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Abstrakt
Neochota mezinárodního spoleĉenství zapojit se do bosenské obĉanské války v letech 19921995 vojenskou intervencí, vytvořila z mise United Nations Protection Force (UNPROFOR)
náhraţku rozhodné akce. Absence jakékoliv naděje na dohledné příměří, které by mohly
mírové jednotky svojí přítomností podporovat, vedla v první fázi války k vytvoření ryze
humanitárního mandátu pro jednotky OSN. Ty měly ve spolupráci s Úřadem vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zajistit chod sarajevského letiště pro humanitární
úĉely a postarat se o bezpeĉnost UNHCR a jeho konvojů s humanitární pomocí. Práce
„Implementace mandátu mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995“ se
zabývá právě problematikou implementace tohoto ĉistě humanitárního mandátu. Pomocí
deskriptivní analýzy nejdříve vysvětlí motivy, které vedly mezinárodní spoleĉenství
k nasazení lehce vyzbrojených mírových jednotek s netypickým mandátem do oblasti, která se
ukáţe být naprosto nevhodnou pro působení mírových sil. Následně prozkoumá samotný
průběh implementace a problémy, se kterými se jednotky OSN potýkaly. Cílem práce je
dokázat, ţe mise UNPROFOR nebyla absolutním selháním, za jaké je pokládána, avšak
prokáţe se neadekvátnost jejího nasazení v daném prostředí a budou představeny příĉiny
neúspěchů.

Abstract
Unwillingness of the international community to become involved militarily in Bosnian civil
war between 1992-1995, made the United Nations Protection Force (UNPROFOR) a
substitute for a decisive action. The absence of any foreseeable prospect of truce, which
would have been supported by the presence of peacekeepers, led to the establishment of
strictly humanitarian mandate for UN troops in the first phase of the war. They were

supposed, in cooperation with the United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR),
to secure functioning of the Sarajevo airport for humanitarian relief purposes and
subsequently provide security for the UNHCR and its convoys providing humanitarian relief.
Thesis „Implementation of the mandate of the UNPROFOR mission in Bosnia and
Herzegovina between 1992-1995“ deals with issues concerning humanitarian mandate in
particular. This thesis aims to explain, through descriptive analysis, motives leading
international community to deploy lightely armed peacekeeprs with uncharacteristic mandate
to the region, which is absolutely inadequate for peacekeeping operations as I will show. It
will subsequently analyze course of the implementation and problems, which were
encountered by UN troops. The aim of this thesis is to prove, that UNPROFOR was not
absolute failure as it is perceived, however, it will prove inadequacy of its deployment in this
particular region and present causes of failure it did encounter.
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Úvod

Válka doprovázející rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ) v 90.
letech 20. století nabyla své nejhorší podoby v Bosně a Hercegovině (BaH) v letech 1992 aţ
1995. Odpovědí mezinárodního spoleĉenství na sloţitý obĉanský konflikt s několika válĉícími
stranami se kromě diplomatických iniciativ stala mírová mise United Nations Protection
Force (UNPROFOR).
Neochota mezinárodního spoleĉenství zamezit válce silovými prostředky formovala
charakter této mise v první fázi války. Substitutem rozhodnějšího řešení se v situaci, kde
neexistovalo ţádné příměří, které by mise OSN mohla svojí přítomností podporovat, stala
snaha ulehĉit strádání postiţenému civilnímu obyvatelstvu. Do dubna 1993 je tak moţné o
misi hovořit jako o ĉistě humanitární. Jednotky OSN dostaly v této fázi války nejdříve za úkol
zajistit bezpeĉnost a chod sarajevského letiště pro humanitární úĉely, rozšířením mandátu jim
byla přidělena na starost ochrana humanitárních konvojů Úřadu vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) a také monitorování
bezletové zóny nad celým územím Bosny a Hercegoviny. Tento poslední mandát měl, jak si
ukáţeme, podpořit humanitární snaţení, ale ve svém důsledku měl efekt spíše opaĉný.
Zlomovým okamţikem pro další působení jednotek UNPROFOR se stalo v dubnu 1993
rozhodnutí Rady Bezpeĉnosti OSN (RB OSN) oznaĉit východobosenskou enklávu Srebrenicu
za bezpeĉnou oblast. V květnu obdrţelo stejný status i Sarajevo, Ţepa, Bihać, Goraţde a
Tuzla. Ve všech případech se jednalo o města váţně postihnutá válkou a UNPROFOR
s novým rozšířením mandátu získal za úkol zajistit jejich ochranu. Charakter operace, která
byla původně zamýšlena jako mírová, se touto změnou zaĉal posouvat směrem k operaci na
vynucení míru (peace-enforcement).1 Schopnost mise UNPROFOR splnit nový mandát byla
znaĉně omezená, právě s ohledem na to, ţe takový vývoj nebyl předpokládán a mise
nedisponovala potřebnými prostředky na jeho implementaci. To vedlo k selhání celého
konceptu bezpeĉných oblastí, jehoţ nejznámějším projevem se stal masakr několika tisíc
muţů v Srebrenici. Výsledné selhání zanechalo na misi UNPROFOR stigma neúspěchu a
zastínilo výsledky dosaţené při realizaci mandátu vzniklého v první fázi války.
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Rozdíl mezi oběma koncepty bude vysvětlen na patřiĉném místě v této práci.
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Negativní percepce celé mise se rozšířila mezi širokou veřejnost především díky vlivu
západních novinářů, kteří během války v Bosně a Hercegovině působili. Západní média
inklinovala k obviňování jednotek UNPROFOR za neplnění úkolů, na které v lepším případě
neměly dostateĉně silný mandát ani prostředky, v tom horším na něj neměly mandát vůbec.
Bez znalosti širších souvislostí mezinárodního práva a moţností, kterými mírové jednotky
OSN disponují, se tak jejich kritika stala znaĉně tendenĉní a předpojatá. Tyto okolnosti mě
vedly k výběru tématu práce, která se pokusí tento nevyrovnaný pohled na věc vyváţit.
Předkládaná práce se proto pokusí prostřednictvím deskriptivní analýzy docílit dvou věcí.
V první ĉásti ukáţe, ţe situace v Bosně a Hercegovině vytvořila nevhodné podmínky pro
nasazení jednotek UNPROFOR a zároveň vysvětlí, proĉ k jejich nasazení i přes to došlo. Poté
bude představena implementace původního, ryze humanitárního, mandátu v letech 1992 –
1995, s ohledem na principy, kterými se mírové mise řídí.2 Cílem je nalézt odpovědi na dvě
základní otázky. Byly původní cíle dosaţeny? Jaké byly příĉiny neúspěchu v případě, ţe ne?
S odpověďmi na tyto otázky, by mělo dojít k vyvrácení běţně akceptovaného názoru, ţe mise
byla absolutním selháním. Spolu s poukázáním na kontext v jakém mírové jednotky do války
vstoupily, se však prokáţe její neadekvátnost.
Mému záměru nutně odpovídá struktura práce. První kapitola je úvodem do tématu a
představuje situaci před nasazením mise UNPROFOR do Bosny a Hercegoviny. Bude se
zabývat jak situací v rozpadající se Jugoslávii, tak reakci mezinárodního spoleĉenství.
V druhé kapitole představím vývoj mandátu do doby, neţ došlo ke změně jeho charakteru
vytvořením bezpeĉných oblastí. Samotná válka bude pouze v roli arény, ve které se
UNPROFOR pohyboval. Zde budu analyzovat implementaci mandátu a vypíchnu příĉiny,
které stály za neúspěchy. Realizace úkolů spojených se zajištěním ochrany bezpeĉných oblastí
se vymyká tématu mé práce a bezpeĉné oblasti tak budou zmíněny jen v kontextu jejich vlivu
na implementaci mandátu, jak byl stanoven v 1. fázi války.
Poslední kapitola koneĉně představí průběh a problémy implementace nejobsáhlejšího
mandátu, se kterým se UNPROFOR do vyhlášení bezpeĉných oblastí setkal, zajištění ochrany
humanitárních konvojů UNHCR.
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Těmito principy myslím neutralitu, souhlas válĉících stran pro působení mírové mise, uţití síly pouze
v sebeobraně a nutnost zajištění svobody pohybu pro mírové jednotky.
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Podle způsobu, kterým se snaţím odpovědět na poloţené otázky a dokázat svou tezi, se
vyvíjel i výběr literatury. Pro pochopení vnitřních politických souvislostí v Bosně a
Hercegovině vedoucích k vypuknutí války jsem ĉerpal především z díla Christophera
Bennetta a Ladislava Hladkého. Bennettovo dílo Yugoslavia´s Bloody Collapse komplexně
vykresluje příĉiny vedoucí k rozpadu Jugoslávie. Jeho záběr se neomezuje na analýzu
politicko-ekonomického vývoje v předveĉer rozpadu, ale zaĉíná v období první Jugoslávie a
ĉtenáři tak nabízí skuteĉně ucelený obraz. Bosna a Hercegovina: historie nešťastné země, dílo
předního ĉeského experta na Balkán Ladislava Hladkého, se především vyznaĉuje schopností
upozornit na nejdůleţitější okamţiky vyrovnaným a nezaujatým způsobem.
Větším důrazem na vliv a působení mezinárodního spoleĉenství se vyznaĉuje The Balkans
after the Cold War: From Tyranny to Tragedy od Toma Gallaghera. Především mistrně
vybrané citace hlavních aktérů daného období pomáhají dotvořit reálný obraz přístupu
mezinárodního spoleĉenství k rozpadající se Jugoslávii.
Pro proniknutí do období samotného konfliktu je pak jednoznaĉně stěţejní dnes jiţ
klasické dílo Stevena Burga a Paula Shoupa, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict
and International Intervention, které přináší ucelený vhled do samotného konfliktu i působení
mezinárodního spoleĉenství v ĉele s OSN.
Do druhé skupiny zdrojů se řadí ty, které jsem vyuţil především pro samotné působení
mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině. Sem se řadí publikace The Blue Helmets: A
Review of United Nations peace-keeping vydaná přímo Organizací spojených národů. Kniha
byla vyuţita především pro vytvoření celkového obrazu o působení mírové mise v Bosně a
Hercegovině. K závěrům z ní vyplývajících jsem však s ohledem na zdroj musel přistupovat
obzvlášť opatrně. Průběh humanitárních operací je velmi dobře a kriticky prezentován ve
zprávě vydané Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky s názvem Working in a War
Zone: A Review of UNHCR´s Operations in Former Yugoslavia. Zpráva vydaná v roce 1994
je kritickým zhodnocením humanitární operace. V neposlední řadě musím zmínit i zprávu
Marka Cuttse, vydanou výzkumným oddělením UNHCR, The humanitarian operation in
Bosnia, 1992-95: dilemmas of negotiating humanitarian access. Studie ĉtenáři nezaujatě
prezentuje problémy, na které humanitární mise naráţela v Bosně a Hercegovině. Přidanou
hodnotou práce je i její bohatost na statistické údaje.
Poslední kategorií zdrojů se staly prameny. Ĉerpal jsem především z rezolucí RB OSN a
zpráv generálního tajemníka Radě bezpeĉnosti. V rezolucích jsem především nacházel přesné
4

formulace a cíle jednotlivých mandátů. Zprávy generálního tajemníka pak poslouţily jako
nadmíru kritický zdroj informací o průběhu implementace jednotlivých úkolů.
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1. Situace před započetím mise UNPROFOR

1.1 Situace v Jugoslávii a reakce mezinárodního společenství

Na konci roku 1990 se v Bosně a Hercegovině konaly první demokratické parlamentní
volby po desetiletích vlády komunistické strany. Nacionalistické strany v nich získaly 86
procent křesel v parlamentu.3 Preference voliĉů se přibliţovaly procentuálnímu zastoupení
jednotlivých národů v zemi, jejíţ populace se v té době skládala ze 44 procent Muslimů4, 31
procent Srbů a 17 procent Chorvatů.5 Zde je potřebné si uvědomit, ţe inklinace k partaji
„svého“ národa u velké ĉásti populace nevycházela z inherentních nacionalistických choutek
ĉi nesnášenlivosti vůĉi národům ostatním. Hnacím motorem byl ĉasto jednoduchý kalkul, ţe
„kdyţ já nebudu volit „svoji“ stranu, tak vyhraje strana „jejich““6 Tato moţnost byla pro
většinovou populaci nepřijatelná v situaci, kdy jiţ probíhala propagandistická mediální válka,
která se snaţila obyvatele SFRJ přesvědĉit o hrozbě plynoucí ze strany ostatních národů
federace.7 Volby se tím staly první celorepublikovou demonstrací latentní nedůvěry.
Nejsilnější parlamentní stranou se v BaH stala muslimská Strana demokratické akce
(SDA), následovaná Srbskou demokratickou stranou (SDS) a Chorvatským demokratickým
spoleĉenstvím (HDZ)8. Ani jedna z nich neobdrţela potřebnou většinu křesel v parlamentu,
aby mohla vládnout sama, a tak byla vytvořena vládní koalice. Strany se okamţitě zavázaly

3

Ladislav Hladký, Bosna a Hercegovina: historie nešťastné země (Brno: Nakladatelství Doplněk, 1996), 134.
Ve své práci budu pro obyvatele Bosny a Hercegoviny hlásící se k islámu pouţívat výraz Muslim namísto
v souĉasnosti preferovaného výrazu Bosňák, který v ĉeském jazyce stále není zaběhlý a můţe vyvolávat zmatek.
Svébytnost a rovnoprávnost muslimského národa byla kodifikována doplňky k federální ústavě SFRJ v roce
1971 a později i v nové republikové a svazové ústavě z roku 1974.
5
Zbylých několik procent tvořilo 5,5 procent populace hlásící se k národnosti jugoslávské a několik procent
národnostních menšin. UNHCR, „The State of the World´s Refugees 1993: Protection in Times of Armed
Conflict,“ staţeno 10. 11. 2012.
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=3eeede024&query=+Bosnia
6
Tuto myšlenku vyjádřila řada úĉastníků voleb, které se uskuteĉnily v BaH v roce 1990, a se kterými jsem o
tomto tématu hovořil. Viz také Asim Mujkić and John Hulsey, „Explaining the Success of Nationalist Parties in
Bosnia and Herzegovina,“ Politička misao 47, 2 (2010), 143-158.
7
Christopher Bennett, Yugoslavia´s Bloody Collapse: Causes, Course and Consequences (New York: New York
University Press, 1995), 148.
8
HDZ existovala i v Chorvatsku. V této práci však touto zkratkou referuji pouze k bosenské odnoţi strany.
4
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ke spolupráci a po relativně nenároĉných jednáních si rozdělily klíĉové ústavní funkce. 9 Tím
však jakákoliv konstruktivní spolupráce skonĉila.
Ve znamení nedůvěry a nechuti ke spolupráci se pak nesl celý další vývoj v Socialistické
Federativní Republice Jugoslávii (SFRJ). Aĉkoliv se na jaře 1991 konala série schůzek
vrcholných představitelů jednotlivých republik, na kterých se projednávalo budoucí
státoprávní zřízení a moţný přechod ke konfederaci, vůle k dohodě byla mizivá a jiţ tou
dobou bylo ve Slovinsku a Chorvatsku uĉiněno rozhodnutí prosadit si nezávislost.10
V Chorvatsku uţ ostatně od března 1991 docházelo k ozbrojeným přestřelkám mezi Chorvaty
a srbskou menšinou.11
Představitelé muslimské SDA sice prosazovali zachování SFRJ, ale pouze za
předpokladu, ţe nedojde k odtrţení Chorvatska a Slovinska.12 Oba státy však jednostranně
vyhlásily nezávislost 25. ĉervna 1991. Tento akt vyvolal několik dalekosáhlých následků.
Zaprvé to spustilo intervenci Jugoslávské lidové armády (JLA), coţ znamenalo přechod od
neorganizovaných místních přestřelek k plnohodnotné válce a zvyšování armádní přítomnosti
v BaH, která slouţila jako opěrný bod vojenských operací. Zadruhé to naplno zapojilo do dění
mezinárodní spoleĉenství, které se do té doby snaţilo zásahům do dění suverénního státu
vyvarovat a preferovalo zachování unitární SFRJ namísto vzniku nestabilních malých států.13
Jednostranné vyhlášení nezávislosti však především ve svém důsledku vedlo k pohřbení
jakýchkoliv nadějí na dohodu nacionalistických elit v BaH. SDS kategoricky odmítala
oddělení bosenských Srbů od zbytku federace, které by přišlo s vyhlášením nezávislosti
Bosny a Hercegoviny. Z druhé strany SDA a HDZ neměly zájem na tom zůstat ve spolku, kde
by se Chorvaté a Muslimové stali menšinou v Srby ovládané federaci. Zároveň s tím odmítali
i secesi „srbských“ ĉástí BaH od zbytku země. Tyto politické cíle se ĉasem změnily v cíle
váleĉné. Výsledkem neproduktivních jednání bylo vyhlášení bosenské skupštiny z 15. října.
Přijetí Memoranda o svrchovanosti republiky, které zaruĉovalo Bosně a Hercegovině právo
rozhodnout o svém dalším státoprávním osudu, vyvolalo odchod srbských poslanců

9

Steven L. Burg and Paul S. Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention (London: M. E. Sharpe), 52.
10
Hladký, Bosna a Hercegovina, 137.
11
Bennett, Yugoslavia´s Bloody Collapse, 160.
12
Burg and Shoup, The War in Bosnia, 96-97.
13
Tom Gallagher, The Balkans after the Cold War: From Tyranny to Tragedy (London: Routhledge, 2003), 58.
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z bosenského parlamentu a vytvoření vlastní Skupštiny srbského národa v BaH.14 Vytvořením
paralelní struktury moci fakticky Bosna a Hercegovina přestala být unitárním státem.15
Reakce mezinárodního spoleĉenství na dění v SFRJ byla uţ v této době směsicí nezájmu
(ĉi kříţících se zájmů), absence jakékoliv koncepce a špatného vyhodnocení situace. Do
ĉervna 1991 je moţné hovořit o nezájmu ve spojení se špatným odhadnutím situace. Západ
byl zaneprázdněn válkou v Perském zálivu, dezintegraĉním procesem v Sovětském svazu a
dědictvím východního bloku (první dva případy okupovaly především pozornost Spojených
států amerických, zatímco poslední zaměstnával Evropské spoleĉenství). Slovinské a
chorvatské snahy přitáhnout pozornost mezinárodní komunity ke svým emancipaĉním
snaţením tak nesklízely úspěch.
Západní státy navíc udělaly chybu v úsudku tím, ţe byly ochotné vyslechnout pouze
centrální vládu v Bělehradě.16 Jak jiţ bylo zmíněno, mezinárodní spoleĉenství v této době
prosazovalo jednotnou Jugoslávii a bělehradské pojetí, snaţící se zachovat jednotnost země,
mu konvenovalo. Těsně před vyhlášením nezávislosti obou států Spojené státy i Evropské
spoleĉenství (ES) jasně oznámili, ţe samostatnost nepodpoří.
Druhá půlka roku 1991 byla zase ukázkou nekoncepĉnosti spojeného s nezájmem.
Evropské spoleĉenství se ujalo poprvé ve své historii řešení váleĉného konfliktu. Jedním
z cílů bylo ukázat Spojeným státům schopnost vyřešit si problémy na svém kontinentu bez
cizí pomoci.17 Válka ve Slovinsku sice byla ukonĉena jiţ zaĉátkem ĉervence, ale příĉinou
nebyly diplomatické schopnosti evropských vyjednávaĉů jako fakt, ţe ve Slovinsku ţila jen
malá srbská komunita a staţení vojsk ze země posilovalo percepci Bělehradu jako
realistického partnera.
Na vypuknutí konfliktu v Chorvatsku však odpověď najít nedokázali. Jednou z příĉin
byla neschopnost a neochota podpořit diplomatické proslovy vojenskou silou. Příkladem
můţe být odmítnutí návrhu Německa a Itálie vyslat do Chorvatska jednotky pod hlaviĉkou
Západoevropské unie. Návrh byl prezentován na schůzce zahraniĉních ministrů zemí ES a byl
vehementně odmítnut britským ministrem Douglasem Hurdem. Vojenská operace na
14

V této době ještě stále nezávislost Slovinska a Chorvatska nebyla uznána a představitel SDA Alija Izetbegović
doufal v zachování federace při ţivotě. Memorandum tak bylo spíše snahou ponechat si zadní vrátka v případě
mezinárodního uznání obou republik.
15
Hladký, Bosna a Hercegovina, 142.
16
Především v případě Spojeného království, které během prvních šesti měsíců války nemělo v Záhřebu ani
jednoho diplomata, který by informoval o situaci, a spoléhalo se pouze na informace z Bělehradu. Viz Bennett,
Yugoslavia´s Bloody Collapse, 174.
17
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rozdělení bojujících stran by podle něj vyţadovala znaĉné mnoţství vojáků vyslaných na
dlouhou dobu a nevyhnutelně by vedla ke ztrátám na ţivotech. Jeho slova „konec konců se
sami [obyvatelé Jugoslávie] rozhodli, ţe válka je to co chtějí. Bude to pro Evropu ostuda, ale
předejít tomu nemůţeme“18 dobře ilustrují přístup, který později charakterizoval i působení
mezinárodního spoleĉenství v ĉele s OSN během války v Bosně a Hercegovině – neochotu
riskovat svoje zdroje v zemi, která „nepředstavovala strategickou oblast na mapě globální
ekonomie.“19 Dalším důvodem k opatrnosti byla i hrozba podráţdění tradiĉního patrona Srbů,
Ruska.20
Neschopnost Evropského spoleĉenství naleznout prostředky k vyřešení situace vedla v
září k oslovení OSN s ţádostí o přijetí vůdĉí role v mírových snahách. Generální tajemník
OSN Javier Pérez de Cuéllar v této době vnímal konflikt jako interní záleţitost suverénního
státu a jako takový nevyhovující pro intervenci OSN.21 Na konci října však přišel zlomový
okamţik z hlediska zapojení OSN do dění v SFRJ. Generální tajemník ve své zprávě pro RB
OSN oznaĉil konflikt v Jugoslávii jako hrozbu pro mezinárodní mír a bezpeĉnost.22 Tato
formulace vychází z kapitoly VII. Charty OSN a umoţňuje Radě bezpeĉnosti skrze rezoluci
rozhodnout o intervenci OSN s cílem takovou hrozbu ukonĉit. Neochota znepřátelených stran
k dosaţení dohody ovšem prozatím mírovou misi OSN odsunula na neurĉito.
Evropské spoleĉenství se v meziĉase potýkalo s otázkou uznání samostatnosti
Slovinska a Chorvatska. Tato epizoda dobře ilustruje prosazování vlastních zájmů
jednotlivých zemí Evropy, ohled na situaci v SFRJ hrál aţ druhou roli. Německo se
zasazovalo o uznání obou států, zatímco Francie a Velká Británie byly proti. Je důleţité si
německou rozhodnost uznat obě republiky i za cenu toho, ţe půjde proti ostatním státům ES
nevysvětlovat jako politický idealismus. Silným hnacím prvkem byl kromě politicko –
ekonomických zájmů v regionu, veřejného mínění ovlivněného velkým mnoţstvím
chorvatských přistěhovalců a nezastavujícího se přívalu přistěhovalců nových, především
fakt, ţe Německo zápasilo s vnitřními problémy vyvolanými sjednocením a potřebovalo se

18
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20
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ukázat navenek jako silný stát.23 Francie a Velká Británie měly zase výhrady, jelikoţ se
obávaly, ţe předĉasné uznání obou republik situaci v regionu zhorší. Nakonec ale byly
ochotny samostatnost podpořit výměnou za německý příslib podpory Maastrichtské
smlouvy.24 Obě republiky byly státy Evropského Spoleĉenství uznány 15. ledna 1992.
Bosenská vláda, která byla po vytvoření Skupštiny srbského národa bez úĉasti SDS,
podala ţádost na uznání samostatnosti spolu s Chorvatskem a Slovinskem. Ta byla zamítnuta
a bylo doporuĉeno vypsání referenda o samostatnosti, kde obyvatelstvo BaH mělo vyjádřit
svoji vůli. Burg a Shoup toto rozhodnutí vidí jako největší chybu mezinárodního spoleĉenství
v období před vypuknutím konfliktu v BaH. Chyba spoĉívala v podpoře vypsání referenda o
samostatnosti ještě před tím, neţ došlo k dohodě mezi třemi nacionalistickými stranami na
budoucí státoprávní podobě BaH.25 Zastávám však názor, ţe osud BaH byl zpeĉetěn
rozhodnutím uznat Slovinsko a Chorvatsko, protoţe jak uţ jsem psal výše, nebylo reálnou
moţností, aby se představitelé SDA a HDZ smířili se setrváním ve federaci po odštěpení
těchto dvou států. Vůdce SDS Radovan Karadţić na tuto moţnost odpovídal výhruţnými
projevy, mimo jiné i naznaĉil moţné vyhlazení Muslimů v BaH.26
Situace v zemi se rapidně zhoršila. Skupština bosenských Srbů 9. ledna vyhlásila formou
deklarace Republiku srbského národa v Bosně a Hercegovině jako federální jednotku
svazového státu Jugoslávie.27 Srbští představitelé v BaH si byli jisti svojí pozicí s ohledem na
události, které vzešly z podpisu příměří mezi zástupci JLA a Chorvatska z 2. ledna. Povinný
odsun armády z území Chorvatska doprovodila ţádost z Bělehradu, aby JLA mohla vyuţít
území BaH ke svému „staţení“. Představitelé OSN si ani neuvědomili, ţe tím umoţnili
armádě rozmístit své jednotky a těţké zbraně na strategických pozicích Bosny. 28 Druhým
výsledkem příměří byla rezoluce ĉ. 743 Rady bezpeĉnosti OSN z 21. února, která nařídila
vyslání mírových sil UNPROFOR do Chorvatska, aby zde zajistily dodrţování příměří.29
Rozhodnutí umístit velitelství mise do Sarajeva bylo pokládáno za důkaz připravenosti OSN
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Hladký, Bosna a Hercegovina, 144.
Bennett, Yugoslavia´s Bloody Collapse, 179.
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zabránit rozšíření války do BaH.30 Mise ovšem v té době pro BaH ţádný mandát neobdrţela a
pokládat pouhou přítomnost lehce vyzbrojených vojáků a civilistů OSN za odstrašující faktor
byl jen další důkaz nepochopení situace v zemi.
Referendum organizované vládou BaH 28. února a 1. března bylo bojkotováno většinou
srbské populace, výsledek tak byl jednoznaĉně ve prospěch samostatnosti. Stejný den se
v ulicích Sarajeva ocitly barikády a během března zaĉaly první ozbrojené sráţky. Zaĉátkem
dubna jiţ v Bijeljině srbské paravojenské jednotky provedly první etnicky motivované
vraţdění a válka zaĉala zuřit naplno. Bosna a Hercegovina byla 7. dubna oficiálně uznána
suverénním státem ze strany ES i USA.
Bosenští Muslimové se ocitli v situaci, kdy bojovali proti velmi dobře vyzbrojené armádě
bosenských Srbů, které navíc v poĉáteĉní fázi asistovala JLA i muţstvem, a sami byli
prakticky bez jakýchkoliv zbraní s ohledem na to, ţe prezident Alija Izetbegović dříve
v naději na zamezení války odevzdal zbraně v BaH do rukou JLA a odmítal zahájit vojenské
přípravy.31 Výsledkem bylo, ţe civilisté tvořili na samotném zaĉátku války mezi 75 a 80
procenty všech obětí, jelikoţ muslimský ozbrojený odpor byl velmi sporadický a většina
organizovaných útoků byla cílena proti civilnímu obyvatelstvu.
Naděje na mezinárodní intervenci byly liché, jelikoţ by v této fázi intervence vyţadovala
minimálně 40 000 dobře vyzbrojených vojáků.32 Jak jiţ vyplývá z toho, jak se mezinárodní
spoleĉenství k situaci v rozpadající se Jugoslávii stavělo, taková intervence nepřipadala
v úvahu. Navíc ani neexistovala shoda na tom, jak by případný zásah měl probíhat.33 Tyto
skuteĉnosti ovlivnily budoucí osud mise UNPROFOR v rozpadající se Jugoslávii. Utrpení
civilistů se díky širokému mediálnímu pokrytí poĉínající války dostalo do zorného pole
obĉanů západních států a vyvolalo pobouření. Tento tzv. „CNN efekt“ vedl k tlaku na západní
vlády, aby „něco udělaly“.34 Substitut pro ráznou vojenskou akci byl nalezen ve vyslání
mírových jednotek do země a podoba jejich mandátu byla ovlivněna tím, co západní
obecenstvo vidělo na svých obrazovkách. Podpořením humanitárních snah vytvořili
30
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představitelé velmocí angaţovanost bez vojenského zataţení do konfliktu. Politiĉtí idealisté
v ní viděli prostředek jak zmenšit strádání civilistů, politiĉtí realisté zase nástroj jak
vytvořením lepších podmínek zamezit přívalu uprchlíků do Evropy.35

1. 2 Země nevhodná pro mírovou misi

Moţnost nasazení jednotek UNPROFOR v Bosně a Hercegovině se stala terĉem kritiky
ještě před tím, neţ mise vůbec zapoĉala. Nasazení lehce vyzbrojených mírových jednotek
v zemi, kde ţádný mír neexistuje a naopak zuří krvavé boje, byla pro kritiky představa
hraniĉící se šílenstvím. Jiţ 30. dubna však byla s ohledem na horšící se situaci v BaH vyslána
skupina ĉtyřiceti vojenských pozorovatelů do oblasti Mostaru. Během května se ani přes
diplomatické snahy Evropského spoleĉenství, zástupců generálního tajemníka OSN a mise
UNPROFOR nedařilo dosáhnout déletrvajícího příměří mezi bosenskými Chorvaty a
Muslimy na straně jedné a bosenskými Srby na straně druhé. Důsledkem bylo staţení
pozorovatelů z Mostaru a evakuace dvou třetin personálu mise UNPROFOR z jejího
ředitelství v Sarajevu v půlce května. Na místě zůstalo pouze sto představitelů vojenského i
civilního personálu.36
S ohledem na touhu obou stran dosáhnout svého cíle i rozsah propagandistické mediální
války, která se opírala o latentní nenávist pramenící z hrůz etnicky motivovaného vraţdění za
druhé světové války,37 byl nepříznivý vývoj logickým důsledkem. Národy v BaH byly
„svými“ médii neustále přesvědĉovány, ţe jim hrozí totální vyhlazení. Muslimové se mohli
opřít o výše zmíněný projev Radovana Karadţiće. Srbové na druhou stranu představovali
valnou většinu rurální populace a ve svém izolovaném prostředí byli náchylní uvěřit
ĉemukoliv, co jim média tvrdila a neváhali se nechat naverbovat do ĉerstvě vytvořené armády

35
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bosenských Srbú, armády Republiky srbské (VRS).38 Naděje na příměří v takové situaci byla
mizivá.
Další skuteĉností, která rozhodně mírové misi do karet nenahrávala, byla promíchanost
jednotlivých bosenských národů. Aĉkoliv existovaly oblasti s vyšší koncentrací jednoho,
druhého ĉi třetího národa, bosenská mapa jako celek byla národnostně velmi heterogenní.39
Promíchanost vedla k tomu, ţe se jedním z klíĉových cílů války stalo vytvoření národnostně
homogenních oblastí skrz etnické ĉistky.40 I přes postupnou homogenizaci území musely
jednotky mise UNPROFOR během války ĉasto projíţdět několika pásy území, které byly
kontrolovány znesvářenými stranami.
Výše zmíněný problém představuje ohroţení hned pro dva ze tří základních principů, na
kterých stojí všechny mírové mise uţ od jejich vzniku.41 Těmito principy myslím nutnost
dodrţování neutrality a nezapojování se do boje ani na jedné straně konfliktu, nutnost
zajištění svobody pohybu a souhlas válĉících stran pro své působení. Mírové jednotky můţou
svůj mandát vykonávat pouze se souhlasem bojujících stran, jelikoţ jejich mise nemají bojový
charakter a s ohledem na nutnost dodrţování neutrality jsou pouze lehce vyzbrojeny. Ze
zmíněného souhlasu vychází zaruĉení svobody pohybu, které je prerekvizitou pro vykonávání
typických mírových úkolů, mezi které patří pozorování, oddělování válĉících stran a v případě
BaH i (pro mírovou misi netypická) distribuce humanitární pomoci a úkoly s tím spojené. Jak
svoboda pohybu, tak souhlas válĉících stran se během války v Bosně mnohokrát staly spíše
konceptem na papíře neţ pravidlem v reálných situacích. Jak ukáţu ve své práci, vývoj
mandátu mise UNPROFOR se dostal do kolize i s posledním principem, neutralitou.
Sloţitost zajištění svobody pohybu byla zároveň důsledkem další výzvy, která na
UNPROFOR v Bosně a Hercegovině ĉekala a tou byla jiţ nastíněná komplikovanost
konfliktu. Pro UNPROFOR, stejně jako pro mezinárodní spoleĉenství, byla komplexnost
války matoucím prvkem, který ztěţoval výkon mandátu. Jednotky UNPROFOR musely
například jednat nejen se srbskými autoritami v Bělehradě, Pale42 a Sarajevu, ale také

38
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s představiteli lokální správy a vojenských i paravojenských jednotek v poli. Především
paravojenské jednotky působily prakticky s absencí jakékoliv autority a bez ohledu na to, zda
bylo v danou chvíli v platnosti příměří ĉi jiná dohoda.43 Zřídkavým jevem nebylo ani
vytváření doĉasné lokální spolupráce mezi stranami, které spolu v danou chvíli byly ve
váleĉném stavu.44 Sloţitá a rychle se měnící situace v poli sniţovala představitelům mírové
mise schopnost vytvářet si přesné závěry a z nich vyvozovat adekvátní postupy.
Marrack Goulding, ředitel Oddělení mírových operací OSN, po zhodnocení situace předal
zprávu generálnímu tajemníkovi OSN Butrus Butrus-Ghálímu a doporuĉil v ní, aby
UNPROFOR do země vyslán nebyl, jelikoţ pro to neexistují odpovídající podmínky.45 Butrus
Ghálí ve své zprávě pro RB OSN ze 13. května prohlásil, ţe situace si ţádá humanitární
asistenci, ale s ohledem na okolnosti, které jsou „tragické, nebezpeĉné, matoucí a plné násilí“,
je nevhodná pro mírovou operaci OSN.46
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2. UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995

S ohledem na vlivy popsané v předchozí kapitole a navzdory představeným výzvám, byla
mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině zaloţena rozšířením teritoriální působnosti
rezoluce ĉ. 743 vydané Radou bezpeĉnosti OSN 21. února 1992. Rezoluce se vztahovala na
situaci v Chorvatsku, kde jiţ od zaĉátku roku panovalo příměří a podle toho i vytvářela
mandát tradiĉní mírové mise, kdy jednotky OSN působí jako nárazníková zóna mezi
znesvářenými stranami, kontrolují a asistují demilitarizaci, poskytují prostředkovatelské a
vyjednavaĉské sluţby a monitorují celkovou situaci.47 Mimo jiné vyţadovala rezoluce od
mise UNPROFOR „vytvoření mírových a bezpeĉnostních podmínek nezbytných pro
vyjednání celkového řešení jugoslávské krize.“48 Neadekvátnost takto znějícího mandátu pro
situaci v Bosně a Hercegovině je zřejmá jiţ z toho co jsem psal výše.
Během války se diplomatům i představitelům mírových jednotek podařilo vyjednat
nespoĉet celorepublikových i lokálních příměří.49 Diametrálně odlišné váleĉné cíle bojujících
stran však znamenaly v lepším případě mizivou naději na úspěch příměří, v tom horším byl
doĉasný klid zbraní jen záminkou k přeskupení sil. Popis působení mírové mise OSN
z pohledu tradiĉního peace-keepingu by se tedy stal pouhým výĉtem neúspěchů ĉi
krátkodobých úspěchů. Lehce vyzbrojené mírové jednotky, z jejichţ mandátu nevyplývají
vynucovací silové pravomoci, ba naopak mají pouţití síly přímo zakázané50, nezmůţou příliš
v situaci, kde vůle k dialogu mezi válĉícími stranami neexistuje.
UNPROFOR se nyní ocitl v paradoxní situaci. Oficiálně se jednalo o mírovou operaci,
v dohlednu však nebyl ţádný mír, který by mohla udrţovat. Hlavní náplní jednotek OSN v
BaH se tak s ohledem na jiţ zmíněné pohnutky západních států stala asistence při poskytování
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Paul F. Diehl, Daniel Druckman and James Wall, „International Peacekeeping and Conflict Resolution: A
Taxonomic Analysis with Implications,“ The Journal of Conflict Resolution 42, 1 (1998): 39.
48
United Nations Security Council, Resolution 743 (1992).
49
Mezi dubnem 1992 a květnem 1994 bylo příměří mezi válĉícími stranami vyjednáno 77 krát. Pokaţdé bylo
velmi rychle porušeno. Viz. Nation, „War in the Balkans“, 173.
50
Pravidla stanovující podmínky (právní, politické a vojenské), za kterých je moţné uţití síly ve vojenské
operaci se oznaĉují jako bojový řád („rules of engagement“). Jednotky UNPROFOR vstoupily do BaH s velmi
restriktivním bojovým řádem, který omezoval uţití síly pouze pro případ sebeobrany a to ještě za velmi
specifických podmínek. Viz. Bruce D Berkowitz, „Rules of engagement for U.N. peacekeeping forces in
Bosnia,“ Orbis 38, 4 (1994). Přístup z www.ebscohost.com.
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humanitární pomoci.51 S vývojem války dala RB OSN misi UNPROFOR mandát na ochranu
bezpeĉných oblastí, který spíše spadal pod kategorii mise na vynucení míru („peaceenforcement“)52 a zahájil tím novou fázi působení mírových jednotek v BaH, ale o tom bude
pojednáno později a pouze v kontextu dopadu tohoto mandátu na humanitární aspekt mise.

2. 1 Zajištění sarajevského letiště

Jiţ 8. května poslal prezident BaH Alija Izetbegović dopis generálnímu tajemníkovi OSN
a ţádal v něm vyslání jednotek UNPROFOR do obklíĉeného Sarajeva za úĉelem otevření
letiště a poskytnutí ochrany humanitárním konvojům. United Nations High Commisioner for
Refugees (UNHCR), organizace zastřešující humanitární mise pod hlaviĉkou OSN během
války v Bosně a Hercegovině, zde jiţ působila od zaĉátku května a její konvoje mířící do
Sarajeva se potýkaly s obstrukcemi i krádeţemi ze strany Srbů, kteří v té době letiště
kontrolovali.53 Generální tajemník však ve své zprávě Radě bezpeĉnosti z 12. května rozšíření
mandátu mírových jednotek nedoporuĉil. Nutné silové prostředky na vynucení nového
mandátu a bojový řád, které by jednotky pro ochranu letiště a zabezpeĉení humanitárních
konvojů potřebovaly, by ohrozily percepci jejich neutrality a tím pádem i bezpeĉí vojáků a
celé mírové mise.54
Tlak Rady bezpeĉnosti na válĉící strany přinesl výsledek 5. ĉervna, kdy předsednictvo
BaH a posléze i vůdce bosenských Srbů Karadţić podepsali dohodu k otevření sarajevského
letiště pro humanitární úĉely zprostředkovanou představiteli mírové mise.55 Dohoda
zaruĉovala zahájení příměří, nezbytného předpokladu pro budoucí fungování letiště pod
správou jednotek UNPROFOR. RB OSN na tento vývoj reagovala jiţ 8. ĉervna rezolucí ĉ.
758. Rezoluce přidala k původnímu mandátu mírové mise i správu letiště a zajištění jeho
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Jane Boulden, „Mandates Matter: An Exploration of Impartiality in United Nations Operations,“ Global
Governance 11 (2005), 152.
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ohroţením pro mezinárodní mír a bezpeĉnost. Peace-enforcement vychází z kapitoly VII Charty OSN.
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Rieff, „The Illusions“, 2.
54
United Nations Security Council, Further Report of the Secretary-General pursuant to Security Council
resolution 749 (1992).
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United Nations Security Council, Further Report of the Secretary-General pursuant to Security Council
resolutions 749 (1992), 758 (1992) and 761 (1992).
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bezpeĉného fungování.56 UNPROFOR měl především dohlédnout na vytvoření bezpeĉnostní
zóny kolem letiště, ĉili demilitarizovat oblast od těţkých zbraní, které by mohly ohrozit jeho
chod. Samotné rozmístění jednotek bylo nařízeno rezolucí ĉ. 761 z 29. ĉervna, poté co byly
nezbytné přípravy vykonány.
Příměří dojednané dohodou z 5. ĉervna bylo ve větší ĉi menší míře konstantně porušováno
i přes snahu sektorového velitele UNPROFOR Lewise MacKenzie. Od otevření letiště na
zaĉátku ĉervence neuběhl ani jeden den, kdy by se v blízkosti letiště nestřílelo, byť střelba
nebyla z poĉátku mířena v jeho směru. 57 Byl to první váţnější příznak neochoty válĉících
stran dodrţovat své závazky, se kterou se mírová mise v Bosně a Hercegovině setkala.
Podepsání smlouvy však i bez ohledu na tyto skuteĉnosti znamenalo pro UNPROFOR klíĉový
okamţik, jelikoţ dohoda poskytovala mírové misi formální souhlas s jeho působností.
Během prvního týdne fungování letiště přistálo v Sarajevu zhruba sto letadel s tisícem tun
humanitární pomoci, kterou UNPROFOR svými konvoji dováţel do distribuĉních center ve
městě. Bezpeĉnost koridoru vedoucího do města se nepodařilo garantovat a konvoje se staly
terĉem střelby, i přes to se mírovým jednotkám dařilo svůj úkol ze zaĉátku plnit bez větších
nesnází.58
Zajištění bezpeĉnosti a fungování letiště během dalších fází války se však pro
UNPROFOR ukázalo být v mnoha případech nesplnitelným úkolem. Slabý mandát
ponechával mírotvorcům jako jediný prostředek pro zajištění bezpeĉnosti letiště a konvojů
doprovázených do Sarajeva vyjednávání. Výzbroj vojáků zde hrála spíše odstrašující roli,
která měla útoky (především ty neorganizované) odradit. Nebyla urĉena k silovému prosazení
operace.59 Pokus o silový přístup by odporoval pravidlům pro uţití síly, kterými se operace
řídila. Navíc by vedl k popření neutrality jednotek, základního kamene mírových misí.
Úspěch tedy závisel především na ochotě bojujících stran dodrţovat dohodu z 5. ĉervna a
schopnosti představitelů mise UNPROFOR si dodrţování vyjednat. Výsledkem bylo 270
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závaţných bezpeĉnostních incidentů po dobu trvání války.60 Jednalo se především o
sporadickou střelbu na konvoje a letiště, ale i pro letiště mnohem závaţnější narušení
bezpeĉnostní zóny přítomností těţkých zbraní, kterými bosenští Srbové odstřelovali Sarajevo.
UNHCR řešil takové situace uzavřením letiště do doby, kdy bojující strany poskytly
bezpeĉnostní záruky. Do konce roku 1992 tak bylo letiště uzavřeno po dobu osmi týdnů,
v první polovině roku následujícího to bylo pět týdnů. Nejdelší přerušení provozu následovalo
po sérii ozbrojených incidentů v dubnu 1995 a trvalo přes pět měsíců.61
Přes tyto problémy se během války do provozu leteckého mostu, který organizaĉně
zajišťoval UNHCR a logisticky a bezpeĉnostně UNPROFOR, zapojilo přes dvacet států.
Statistická ĉísla vytváří pozoruhodný dojem. Na letišti přistálo přes 12 000 letadel se 160 000
tunami potravin, léků a dalších potřeb. Z města se podařilo evakuovat přes 1100 obětí války.62
Kritické hlasy upozorňují na to, ţe dovezené mnoţství zdaleka nebylo dostaĉující. Odhaduje
se, ţe průměrný denní příjem obklíĉeného obyvatelstva Sarajeva bylo během války v průměru
159 gramů potravin na osobu a den.63 Tato kritika se přenesla i na UNPROFOR, jelikoţ nebyl
schopen do města doruĉit předpokládané mnoţství potravin, ale v tomto případě oprávněná
nebyla. Poté co byly potraviny předány v sarajevských distribuĉních centrech, přebíraly nad
nimi kontrolu úřady. Podle zveřejněných svědectví se veliký podíl těchto potravin nikdy
nedostal k cílovým uţivatelům a místo toho skonĉil na ĉerném trhu.64
Faktem zůstává, ţe humanitární snahy, kterým UNPROFOR zajišťoval bezpeĉnost,
pomohly odvrátit hrozbu hladomoru v Sarajevu. Do února 1994 poskytl letecký most 71
procent všech potravin Sarajeva. V tomto období bylo mnoţství podvyţivených lidí ve městě
tak nízké, ţe jeden humanitární pracovník vyjádřil moţnost sníţení dodávek potravin.65
Implementace této ĉásti mandátu se stala odrazem zmíněného paradoxu mírové mise
působící během probíhající války. Úspěch závisel především na okamţité ochotě válĉících
stran. Jeho vymahatelnost moţná nebyla. Bez ohledu na tyto skuteĉnosti se podařilo udrţet
60
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letiště po větší ĉást války otevřené. Tento úspěch je pozoruhodný i tím, ţe mírové jednotky se
poprvé ve své historii ocitly v úzké spolupráci s humanitární organizací (UNHCR), coţ
s ohledem na odlišnou strukturu a pracovní postupy obou organizací mohlo vyvolat závaţné
problémy při realizaci operace.66 Ĉlenové mise se navíc kromě zajišťování bezpeĉnosti a
dopravy humanitární pomoci starali i o chod letiště z technického hlediska a vykládání
humanitárních dodávek z letadel.

2. 2 Ochrana konvojů a asistence při poskytování humanitární pomoci67

Vlivem zhoršující se situace civilistů a porušování lidských práv přijala Rada bezpeĉnosti
13. srpna rezoluci ĉ. 770 a s odkazem na kapitolu VII Charty OSN vyzvala státy, aby „přijaly
všechna nutná opatření“, která usnadní dodávky humanitární pomoci do Sarajeva a ostatních
ĉástí Bosny a Hercegoviny.68 Jelikoţ mezinárodní spoleĉenství neprojevilo ochotu se úkolu
zhostit, delegovala jej Rada bezpeĉnosti rezolucí ĉ. 776 ze 14. září na UNPROFOR. Mírové
jednotky měly podpořit snahy UNHCR při distribuci humanitární pomoci a především pak
zajistit na vyţádání ochranu humanitárních pracovníků UNHCR a jiných humanitárních
organizací (se svolením UNHCR).69 Za úĉelem implementace nového mandátu bylo
schváleno vytvoření samostatného velitelství mírové mise v Sarajevu a vyslání dalších 7800
vojáků.70 Ve skuteĉnosti bylo do BaH vysláno pouze 6000 nových ĉlenů mise.71 Nedostateĉný
poĉet muţů i pomalost jejich nasazování se staly negativními vlivy, které působily na
efektivitu operace po celou dobu jejího trvání. Stíţnosti velitelů v terénu se přenášely i do
kritických hlášení generálního tajemníka, ale Rada bezpeĉnosti aţ do konce války tyto
stíţnosti ignorovala. To bylo způsobeno i tím, ţe se dva stálí ĉlenové RB OSN (a zároveň
největší poskytovatelé vojáků do mise), Velká Británie a Francie, stavěli k rozšiřování
mandátu a pravomocí mise UNPROFOR velmi kriticky.
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Důleţitou změnou oproti rezoluci ĉ. 770 byla absence poukazu na kapitolu VII Charty
OSN v rezoluci ĉ. 776. To bylo znamením neochoty RB OSN změnit charakter mírové mise
na misi vynucovací. Znamenalo to, ţe mírové jednotky směly i nadále přistoupit k uţití síly
pouze v případě sebeobrany nebo při pokusu o zamezení výkonu mandátu silou (coţ se ve
svém důsledku rovnalo sebeobraně). Přítomnost vojáků OSN tak měla působit opět pouze
jako odstrašující prvek.72
V předešlém textu jsem zmínil, ţe souhrn podmínek v Bosně a Hercegovině bude
představovat pro mírovou operaci výzvu s ohledem na principy, kterými se taková mise řídí.
To se projevovalo jiţ od rozšíření mandátu o správu sarajevského letiště, ale potenciál mise
prošel zatěţkávací zkouškou aţ při ochraně humanitárních konvojů.73 Neutralita mise byla
zpochybňována bez ohledu na to, komu byla pomoc poskytována. Vţdy se zákonitě jednalo o
nepřítele jedné z válĉících stran. UNPROFOR musel téměř pokaţdé projíţdět přes území
nepřítele cílové skupiny a ve chvílích, kdy byly konvoje zadrţeny na kontrolních stanovištích,
byly jednotky odkázány na vyjednávání a souhlas místního vojenského velitele.
Nejnároĉnějším úkolem bylo dopravení pomoci do Srebrenici, Ţepy a Goraţde, muslimských
enkláv na Srby ovládaném území ve východní Bosně. Uţití síly pro zajištění svobody pohybu
v takové situaci nepřicházelo v úvahu. Zaprvé by to bylo proti bojovému řádu, zadruhé byly
jednotky lehce vyzbrojeny a i kdyby si silou proklestily cestu na prvním kontrolním
stanovišti, ĉekalo na ně mnoho dalších. Zatřetí by takový postup z pohledu válĉící strany
znamenal popření neutrality a v situaci, kdy je souhlas válĉících stran nutný pro implementaci
mandátu, by se tato varianta rovnala krachu celé mise.74
Omezování svobody pohybu bylo od poĉátku války stálou překáţkou implementace
humanitární operace, aĉkoliv jsou bojující strany podle ĉlánku 59 Ĉtvrté Ţenevské úmluvy
zavázány poskytnout volný průchod humanitárním organizacím a jejich konvojům.75
Zamezování průjezdu potravin, léků a jiných nezbytných potřeb se svým způsobem stalo
jednou ze zbraní válĉících stran.76 Především pro muslimské obyvatelstvo BaH, jehoţ většina
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se během války ocitla vlivem etnických ĉistek v několika neprodyšně obklíĉených enklávách,
představovala tato zbraň váţnou hrozbu.
I přes závaţnost výzev, které jsem výše popsal, se jen do ledna 1993 podařilo dopravit
800 000 lidem zhruba 34 600 tun humanitární pomoci na 110 lokacích Bosny a
Hercegoviny.77 Do konce války se pak mnoţství humanitární pomoci zprostředkované ze
strany UNHCR zhruba 2 700 000 lidem v Bosně a Hercegovině vyšplhalo na 950 000 tun.
Mise v Bosně a Hercegovině se stala největším humanitárním podnikem této organizace
v historii.78 UNPROFOR byl v této fázi války ústředním aktérem této operace do doby, neţ
došlo k rozšíření jeho mandátu o ochranu bezpeĉných oblastí. Své původní úkoly plnit
nepřestal, ale nový mandát moţnost jejich implementace znaĉně omezil.

2. 3 Monitorování bezletové zóny
¨
Rada bezpeĉnosti OSN vyhlásila 14. září bezletovou zónu pro všechny vojenské lety ve
vzdušném prostoru Bosny a Hercegoviny. Monitorováním a zajištěním jejího dodrţování byl
ve stejné rezoluci pověřen UNPROFOR.79 Nový mandát byl prakticky jediný, který odpovídal
tradiĉním úkolům mírových misí. Neznamená to však, ţe by vyboĉoval z dosavadní linie
OSN, která se v BaH omezovala na řešení humanitárních otázek. Jiţ rezoluce vyjádřila
přesvědĉení, ţe vytvoření bezletové zóny razantně zlepší bezpeĉnost humanitární mise na
zemi. Implicitní snahou ale bylo i zamezit situacím, kdy jsou humanitární lety vyuţívány jako
krytí pro letecké útoky.80
Nový úkol měl v sobě zahrnuty hned dva na sebe navazující problémy pro jednotky OSN
v Bosně. UNPROFOR měl „uplatnit patřiĉné schvalovací a kontrolní prostředky, aby zajistil,
ţe úĉel letů do a z Bosny a Hercegoviny […] je v souladu s rezolucí“81 Rezoluce ale
neposkytovala jednotkám na zemi ţádný vynucovací mechanismus, kterým by takový úkol
mohly splnit. Reálně mohly plnit pouze tu ĉást mandátu, jenţ odpovídal tradiĉní peacekeepingové misi, monitorovat situaci.
77
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Od zaĉátku monitorování do poloviny března 1993 došlo k 465 zaznamenaným narušením
bezletové zóny. Incident z 13. března, kdy tři bojové letouny, které přiletěly od hranic
Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Ĉerná Hora), jako jediný vyústil v uţití letecké síly
proti dvěma vesnicím v blízkosti Srebrenici.82 Toto hrubé narušení vzdušného prostoru nad
BaH mělo za následek rozhodnutí Rady bezpeĉnosti přijmout rezoluci ĉ. 816 z 31. března
1993. Ta dávala ĉlenským státům pod autoritou OSN svolení k podniknutí „všech nezbytných
opatření“ pro zajištění dodrţování bezletové zóny. Od 12. dubna se úkolu zhostila na ţádost
generálního tajemníka OSN Severoatlantická aliance (NATO).83 Do března 1995 podnikly
letouny NATO na 17 000 letů ve vzdušném prostoru Bosny a Hercegoviny při plnění svých
úkolů, aĉkoliv pouze jednou, 28. února 1994, došlo k sestřelení ĉtyř letadel, která přiletěla
z chorvatského letiště v Udbine a bombardovala továrnu v Novém Travniku a sklad zbraní a
nemocnici v Bugojnu. V historicky první vojenské intervenci NATO došlo k sestřelení ĉtyř ze
šesti narušitelských letounů.84
Zapojení NATO do války v Bosně a Hercegovině představovalo zmíněný druhý problém
pro působení mírových jednotek na zemi vyvolaný rezolucemi ĉ. 781 a ĉ. 816. Tou byla
faktická ztráta neutrality spojená s úĉastí na vynucovací misi. Aĉkoliv se o silové vynucování
bezletové zóny staralo NATO, UNPROFOR nepřestal zastávat roli pozorovatele, tedy toho,
kdo na porušování upozorňuje Severoatlantickou alianci. V oĉích bosenských Srbů (ti jediní
měli váleĉné letectvo) se tím mírové jednotky přeměnily na aktivního úĉastníka konfliktu a
zaĉaly ztrácet neutralitu i z vojenského hlediska.
Od zákazu vojenských letů do konce války bylo zdokumentováno 7552 zřejmých
narušení vzdušného prostoru Bosny a Hercegoviny. 85 Většinou byly narušitelské letouny uţity
pouze pro přepravu vojenského personálu a jejich cílem nebyly letecké útoky. Butrus-Ghálí
ve svém hlášení pro Radu bezpeĉnosti připsal tuto skuteĉnost silovému vynucování bezletové
zóny.86 Faktem však je, ţe k leteckému útoku došlo od vyhlášení bezletové zóny do doby, kdy
zaĉala být vymáhána pouze jednou. Je tedy otázkou, jaký měl zákaz skuteĉný vliv jako
odstrašující prostředek.
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Jednotky OSN splnily mandát vyplývající z rezolucí ĉ. 781 a ĉ. 816 podle moţností, které
jim pravidla pro vedení mírových operací umoţňovala. Tradiĉní úkol, monitorování, se jim
dařilo naplňovat, byť nelze říci kolik případů narušení vzdušného prostoru nebylo
zaznamenáno, jelikoţ se během války na různých územích lišila míra svobody pohybu
poskytnuté vojenským pozorovatelům OSN (především na srbských územích, ale ne výluĉně).
Vynutit dodrţování se jim však zajistit nepodařilo. Zde se mírové jednotky musely spolehnout
na NATO.
Jestliţe monitorování bezletové zóny mělo mít v teorii podpůrný efekt pro humanitární
snahy na zemi, tak v reálné situaci mělo úĉinek spíše opaĉný. Kromě toho, ţe sniţovalo i tak
nedostateĉné lidské zdroje jednotek OSN, vytvořilo i podmínky, ve kterých jiţ mírotvorci
nebyli vnímáni jako neutrální a tudíţ i ztráceli svolení bosenských Srbů pro plnění
humanitárního aspektu svého mandátu. Projevovalo se to především odmítnutím zajistit
svobodu pohybu, která byla pro ochranu UNHCR a jeho humanitárních konvojů klíĉová.

2. 4 Bezpečné oblasti OSN87

Francois Debrix ve své knize argumentuje, ţe Západ se od zaĉátku vynucování bezletové
zóny zaĉal postupně odklánět od humanitární mírové mise a přiklánět k více intervenĉní
operaci.88 Tento názor při podrobnějším zkoumání obstojí pouze ĉásteĉně. Aĉkoliv rezoluce ĉ.
781 i ty, které následovaly, skuteĉně inklinovaly k rozhodnutím spadajícím spíše do škatulky
vynucovacích misí (peace-enforcement) neţ mírových misí (peace-keeping), tak tato
rozhodnutí byla implementována ve velmi omezené míře a zůstávala aţ do samotného konce
války pouze na papíře. Bylo to dáno především odlišným přístupem mocností v Radě
bezpeĉnosti a projevilo se to nejvíce v případě vyhlášení bezpeĉných oblastí.
V březnu 1993 se váleĉné operace ve východní Bosně zintenzivnily. Především od
poĉátku války obklíĉená Srebrenica se stala terĉem útoků srbských paravojenských jednotek.
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Útoky na civilní obyvatelstvo a neschopnost jednotek UNPROFOR dopravit humanitární
konvoje do oblasti vedly RB OSN k přijetí rezoluce ĉ. 819 oznaĉující Srebrenicu za
bezpeĉnou oblast, tedy oblast, která by měla být „osvobozena od jakéhokoliv ozbrojeného
útoku ĉi jiného nepřátelského aktu.“89 Tento status byl následně rozšířen i na Sarajevo, Tuzlu,
Bihaó, Ţepu a Goraţde. Ve všech případech se jednalo o muslimská města90, která byla
během války neprodyšně obklíĉená a vlivem etnických ĉistek přeplněná civilním
obyvatelstvem. Nedostatkem obou rezolucí byla absence jakéhokoliv donucovacího
mechanismu pro případ porušení jejich poţadavků.
Zajištěním bezpeĉnosti byly proto 4. ĉervna pověřeny mírové jednotky. Nový mandát je
mimo jiné opravňoval „v rámci sebeobrany přijmout nutná opatření, vĉetně uţití síly, jako
odpověď na bombardování a ozbrojené vpády do bezpeĉných oblastí, nebo v případě cílených
obstrukcí svobody pohybu mise UNPROFOR a jím zabezpeĉovaných konvojů v oblasti.“91
Cílem Rady bezpeĉnosti bylo, aby jednotky OSN působily svojí přítomností jako zastrašující
prostředek, vágnost citované pasáţe rezoluce však poskytovala prostor pro rozdílné
interpretace nových pravomocí mírových jednotek na uţití síly. Aĉkoliv Butrus-Ghálí
interpretoval tuto pasáţ v duchu tradiĉní peace-keepingové doktríny a omezoval uţití síly
pouze na sebeobranu, obyvatelé enkláv i jejich obléhatelé z ní odvozovali, ţe UNPROFOR
bude uţitím síly bránit nejen svoje pozice, ale i bezpeĉnou oblast jako celek. Pro Srby tím
UNPROFOR ztratil poslední zbytky předpokládané neutrality, pro Muslimy zase vytvářel
falešnou nadějí.
Generální tajemník OSN informoval Radu Bezpeĉnosti, ţe pro splnění nových úkolů,
mezi které patřilo i zajištění demilitarizace enkláv a vytvoření zón úplného vylouĉení těţkých
zbraní v jejich okolí, bude při dané situaci zapotřebí navýšit poĉetní stavy mise o 34000
vojáků. Nabídl také omezenou variantu, která předpokládala navýšení o 7600 muţů, ale pouze
za předpokladu, ţe válĉící strany budou spolupracovat.92 Jelikoţ ĉlenské státy OSN neměly
vůli ani prostředky poskytnout poţadované mnoţství vojáků, rozhodla se RB OSN pro druhou
variantu.93
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Ta se ve zbývajících dvou letech války ukázala jako naprosto nedostateĉná, jelikoţ o
statusu bezpeĉných oblastí rozhodla RB OSN bez jakékoliv předešlé dohody válĉících stran.
Ty se jimi necítily být vázány a dodrţovaly je sporadicky.94 Bezpeĉné oblasti tak aţ do konce
války, i přes snahu jednotek OSN, zůstaly místem největšího strádání civilního obyvatelstva
v celé BaH. UNPROFOR neměl dostateĉné prostředky, aby své úkoly plnil. Zkáza Srebrenici
v ĉervenci 1995 se stala nejznámějším příkladem neschopnosti mírových jednotek v BaH
splnit nerealistické poţadavky mandátu RB OSN, ale ne jediným.
UNPROFOR se díky rozšíření mandátu ocitl v pozici mírové mise, která měla plnit úkoly
charakteristické pro misi vynucovací, ale s nedostatkem potřebných nástrojů, které
mezinárodní spoleĉenství nebylo ochotno poskytnout. NATO sice v srpnu 1993 souhlasilo
s poskytnutím letecké podpory na vyţádání ohroţených jednotek OSN a vzdušných útoků na
obranu bezpeĉných oblastí,95 ale ty podle hlášení generálního tajemníka nebyly bez
přítomnosti poĉetných a dobře vyzbrojených vojáků v terénu pro zajištění bezpeĉnosti
dostateĉné.96
Shodnout se o způsobu vyuţití letecké síly se nedokázali ani představitelé Rady
bezpeĉnosti. Podpora Spojených států vycházela z absence amerických vojáků v misi OSN.
Nemusely se tedy obávat o ţivoty svých vojáků. Naopak Velká Británie a Francie, největší
přispěvatelé vojáků, je podporovaly pouze v případě ohroţení pozemních jednotek.97 K uţití
letecké podpory a leteckých útoků se přitom stavěli negativně i velitelé mírové mise. Do
března 1995 je vyuţili dohromady pouze devětkrát.98 Kromě obav o bezpeĉnost svých vojáků,
kteří byli na zemi náchylní odplatě bosenských Srbů, také upozorňovali na vnitřní rozpor,
který obsahovalo vyuţití leteckých sil ve chvíli, kdy je zároveň nutné zajištění spolupráce
strany, proti které budou útoky vedeny.99
Obavy velitelů OSN se zhmotnily v praxi. Snahy o prosazení mandátu silou, jakkoliv
sporadické, vedly z pohledu bojujících stran ke koneĉnému popření principu neutrality. Pro
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Srby se UNPROFOR stal spojencem nepřítele. Podrobovali ho neochotě spolupracovat,
ozbrojenými útoky, omezováním pohybu a v několika případech i vzetím vojáků OSN jako
rukojmí.100 Nejnovější rozšíření mandátu způsobilo, ţe schopnost mírových jednotek plnit své
humanitární úkoly na území kontrolovaném Srby byla po zbytek války znaĉně omezena.
UNPROFOR ztratil poslední zbytky své kredibility a postupně přestával hrát významnější
roli.

100

Ibid.

26

3. Implementace rezoluce č. 776

3. 1 Spolupráce UNPROFOR a UNHCR

Míra propojení humanitární operace s mírovou misí, ke které došlo v Bosně a
Hercegovině, neměla v historii operací OSN obdoby. Nezkušenost obou větví mezinárodní
organizace se vzájemnou spoluprácí vzbuzovala od poĉátku znaĉnou nedůvěru na obou
stranách.
Nejzřejmějším problémem byla od poĉátku zapojení jednotek UNPROFOR do
humanitární operace nedostateĉná koordinace s UNHCR, jejímţ důsledkem bylo nedostateĉné
vymezení rolí, pravomocí a povinností. Ta byla způsobena jak rozdílnými sídly velitelství
obou organizací,101 tak absencí autority, která by celou misi zastřešovala.102 Zvláštní vyslanec
generálního tajemníka byl pro tento úĉel jmenován aţ v květnu 1993 a stal se jím diplomat
Thorvald Stolberg. V září jiţ byly projednávány moţné změny pro zlepšení rozhodovacího
procesu a rozdělení rolí. Tou dobou se situace v centrální Bosně rapidně zhoršovala s ohledem
na konflikt, který se na jaře rozhořel mezi Muslimy a Chorvaty103, a ukázala důleţitost
informací, logistické podpory a vojenského plánování, přidaných hodnot poskytnutých misí
UNPROFOR.104
Zlepšení spolupráce se nicméně projevovalo pomalu, jelikoţ Stolberg zároveň působil
jako vyjednavaĉ Mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii v Ţenevě, coţ zaměstnávalo
většinu jeho ĉasu. Funkce se na plný úvazek ujal aţ v lednu 1994 Jasuši Akaši,105 ale
k excesům docházelo aţ do konce války.106
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Neméně závaţným faktorem, který ovlivňoval poskytování humanitární pomoci, byly
rozdílné priority civilních příslušníků UNHCR a představitelů UNPROFOR. Pro vojáky měla
klíĉový význam bezpeĉnost operací, zatímco zaměstnanci UNHCR kladli důraz na poskytnutí
pomoci.107 Rozdílnost přístupu se projevovala především ve flexibilitě s jakou UNHCR měnil
destinaci svých konvojů ve chvíli, kdy se nemohly dostat na původní místo urĉení především
vlivem omezení ze strany válĉících stran. Takové neĉekané změny představovaly pro
bezpeĉnost konvojů závaţnou hrozbu a UNPROFOR na ně přistupoval se znaĉnou nevolí.
Koneĉně nesmíme opomenout ani lišící se úroveň jednotlivých národních kontingentů
mírové mise. Některé jednotky například přijely do Bosny bez výzbroje a s nedostateĉným
výcvikem pro působení v místním podnebí. Jiné zase odmítaly plnit příkazy UNHCR do
doby, neţ se konzultují s vládami svých domovských zemí.108 Při této konfiguraci okolností
se stala implementace humanitárního mandátu pro obě organizace znaĉnou výzvou.

3. 2 Implementace do vyhlášení bezpečných oblastí

Generální tajemník OSN ve své zprávě z 12. května 1992 napsal, ţe svoboda pohybu na
území Bosny a Hercegoviny prakticky přestala existovat. Uvedl případ konvoje UNHCR,
který na cestě ze Záhřebu do Sarajeva musel překonat přes devadesát kontrolních stanovišť
okupovaných z valné většiny opilými vojáky. Humanitární pracovníci museli ĉelit výhruţkám
a krádeţím dopravované pomoci i přepravních prostředků.109 Především takovým případům
měl rozhodnutím rezoluce ĉ. 776 RB OSN UNPROFOR svojí přítomností zabránit. Rezoluce
autorizovala UNPROFOR se svolením UNHCR chránit i konvoje Mezinárodního výboru
Ĉerveného Kříţe (ICRC). K implementaci této ĉásti nikdy nedošlo, protoţe ICRC v duchu své
humanistické tradice odmítá jakékoliv ozbrojené eskorty a spoléhá se pouze na vyjednávání.
Ani během války v BaH proto nevyuţil sluţeb mírových jednotek.
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Od vyhlášení nové rezoluce uplynuly 2 měsíce, neţ se dostavily do Bosny jednotky
urĉené k asistenci UNHCR, ale ani těm nebyl umoţněn plný přístup do dvou ohroţených
oblastí, enklávy Bihać110 a oblasti kolem Banja Luky.111112 V té době se poĉet příjemců
humanitární pomoci rapidně zvyšoval, aby v březnu dosáhnul 2,3 milionů, více neţ dvou
třetin populace BaH.113
Omezení svobody pohybu bylo i nadále největším (a navenek nejviditelnějším)
problémem mise. Vysoká komisařka OSN pro uprchlíky v prosinci podala zprávu, ţe i přes
nové posily jsou konvoje i nadále terĉem útoků a obtěţování jejich personálu. To se stávalo
pro celou operaci nebezpeĉné především v případě blokování hlavních dopravních tepen
v Bosně a Hercegovině, jako byla například mostarská magistrála, primární koridor pro
zásobování Sarajeva a centrální Bosny z pobřeţí Jaderského moře.114 Po útoku na konvoj
v únoru 1993, který vyústil ve smrt jednoho z řidiĉů UNHCR, byly operace na této cestě
doĉasně pozastaveny.115
Komisařka také ve svém prosincovém projevu informovala o dosaţení souhlasu srbské
strany k propuštění humanitární pomoci do Tuzly116 a obklíĉené východobosenské enklávy
Goraţde. Konvoje jedoucí do Srebrenici byly v několika případech zablokovány lokálními
srbskými civilisty.117 Během války se ukázalo, ţe všechny tři strany si uvědomily strategický
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význam plynoucí z ovlivňování svobody pohybu konvojů UNHCR a vyuţívaly ji jako
zbraň.118 Nebylo výjimkou, ţe cesty byly blokovány ţenami a dětmi, coţ doprovodné mírové
jednotky stavělo do bezmocné pozice i ve chvílích, kdy byl obsah nákladních aut kraden.
Jindy dostal UNPROFOR a UNHCR povolení k evakuaci ţen, dětí a zraněných
z muslimských enkláv, ale to nebylo nutnou známkou dobromyslnosti Srbů – evakuace
napomáhala etnickému vyĉištění oblasti a navíc odváděla z města civilisty, coţ následně
umoţňovalo vojenský útok. UNPROFOR se tak ocital v paradoxní situaci, kdy napomáhal
dosaţení váleĉného snaţení Srbů a zároveň byl kritizován bosenskou vládou v Sarajevu za
vytváření vhodných podmínek pro srbské vojenské aktivity.
Výše zmíněné úspěchy v dosahování obklíĉených oblastí měly většinou jen krátkodobý
charakter a závisely především na intenzitě bojů a ochotě válĉících stran (především Srbů)
spolupracovat. Jedinou stabilní operaĉní zónou byla centrální Bosna, ovládaná bosenskými
Muslimy a Chorvaty, ale ani do ní se nedostávalo cílené mnoţství pomoci z důvodu blokování
mostarské magistrály boji na jihu země. Situace se zhoršila i zde s propuknutím muslimsko –
chorvatské války v dubnu 1993.
Výsledkem bylo, ţe UNHCR byl v daném období schopen dostavit jen okolo poloviny
cíleného mnoţství humanitární pomoci.119 UNPROFOR bez souhlasu válĉících stran nebyl
schopen prosadit průjezd konvojů. Jeho mandát se omezoval pouze na sebeobranné uţití síly,
a tak staĉilo zablokování cesty civilisty, aby byl průjezd znemoţněn. Největší přidanou
hodnotou jednotek UNPROFOR se podle vyjádření vysoké komisařky OSN pro uprchlíky stal
vliv, který měli vojáci na řidiĉe humanitárních nákladních aut. Ti bez přítomnosti ozbrojené
eskorty odmítali jezdit do nejohroţenějších oblastí, především východobosenských enkláv.120
Jednoznaĉně nejhorší humanitární situace v tomto období byla v Srebrenici, ke které
nebyly připuštěny konvoje od 10. prosince 1992. Ve městě se kromě 6000 původních
obyvatel nacházelo 20-30 000 uprchlíků. Dalších 30 000 lidí pobývalo v okolní oblasti.
Obklíĉené obyvatelstvo nemělo dostatek potravin ani léků.121 Velitel mise UNPROFOR
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v BaH, generál Philippe Mourillon, na to reagoval 11. března návštěvou enklávy a
odmítnutím opustit město, dokud nebudou vpuštěny humanitární konvoje a zajištěna evakuace
zraněných, ţen a dětí. Z vlastní iniciativy oznaĉil město za bezpeĉnou oblast pod jeho
ochranou a setrval v něm aţ do doby, kdy Srbové skuteĉně dali souhlas k evakuaci a povolili
vjezd humanitárních konvojů. Z města bylo během následujících šesti týdnů vyvezeno na
9 000 osob. Jeden vojenský důstojník oznaĉil Mourillonův podnik za vyuţití jediné útoĉné
zbraně, kterou UNPROFOR vlastní a tou je mediální vliv.122
Generálova iniciativa se stala nejmasivnější jednorázovou akcí, kterou představitelé
UNPROFOR během války podnikli. Zároveň však pobídla Radu bezpeĉnosti ke skuteĉnému
vyhlášení bezpeĉných oblastí a v důsledku tím stála na zaĉátku konce mírové mise v BaH.

3. 3 Implementace po vyhlášení bezpečných oblastí
V dubnu 1993 se válka ocitla v nové fázi vyhlášením Srebrenici bezpeĉnou oblastí a
rozpoutáním bojů mezi bosenskými Chorvaty a Muslimy v centrální Bosně. UNPROFOR se
spolu s UNHCR ocitl v situaci, kdy musel ĉelit třem válĉícím stranám a neměl „bezpeĉné“
zázemí pro své působení ani v centrální Bosně.
Konvojům doprovázeným mírovými jednotkami byl od zaĉátku léta blokován vstup do
bezpeĉné oblasti Goraţde.123 Blokování průjezdu do východobosenských enkláv se po jejich
ĉerstvém oznaĉení za bezpeĉné oblasti pod ochranou jednotek OSN stalo logickým
důsledkem politiky Rady bezpeĉnosti. Srbové nehodlali dát svolení vojákům, kteří proti nim
po přijetí nového mandátu z jejich pohledu jiţ otevřeně stáli na straně nepřítele, aby tomu
stejnému nepříteli mohli poskytnout humanitární pomoc.
Konvoje mířící z Dalmácie přes Hercegovinu do Sarajeva a zbytku centrální Bosny byly
zase přerušovány jak boji mezi Muslimy a Srby, tak nově i mezi Chorvaty a Muslimy. 124
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Hlavní cesta do Sarajeva, mostarská magistrála, byla vlivem bojů dlouhodobě uzavřená a
UNHCR a jednotky OSN tak jiţ neměly přístup ani do Mostaru.
Tyto skuteĉnosti měly koncem roku 1993 za následek téměř dvojnásobně niţší dodávky
humanitární pomoci v konvojích doprovázených mírovými jednotkami neţ v předchozí fázi
války. Snaha Operace „Lifeline“, která měla vytvořit koridor spojující sklad UNHCR
v Metkovići s centrální Bosnou skonĉila neslavně, kdyţ chorvatské jednotky poblíţ Mostaru
zniĉily dva mosty této cesty. Inţenýři jednotek OSN stihli opravit jeden z mostů, ale ten byl
do druhého dne opět zniĉen.125
K ĉásteĉnému zlepšení humanitární situace došlo po podpisu příměří mezi Chorvaty a
Muslimy 23. února 1994. V květnu byla vytvořena Federace spojující území ovládané
Chorvaty a Muslimy, centrální Bosnu a znaĉnou ĉást Hercegoviny v jeden celek. Aĉkoliv
úplná svoboda pohybu stále nebyla garantována, došlo pod ochranou mírových jednotek
k otevření silnic v rámci Federace pro komerĉní úĉely.126
Humanitární situace byla dále vylepšena aţ v lednu 1995, kdy byla mezi Federací BaH a
bosenskými Srby podepsána dohoda o příměří. Přerušené dodávky humanitární pomoci díky
tomu zaĉaly znovu proudit do města, ale jen do doby, neţ dojednané příměří v dubnu
vypršelo. Výsledkem bylo omezení svobody pohybu jednotek UNPROFOR ve všech
oblastech. Bosenská vláda ještě před vypršením příměří dala najevo, ţe vypoví podporu
jednotek OSN, nebude li mírový proces prodlouţen a svůj slib dodrţela. 127 Humanitární
operace byly také téměř úplně pozastaveny ve všech oblastech ovládaných Srby, především
poté co došlo k leteckým útokům NATO na srbské pozice v okolí Sarajeva na konci května.
Srbská odveta byla dokonána zajetím téměř 400 příslušníků UNPROFOR.128
Mírová mise v Bosně a Hercegovině tímto aktem absolutního opovrţení de facto skonĉila.
Generální tajemník OSN na ni reagoval ve své zprávě Radě bezpeĉnosti navrţením
restrukturalizace mise ĉi jejím ukonĉením, jelikoţ úkoly poţadované od jednotek
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UNPROFOR se ukázaly být pro misi peace-keepingového charakteru nesplnitelné.129 Mise
byla oficiálně ukonĉena 20. prosince 1992.
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Závěr

Mírová mise UNPROFOR se mezi lety 1992 a 1995 stala nejviditelnějším projevem
angaţovanosti mezinárodního spoleĉenství ve válce v Bosně a Hercegovině a zároveň nejvíce
kritizovaným. Vývoj bosenských událostí před zapoĉetím války vytvořil podmínky
neadekvátní pro mírovou operaci. Přístup mezinárodního spoleĉenství zase stál u zrodu
nevhodného mandátu a předznamenal potíţe, se kterými se měl UNPROFOR po celou dobu
války potýkat, aniţ by je mohl jakkoliv ovlivnit.
Cíle představitelů bosenských Muslimů a Chorvatů na straně jedné a bosenských Srbů na
straně druhé byly v předveĉer války naprosto nekompatibilní. Aĉkoliv vůdce muslimské SDA,
Alija Izetbegović, prosazoval aţ do posledního okamţiku zachování jednotné Jugoslávie,
kategoricky odmítal zachování své země ve spolku v případě, ţe dojde k odtrţení Slovinska a
Chorvatska. Stejný postoj měl i k jejímu rozdělení, které prosazovali bosenští Srbové. Kdyţ
15. ledna 1992 došlo k mezinárodnímu uznání obou secesionistických států, naděje na
politické vyrovnání vzala definitivně za své.
Dubnové vypuknutí války se stalo nevyhnutelným výsledkem nesmiřitelné politiky
bosenských politiků a štvavé nacionalistické propagandy v médiích. Představitelé bosenských
národů byli postupně utvrzeni v tom, ţe jedině se zbraní v ruce budou schopni zastavit
existencionální hrozbu, která pro ně plyne ze strany nepřítele. V daných podmínkách byla
naděje na jakoukoliv dlouhodobější dohodu, ve které by mírová operace mohla pomoci
stabilizovat situaci, nulové. UNPROFOR zároveň nedisponoval ţádnými prostředky, kterými
by si dialog mohl vynutit. Jako mírová mise se musel řídit principem neutrality a kromě
případů sebeobrany nedisponoval pravomocí k uţití síly. Ocitl se tak v prostředí, které nebylo
pro tento typ mise vhodné, a díky tomu ho svým působením mohl ovlivnit pouze minimálně.
Příĉina stojící za nasazením neadekvátního nástroje do války byla neochota
mezinárodního spoleĉenství zasáhnout do konfliktu vojenskými prostředky. Německé a
italské prosazování zásahu jednotek Západoevropské unie v Chorvatsku v létě 1991 bylo dáno
především obavou z rozšíření konfliktu v jejich sousedství a nárůstu uprchlictví směřujícího
do jejich zemí. Bez podpory Velké Británie, pro kterou region nepředstavoval strategickou
oblast zájmu, kde by hodlala riskovat ţivoty svých vojáků, nemohly tyto státy nic podniknout.
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Ve spojení s neochotou dráţdit srbského patrona, Rusko, byla intervence několika desítek
tisíc vojáků v Bosně a Hercegovině naprosto iluzorní představou.
Náhradou rozhodné akce se v Bosně stala podpora humanitárních snah OSN, které v sobě
měly kromě idealismu zahrnutou i snahu zlepšením situace v zemi zmenšit příval uprchlíků
do zemí Evropského spoleĉenství. Jiţ od zaĉátku konfliktu zde působil UNHCR, který
poskytoval humanitární pomoc strádajícímu civilnímu obyvatelstvu, nejpoĉetnější oběti
války. Medializované utrpení vyvolalo tlak na západní vlády, aby „něco“ udělaly, a
nejpříhodnějším nástrojem se stal UNPROFOR. UNHCR poprvé operoval v oblasti, kde
válka probíhá a jako civilní organizace nebyl schopen zaruĉit průjezd svých humanitárních
konvojů i jejich bezpeĉnost. Mírové jednotky byly proto Radou bezpeĉnosti OSN nasazeny
jako ochránci humanitární operace.
Tento ad-hoc přístup vytvořil pro UNPROFOR problémy od samotného poĉátku jeho
působení. Spolupráce s UNHCR byla zatíţena absencí spoleĉného velení. K jeho vytvoření
sice došlo v květnu 1993, ale s ohledem na rozdílnou organizaĉní strukturu i rozdílné pracovní
postupy obou organizací byla kooperace nároĉná aţ do konce války. UNHCR kladl především
důraz na poskytnutí humanitární pomoci, zatímco hlavním zájmem vojáků OSN bylo zajistit
bezpeĉnost operace. Tento rozdíl však zároveň vytvářel největší přidanou hodnotu mírové
mise. Pocit bezpeĉí plynoucí z přítomnosti vojáků, důraz na vojenské plánování a logistická
podpora zlepšovaly výchozí pozici pro poskytování humanitární pomoci.
Rezoluce Rady bezpeĉnosti OSN dala mírovým jednotkám jako první úkol otevřít
sarajevské letiště a zajistit jeho chod a bezpeĉnost během války. Ten následoval pověřením
mise UNPROFOR pomáhat při distribuci humanitární pomoci a především zajistit bezpeĉnost
UNHCR a jeho konvojů. Provoz letiště se podařilo zajistit během větší ĉásti války, ale
s ohledem na neustálé bezpeĉnostní hrozby muselo být ĉasto zavíráno, v roce 1995 dokonce
pět měsíců v kuse. Provoz humanitárních konvojů pod ochranou mírových jednotek měl
obdobnou úspěšnost – pouze kolem padesáti procent se jich dostalo během války do místa
urĉení.
Příĉina neschopnosti implementovat svůj mandát tkvěla především v samotném
charakteru mírové mise. Poskytování humanitární pomoci jedné ze stran konfliktu
automaticky popíralo percepci neutrality jednotek OSN v oĉích nepřátelské skupiny.
UNPROFOR tím ztrácel souhlas stran pro svoji působnost, bez kterého se s ohledem na zákaz
uţití síly kromě případů sebeobrany, nemohl obejít. Jediné o co se mohl při omezování chodu
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letiště a svobody pohybu při doprovodu humanitárních konvojů opřít, byla schopnost vojáků
vyjednat si ústupky a i to záviselo pouze na ochotě znesvářených stran. Moţnost „prostřílet si
cestu“ nepřicházela v úvahu, jelikoţ na to UNPROFOR neměl mandát ani výzbroj a takový
postup by popřel jeho nestrannost. Především vypuknutím války mezi dosavadními spojenci,
Chorvaty a Muslimy, v dubnu 1993 ztratila humanitární mise vlivem promíchanosti etnik
poslední relativně stabilní operaĉní zázemí.
Akceschopnost mírových sil byla koneĉně redukována na minimum díky nekoncepĉnímu
rozhodování Rady bezpeĉnosti. Rozhodnutí vyhlásit bezletovou zónu nad územím Bosny a
Hercegoviny v říjnu 1992 mělo vést ke zvýšení bezpeĉnosti civilního obyvatelstva i
humanitární mise. Jejím monitorováním a vynucováním dodrţování byl pověřen
UNPROFOR, který na vynucení neměl prostředky, a proto se této ĉásti mandátu zhostilo
NATO. Úspěšnost jednotek OSN v monitorování narušitelských letů je ještě více oddálila od
pozice nestranného aktéra, jelikoţ váleĉným letectvem disponovaly pouze srbské síly.
Koneĉnou ranou se nakonec pro humanitární aspekt mise stalo vyhlášení šesti bosenských
měst bezpeĉnými oblastmi pod ochranou mírových jednotek, ke kterému došlo v dubnu a
květnu 1993. Rada bezpeĉnosti za tímto úĉelem přitom poskytla jen leteckou podporu NATO,
coţ byl bez přítomnosti adekvátního mandátu dostateĉně vyzbrojených jednotek na zemi
nedostateĉný ochranný prostředek. Letecká podpora navíc z mise UNPROFOR dělala
přímého úĉastníka konfliktu a popírala její nestrannost, coţ vedlo k odvetným opatřením ze
strany Srbů a téměř plošnému odmítnutí umoţnit na svém území svobodu pohybu pro
distribuci humanitární pomoci. Schopnost humanitárních konvojů dopravit svůj náklad do
cílových destinací se tak vlivem bezpeĉných oblastí a chorvatsko-muslimské války sníţila do
konce roku 1993 na polovinu oproti předchozí fázi války. Paradoxní přitom bylo, ţe existence
bezpeĉných oblastí měla kromě zajištění bezpeĉí obyvatel, právě ulehĉit dopravu humanitární
pomoci do těchto ohroţených měst.
K alespoň ĉásteĉnému zlepšení došlo aţ díky nastolení míru mezi Chorvaty a Muslimy
v březnu 1994. Nepřístupnost srbského území se zredukovala aţ ĉtyřměsíĉním příměřím na
zaĉátku roku 1995. Po jeho ztroskotání jiţ UNPROFOR postrádal podporu všech válĉících
stran.
Úspěšnost mise UNPROFOR implementovat humanitární aspekt svého mandátu se tak
během války stala přímo úměrná ochotě válĉících stran spolupracovat. Jednotky OSN byly
schopny zajistit bezpeĉnost a průchod odhadem pouze v polovině případů. Přes tuto
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skuteĉnost se mírovým jednotkám ve spolupráci s UNHCR podařilo dopravit do konce války
160 000 tun potravin, léků a dalších humanitárních potřeb do Sarajeva a zabránit tím
vypuknutí hladomoru v obklíĉeném městě. Ze Sarajeva bylo evakuováno 1100 obětí války.
Do celé Bosny a Hercegoviny pak bylo dopraveno na 950 000 tun humanitární pomoci
2 700 000 lidem. UNPROFOR nebyl zdaleka schopen zaruĉit bezpeĉnost ve všech případech,
ale ĉasto zapomínaná přidaná hodnota spoĉívala v zajištění funkĉnosti letiště i infrastruktury
v zemi a poskytnutí informací a logistických prostředků pro UNHCR. V neposlední řadě zde
byl přítomen i pocit bezpeĉí, bez kterého by řada humanitárních pracovníků odmítala své
úkoly plnit.
Tyto výsledky ukazují, ţe UNPROFOR splnil řadu úkolů, které mu byly přiděleny Radou
bezpeĉnosti a napomohl tak sníţit strádání civilního obyvatelstva ve válce. Misi tedy není
moţné vnímat jako selhání. Ze své pozice lehce vyzbrojené mírové mise byl však
UNPROFOR v daném prostředí nevhodným nástrojem a nemohl zajistit naplnění
humanitárního aspektu svého mandátu aţ do konce. Největší překáţkou se mu v tom kromě
vlastního charakteru mise stalo nerealistické rozšiřování mandátu Radou bezpeĉnosti OSN.
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Summary

Incompatible goals of Bosnian national parties in the wake of war made political solution
unattainable. Decision to pursue their aims through force created a situation unsuitable for
peacekeeping mission such as UNPROFOR. Unwillingness of international community to
intervene militarily, however, made peacekeeping force its primary tool on ground. With the
lack of any peace, which peacekeepers could have helped promote, their primary objective
became assisting and securing UNHCR, while it was delivering humanitarian aid. This kind
of involvement did not fall into typical tasks performed by peacekeepers and was thus
performed only with a great difficulty.
UNPROFOR was mandated in the first stage of the war to secure Sarajevo airport for
humanitarian purposes, which was shortly afterwards followed by the task to secure
UNHCR´s humanitarian aid convoys. United Nations forces, however, did not have at their
disposal proper tools to manage their tasks completely.
Firstly, they were supposed to act only as impartial party to the conflict.Impartiality
presents a prerequisite for gaining consent of the warrying parties to perform peacekeeping
duties. Yet the character of their mandate diminished the sence of impartiality in the eyes of
Bosnian Serbs, since majority of humanitarian aid recipients were Bosnian Muslims. This was
the main reason behind rejection of Bosnian Serbs to ensure freedom of movement of
peacekeers and humanitarian convoys during the large part of the war.
Secondly, peacekeepers are prohibited to use force except in self-defence.This fact legally
prevented any attempt to „shoot the way through“, even though it would not be a viable
option anyway, because UNPROFOR was only lightely armed and its commanders were
unwilling to risk safety of UNPROFOR and UNHCR personnel.
UNPROFOR´s ability to fulfill its mandate was therefore mostly dependent on the will of
combating parties and resulted only in delivering of approximately one half of intended
humanitarian aid. The situation deteriorated after peacekeers were mandated in April and May
1993 to protect six cities, which were designated safe areas. UNPROFOR practicably became
a party to the war on the side of Bosnian Muslims, which almost froze Serb willingness to let
peacekeers pursue their original mandate.
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Nevertheless, UNPROFOR managed to keep Sarajevo airport open for the larger part of
the war, providing habitants of the city with 160 000 tons of food, medicine and other
humanitarian relief. It also contributed by providing protection, logistics and intel to UNHCRled distribution of humanitarian aid throughout the country, which supplied 2 700 000 people
with almost one million tons of humanitarian relief. Even though peacekeers were
inappropriate tool with ineappropriate mandate, they managed to help reduce the level of
civilian suffering through partial implementetion of their mandate. The whole operation thus
can not be perceived as failure.
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