové války.
Boje ustaly až po dalším několikaletém vyjednávání a následným uzavřením
Daytonského míru z roku 1995.
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Summary
The work proves how complicated was the situation in early days of the civil
war in Bosnia and Herzegovina. Discrepancies between nations did not appear with the
advent of conflict, but it just escalated. There were problems since the end of World
War II, when created Federal People’s Republic of Yugoslavia, since 1963 SFRY. On
the territory of Bosnia and Herzegovina have always occurred in a large representation
three nations - Serbs, Croats and Muslims. The problem was not with the Bosnian Serbs
or Croats who did not need to deal with the issue of affiliation to nationality. But the
problem set in the case of the inclusion of Muslims. Some considered them as part of
one of these nations, or they generally called them Yugoslavs.
The period of relative calm was the government of Josip Broz Tito, who came to
head the SFRY in 1963, and remained as president until 1980. After Tito's death in
people are beginning to slowly awaken nationalist tendencies. Besides, neither the
economic situation was in the 80's ideal. Everything led to the gradual disintegration of
the SFRY.
First, Slovenia seceded, in which case the path to independence took place
almost without problems, because it was almost ethnically unified state. However, the
situation was complicated in connection with efforts to achieve independence of
Croatia. The former president of Serbia, Slobodan Milosevic, fiercely fought for the
preservation of Yugoslavia, even though it without Slovenia. However, Croatia was the
home of many of the Serbs and Milosevic always dreamed of "Greater Serbia" that
would unite all Serbs in one state. Nevertheless president of Croatia, Franjo Tudjman,
thought the same. He also wanted to be under the auspices of the Croatians, who until
then had lived in the neighbouring countries. So there was a clash of two strong
personalities.
Not only had an ideological conflict with Milosevic Tudjman contributed to the
outbreak of civil war in Bosnia and Herzegovina. Former Bosnian president was Alija
Izetbegovic who dreamed of establishment of Muslim state, in which several
nationalities could live together without any problems. Throughout the period of his
reign Izetbegovic definitely fought to preserve Bosnia and Herzegovina in its original
borders and made efforts to do its recognition by the international community.
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After the declaration of independence of Croatia war first broke out on its
territory. However, after a few months of fighting, attention of JNA army, who stood on
the side of Milosevic, has shifted on the territory of Bosnia and Herzegovina. This was
also caused by the nationalist wave that rose in Bosnia. Bosnian Serbs fought
intensively for connection to Serbia and the Bosnian Croats wanted to become a part of
Croatia. All this led to the separation of certain parts of Bosnia and the creation of new
republics, such as the Republika Srpska and the Croatian Herceg-Bosna.
At the beginning of 1992, there appeared a tendency to solve the situation, to
avoid war. The first agreement, called Karadjordjevska, was concluded between Franjo
Tudjman and Slobodan Milosevic on a secret meeting. They agreed on how to divide
Bosnia between Croatia and Serbia. But neither of them ever confirmed that there was
such a meeting. Therefore, we learn about it from the testimony taken before the ICTY.
In another agreement Muslims were involved themselves when Adil Zulfikarpašić
negotiated on behalf of Alija Izetbegovic with Radovan Karadzic departure JNA army
and calm the situation, in exchange for remaining of Bosnia and Herzegovina in the
newly established Federal Republic of Yugoslavia. The final agreement was not
concluded because Izetbegović distanced himself from it. The last effort to prevent
conflict was Cutileiro's plan, but it was gradually rejected by all parties.
Civil war broke out to the fullest in April 1992. The conflict was very bloody
and its territorial expanse, the number of dead and persons displaced from their homes,
and the number of destroyed towns and villages was the largest conflict in Europe since
the end of World War II. The fighting stopped after several years of negotiation and
conclusion of the Dayton Peace of 1995.
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