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Anotace
Práce „Role mírových jednotek UNPROFOR během války v Bosně se zaměřením na
bezpečnou zónu Goražde“ si klade za cíl zanalyzovat působení mírových jednotek
UNPROFOR (United Nations Protection Force), nasazených do války v Bosně a
Hercegovině mezi lety 1993–1995. Cílem mise bylo chránit místní obyvatelstvo či zajišťovat
bezpečnou přepravu konvojů humanitární pomoci. Jednotky UNPROFOR byly ze začátku
konfliktu jedinou výraznější reakcí západních států ve věci jeho řešení. Žádný ze států
mezinárodního společenství nebyl ochotný zapojit se do bojů přímo. Důležitým okamžikem
se stalo vytvoření bezpečné oblasti nejprve kolem Srebrenice, poté i okolo dalších pěti
bosenských sídel, a to Tuzly, Bihaće, Goražde, Žepy a Sarajeva. Tyto enklávy měly zajistit
za dohledu UNPROFOR ochranu a přístup k základním potřebám pro civilní obyvatelstvo.
Práce nejdříve stručně přiblíží snahy mezinárodního společenství o mírové řešení války,
následně se zaměří na analýzu vyslání prvních jednotek a jejich měnící se mandát, v poslední
části se pak bude věnovat rozboru působení jednotek UNPROFOR přímo v Goražde a
zhodnocení nepříliš efektivního jednání mezinárodního společenství. Cílem bakalářského
projektu je na příkladu pobytu jednotek UNPROFOR v Goražde rozebrat konkrétní důvody
proč mise OSN byla většinově neúspěšná.

Annotation
The goal of the thesis “The role of UNPROFOR in the Bosnian war with regards to
the safe area Gorazde” is to analyse the role of UNPROFOR (United Nations Protection
Force) units deployed in the war in Bosnia and Herzegovina between the years 1993 and
1995. The task of said mission was primarily to protect civilians and to ensure safe transport
of humanitarian aid. In the beginning of the war, UNPROFOR mission was the only reaction
of the international community towards resolution of the conflict, since none of the states
was keen to get involved directly in the fighting. A turning point in the international
involvement was the proclamation of the Srebrenica safe area, followed by another five
areas, Tuzla, Bihać, Gorazde, Zepa and Sarajevo. These enclaves were supposed to, with the
support of UNPROFOR, ensure safety of the civilian population and access to basic life
supplies. The thesis first briefly summarizes efforts of the international community in finding
a peaceful resolution to the conflict, then focuses on the deployment of UNPROFOR and
the changes to its mandate, followed by an analysis of their stay directly in Gorazde and a

summary the ineffectiveness of the international actions. The goal of this project is to analyse
the specific reasons of the more or less unsuccessful UN mission based on its mandate in
Gorazde.
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Úvod
Válka v Bosně a Hercegovině (dále jen BaH) v letech 1992–1995 byla nejkrvavějším
konfliktem v Evropě od druhé světové války, jenž si vyžádal desítky tisíc mrtvých. Více než
polovina obyvatel země pak byla během války nucena opustit své domovy a vyhledat
bezpečné útočiště jinde, ať už v místě, kde dané etnikum ovládalo nějaké teritorium, nebo
ve třetích zemích. Přesto, že bosenská válka skončila v roce 1995, její následky jsou patrné
dodnes. A to nejen přímo v BaH, ale i na půdě mezinárodních institucí, kde připomínají,
především v případě Srebrenice, jejich selhání.
Konflikt v BaH byl následkem krize spojené s rozpadem Jugoslávie. První problémy
se objevily po nástupu Michaila Gorbačova do čela SSSR a zavedení jeho reforem známých
jako perestrojka a glasnosť. Tyto modernizační snahy a odmítání dřívější tvrdé sovětské
politiky podkopávaly jugoslávskou ideologii antistalinismu založenou na roztržce se SSSR
z roku 1948. Tyto reformy se také zasloužily o uvolnění mezinárodního napětí, a postupně
tím mazaly bipolární rozdělení světa, čímž Jugoslávie přišla o své specifické postavení mezi
Východem a Západem.1
Koncem 80. let se taktéž začala projevovat nerovnost jednotlivých regionů země, kdy
severní republiky byly v jiné situaci než republiky na jihu Jugoslávie. 2 Zatímco v BaH či
Makedonii se situace mocensky příliš nevyvíjela, slovinský Svaz komunistů přijal již
začátkem roku 1989 rozhodnutí, které povolovalo zakládání a fungování i jiných politických
stran.3 Uvolňující se situace dala prostor k projevu nacionálně smýšlejícím politikům, kteří
upadající komunismus nahradili nacionalistickou ideou.4 Politická situace v Socialistické
republice BaH (dále jen SR BaH) spojená s volbami roku 1990 byla dalším signálem
nadcházejících nepokojů. Bosenské vedení komunistické strany se po vzoru ostatních
jugoslávských republik rozhodlo povolit vznik opozičních stran, což dalo vzniknout třem
hlavním politickým stranám založeným na etnickém základě. Jednalo se o muslimskou
Stranu demokratické akce (dále jen SDA), Srbskou demokratickou stranu (dále jen SDS) a
Chorvatské demokratické společenství (dále jen HDZ).5 Každá z nacionálních stran získala
v těchto volbách procento hlasů téměř se rovnající procentuálnímu zastoupení daného etnika
1

Šesták Miroslav et al., Dějiny jihoslovanských zemí (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2009), 588.
Ingrao Charles a Emmert, Thomas A., Confronting the Yugoslav Controversies: A Scholars' Initiative,
(West Lafayette: Purdue University Press, 2012), 132.
3
Šesták, Dějiny jihoslovanských zemí, 565.
4
Ingrao a Emmert, Confronting the Yugoslav Controversies 132.
5
Burg, Steven L. & Shoup, Paul S., The War in Bosnia–Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention (Armonk: Sharpe, 2000), 46.
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v zemi, naproti tomu strany, jež nebyly založeny na národnostním základě dostaly
dohromady pouze okolo 11 % hlasů.6
Názory jednotlivých stran na budoucnost SR BaH, potažmo Jugoslávie, se
diametrálně lišily. Vedení SDS neskrývalo, že nejlepším řešením krize by pro ně bylo
připojení etnicky srbských území BaH k mateřské zemi.7 HDZ vznikla jako větev strany
fungující v Chorvatsku, a její cíle tak reflektovaly cíle chorvatského vedení, které volalo po
nezávislosti republiky. Naproti tomu SDA navrhovala vytvoření konfederace, kde by si
všechny tři národy byly rovny. Čím více se pohledy jednotlivých stran rozcházely, tím těžší
bylo nalézt konsensus ohledně dalšího směřování země. Debaty mezi jednotlivými stranami
o budoucnosti SR BaH a jugoslávské federace probíhaly ještě v létě roku 1991, kdy se již
bojovalo v sousedním Chorvatsku, ve většině případů však chyběla ochota stran skutečně
nalézt společné řešení.8
Bosenský konflikt propukl v době, kdy svět začínal slavit konec studené války, pád
železné opony i znovusjednocení Německa, a mezinárodní společenství se tak ocitlo
v komplikované situaci. Západní státy se zpočátku konfliktu snažily znepřátelené strany
všemožnými způsoby přinutit odložit zbraně a pokusit se o vyjednání míru. Kvůli obavám
z šíření konfliktu za hranice bývalé Jugoslávie i z přímého zapojení do bosenské války však
šlo jen o nedostatečně připravené plány humanitární pomoci, zprostředkování mírových
jednání či hospodářské sankce.
Problémem bylo, že postoj západních zemí k rozpadu Jugoslávie nebyl jednotný,
tudíž nemohl být jednotný ani jejich postoj k řešení následné krize. Spojené státy se
k rozpadu jugoslávské federace zpočátku stavěly spíše zdráhavě a neměly zájem na větší
účasti v jeho řešení. Bushova administrativa nechávala tento „evropský problém“ především
na Evropském společenství (dále jen ES), jelikož sama musela řešit právě probíhající krizi
v Iráku. Evropské státy jako Itálie a Francie se spolu s některými členy Hnutí
nezúčastněných zemí vyjadřovaly velmi výrazně pro zachování jednotné Jugoslávie.9
Německo naproti tomu od počátku podporovalo snahy Chorvatska a Slovinska o
samostatnost.10 Když arbitrážní (známá také jako Badinterova) komise v listopadu 1991

6

Hayden, Robert M., From Yugoslavia to the Western Balkans: Studies of a European Disunion, 1991–2011
(Leiden: Brill, 2013), 50–1.
Jmenovitě šlo o reformovanou komunistickou stranu (SDP) a stranu reformistů (SRSJ).
7
Tamtéž, 51.
8
Burg & Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 48.
9
Tamtéž, 156, 159–160.
10
Šesták, Dějiny jihoslovanských zemí, 580.
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vydala prohlášení, že Jugoslávie je „státem v procesu rozpadu“, přiklonily se i zbylé státy
ES k názoru Německa.11
Jelikož se přes zpočátku rozdílné postoje všechny západní státy shodly na tom, že
nechtějí výrazněji (tudíž vojensky) zasáhnout, stalo se prozatímním řešením vyslání
humanitární mise OSN, jež měla ulehčit strádajícímu civilnímu obyvatelstvu. Zpočátku bylo
hlavním úkolem mise UNPROFOR (United Nations Protection Force) zajistit bezpečí a
chod sarajevského letiště, jež bylo hlavní tepnou pro dopravu humanitární pomoci.
S postupem konfliktu byl však mandát mírových jednotek rozšiřován, například na ochranu
konvojů UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), jež přepravovaly
humanitární pomoc ze sarajevského letiště po celé BaH.12
Mise UNPROFOR byla nepochybně do té doby největší humanitární misí OSN.
Koncem roku 1994 množství humanitární pomoci dopravené do BaH přesáhlo dodávky
západními spojenci organizovaného leteckého mostu během Berlínské blokády. 13 Zároveň
byla tato mise až do roku 1995 v podstatě jedinou větší odpovědí mezinárodního
společenství na bosenský konflikt.
Naplňování mandátu daného Radou bezpečnosti OSN začalo být problematické
v období od dubna 1993, kdy RB vydala rezoluci č. 819, která vytvořila z enklávy kolem
města Srebrenice tzv. bezpečnou zónu.14 Toto rozhodnutí následovalo po březnové návštěvě
velitele mise UNPROFOR generála Philippe Morillona právě ve Srebrenici. Město bylo tou
dobou již přeplněné civilisty, a muselo se tak ve velkém spoléhat na humanitární dodávky,
jejichž doprava však byla blokována bosenskými Srby.15 Neutěšená situace přiměla generála
Morillona ke kroku, kterým doufal zabránit dalšímu ostřelování a zajistit vpuštění
humanitárních konvojů do enklávy.16 Během shromáždění v centru města slíbil, že město
neopustí, dokud nebude dopravena humanitární pomoc, a bez vědomí organizace prohlásil
Srebrenicu za město pod ochranou OSN.17 Tento slib podpořil snahy prezidenta

11

Burg & Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 93.
Arbitrážní či Badinterova komise byla vytvořena na popud ES, aby společenství pomáhala řešit právní
aspekty jugoslávské krize.
12
Cutts Mark, „The humanitarian operation in Bosnia 1992-95: dilemmas of negotiating humanitarian
access”, Centre for Documentation and Research, 1999: 3,
http://www.unhcr.org/3ae6a0c58.pdf?query=Unprofor.
13
Tamtéž, 2.
14
United Nations Security Council, Resolution 819 (1993), 2.
15
Ingrao a Emmert, Confronting the Yugoslav Controversies, 204.
16
„U.N. General to Stay in Bosnian Town“, The New York Times, staženo 29. 4. 2019,
https://www.nytimes.com/1993/03/17/world/un-general-to-stay-in-bosnian-town.html.
17
Ingrao a Emmert, Confronting the Yugoslav Controversies, 204.
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Mezinárodního výboru Červeného kříže Cornelio Sommarugy, který už dříve navrhoval
vytvoření chráněných oblastí, které by poskytly útočiště uprchlíkům.18
O měsíc později vydala RB rezoluci č. 824, jež dala vzniknout dalším pěti bezpečným
zónám, a to okolo sídel Goražde, Žepa, Bihać, Sarajevo a Tuzla.19 Rezoluce zároveň
ukládaly jednotkám UNPROFOR za úkol zajistit bezpečnost těchto oblastí. Problémem
bylo, že mise, která byla ze své podstaty mírová (peace-keeping), se tímto posouvala spíše
k misi vynucovací neboli peace-enforcing .20 Jednotky však neměly prostředky potřebné
k implementaci takového mandátu.21 Koncept bezpečných oblastí byl tedy problematický od
samého začátku, jak kvůli nedostatečným prostředkům, tak kvůli nejasné intepretaci
mandátu, a nejspíše právě proto byl odsouzen k pozdějšímu neúspěchu.
Bakalářská práce nejprve stručně nastíní vypuknutí války v BaH a cíle válčících
stran. V první části textu budou rovněž vysvětleny důvody, jež vedly vojska VRS (Vojska
Republiky srbské, ozbrojené síly Republiky srbské mezi lety 1992–2005) ke snaze dobýt
bosňácké enklávy.
V druhé části práce představí snahy mezinárodního společenství o mírové řešení
konfliktu, jež předcházely právě vyslání jednotek UNPROFOR, jako např. Vance-Owenův
plán či plán Owen-Stoltenberg. Charakteristika dalších uvažovaných mírových řešení, která
byla mimo humanitární misi zvažována, je důležitá pro pochopení celkového kontextu. Tedy
neutěšené situace, ve které se nacházelo mezinárodní společenství, a která pak vedla k jeho
nepříliš uspokojivým výsledkům ve věci řešení bosenského konfliktu.
Hlavní část práce se věnuje vzniku bezpečných zón kolem bosňáckých enkláv a
vyslání prvních mírových jednotek UNPROFOR do BaH. Největší důraz bude kladen na
rozbor situace ve městě Goražde. Dále bude v práci specifikován mandát UNPROFOR,
který byl neustále pozměňován. V průběhu války se tento mandát přeměnil z původně
výlučně mírové mise v misi vynucovací. Na tento typ mise ale dané jednotky neměly
prostředky. Tyto chaotické změny mandátu bez předchozího důkladnějšího promyšlení byly
jedním z důvodů, proč mise UNPROFOR často nebyla schopná dostát tomu, co se od ní
18

Honig, Jan Willem a Both Norbert, Srebrenica: Record of a War Crime (London: Penguin Books, 1996),
99.
19
United Nations Security Council, Resolution 824 (1993), 2.
20
Peacekeepingové mise vysílá OSN především s cílem podpořit zastavení palby či mírovou dohodu v místě
konfliktu. Dále mohou být jednotky těchto misí pověřeny ochranou civilistů či odzbrojení účastníků
konfliktu po skončení bojů. Peace enforcement dle oficiální definice OSN zahrnuje řadu donucovacích
prostředků – včetně použití síly – a vyžaduje přímou autorizaci Rady bezpečnosti. Tyto mise bývají povolány
s cílem opětovně nastolit mír a pořádek v místech, kde je konflikt považován za hrozbu mezinárodnímu míru.
21
Corwin Philipp, Dubious mandate: a memoir of the UN in Bosnia, summer 1995 (Durham: Duke
University Press, 1999), 81.
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očekávalo.22
Výklad v posledních dvou kapitolách se zaměří na dění v Goražde v letech 1994–
1995 a působení mírových jednotek UNPROFOR právě zde. Následně projekt shrne chování
mezinárodního společenství. Na základě analýzy dokumentů RB práce stanoví, jaké
skutečnosti stály za většinovým neúspěchem této mise. Bakalářský projekt se současně
pokusí zodpovědět, proč lze angažmá mezinárodního společenství v celkovém řešení
bosenské krize považovat za neúspěšné.
Projekt pracuje s hypotézou, která tvrdí, že odpověď mezinárodního společenství na
bosenskou krizi formou vyslání mírové mise byla neadekvátní. Pokud má být mírová
operace úspěšná, musí splňovat základní podmínky: mít souhlas všech zúčastněných stran
s činností mírových jednotek v místě konfliktu, dodržet neutralitu a přistoupit k užití síly jen
za účelem sebeobrany.23 V případě intervence OSN v BaH nebyl ani jeden z těchto principů
zcela dodržen.24 Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké byly konkrétní důvody tohoto
neúspěchu, vedlejší otázkou pak zda bylo toto selhání na straně samotných mírových
jednotek či na bedrech mezinárodního společenství. Tyto otázky budou zodpovězeny na
základě práce s primárními zdroji, jež popisují reálné podmínky, za kterých působily mírové
jednotky v okolí Goražde.
Pro pochopení problematiky mandátu jednotek UNPROFOR je stěžejní popsat
rozdíly mezi mírovou misí (peace-keeping) a misí vynucovací (peace-enforcing). Mírové
mise vysílá OSN do místa sporu z kompetence VI. kapitoly Charty OSN, pokud by trvání
tohoto konfliktu „mohlo ohrozit udržení mezinárodního míru a bezpečnost“.25 Přítomnost
mírových jednotek by zde měla podpořit zastavení palby či uzavření mírové dohody. Vojáci
účastnící se těchto misí mohou být dále pověřeni ochranou civilistů či odzbrojení účastníků
konfliktu po skončení bojů.26 Naproti tomu mise vynucovací jsou vysílány pod VII.
kapitolou Charty OSN, pokud Rada bezpečnosti OSN (dále jen RB) určí, že „došlo k
ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu“.27 Peace enforcement dle oficiální
definice OSN zahrnuje řadu donucovacích prostředků – včetně použití síly – a vyžaduje
22

Honig a Both, Srebrenica, 103–4.
„What is peacekeeping“, United Nations peacekeeping, staženo 3. 5. 2019,
https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping.
24
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přímou autorizaci RB. Mise bývají zpravidla povolány s cílem opětovně nastolit mír a
pořádek v místech, kde je konflikt považován za hrozbu mezinárodnímu míru.28 U tohoto
typu mise jsou nutná jasně daná pravidla, určující, za jakých podmínek mají její jednotky
povoleno využít k implementaci svého mandátu sílu.29
Pro zaměření na enklávu kolem Goražde jsem se rozhodla, protože šlo o největší ze
tří tzv. východních enkláv, které se s postupem konfliktu staly klíčovou oblastí jak pro
bosenské Srby, tak pro Muslimy. Pád těchto enkláv v čele s Goražde by pravděpodobně
znamenal porážku muslimské strany.30 Zkoumání činnosti jednotek UNPROFOR v dané
enklávě je relevantní i kvůli časovému odstupu, jenž dřívější práce postrádají.
Téma bosenské války bylo od devadesátých let hojně reflektováno v odborné
literatuře. Problematika bezpečných oblastí, kde by se pozornost soustředila na jinou oblast
než Srebrenici či Sarajevo, není doposud relevantně zpracována. Masakr ve Srebrenici
v červenci 1995 jednoznačně zastínil dění v ostatních enklávách. Přesto však události v
Goražde měly vliv na další jednání mezinárodního společenství. V Goražde poprvé došlo
k většímu využití leteckých náletů, které měly pomoci nahradit nedostatek vojáků na zemi.
Velmi brzy se však ukázalo, že se minuly s účinkem a vyvolaly jen větší odvetné akce
bosenskosrbských jednotek.31
Pozornost byla v odborné literatuře především během války a prvních let po ní
věnována masakru ve Srebrenici, který se stal jedním z největších stigmat mírové mise
v BaH. Mezi nejuznávanější v tomto případě patří tituly Davida Rohdeho Endgame: The
Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe´s Worst Massacre Since World War II a Safe Area
– Srebrenica: Europe´s Worst Massacre Since the Holocaust oceněné Pulitzerovou cenou.
Bakalářská práce minimálně využívá knihu od autorské dvojice Jan Willem Honig a Norbert
Both Srebrenica: Record of a War Crime, která přibližuje chování mezinárodního
společenství i v obecné rovině, tj. bez ohledu na jednotlivé bezpečné zóny. Velký prostor je
v odborné literatuře věnován i dění v Sarajevu, které bylo více než čtyři roky téměř
neprodyšně obklíčeno. To z hlavního města činilo nejdéle obléhané místo v moderní historii,
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a posunulo ho tak do centra mediálního zájmu.32 Chováním jednotek UNPROFOR právě
v Sarajevu se kromě jiných zabývá například Peter Andreas ve své knize Blue Helmets and
Black Markets: The Bussiness of Survival in the Siege of Sarajevo.
Drtivá většina odborných prací zabývajících se touto tématikou je však zatížena
tendenčností. Ve snaze vyhnout se této hrozbě byla literatura vybrána na základě kritické
analýzy. Jelikož se stěžejní část práce bude zabývat působením OSN a jejích mírových
jednotek, staví na pramenech, kterými zde budou rezoluce Rady Bezpečnosti OSN přijaté
v průběhu konfliktu. Ty podávají základní informace o mírových plánech a mandátu
jednotek UNPROFOR v původní podobě. Dalšími využívanými dokumenty jsou i nedávno
odtajněné zprávy DCI Interagency Balkan Task Force, odnože americké CIA, která se
zabývala krizí v Jugoslávii. Zprávy poskytují informace o celkovém vývoji konfliktu v BaH
i situaci přímo na místě.
Neméně důležitými primárními zdroji jsou i zprávy Generálního tajemníka OSN,
mimo jiné například materiál z roku 1999, který posuzuje události bosenské války od
vytvoření první bezpečné zóny v dubnu 1993 až do pádu Srebrenice v červenci 1995. V době
vydání této zprávy byl Generálním tajemníkem Kofi A. Annan z Ghany, jež se během svého
působení ve funkci zaměřoval především na reformu OSN a celkově na zefektivnění
mezinárodního systému. Díky Annanovi došlo k rapidnímu posílení mírových misí, což
pramenilo především z jeho hlasité kritiky špatně zvládnuté situace v BaH.33
Z oficiálních zpráv mezinárodních organizací práci dále poslouží i posudek UNHCR
z dubna 1994 s názvem Working in a War Zone: A Review of UNHCR´s Operations in
Former Yugoslavia, jež analyzuje problémy spojené s působením UNHCR v Bosně a
Hercegovině během let 1992–1993. Zpráva je založena na rozhovorech s personálem
UNHCR v hlavních táborech i přímo v centru dění, potažmo i s členy dalších organizací či
příslušných vlád. Jak samotná organizace uvádí, pro zachování srozumitelnosti a stručnosti
byly využity jen informace nezbytné k analyzování hlavních problémů působení UNHCR
v BaH, a kriticky tak hodnotí celou operaci.34
Ze sekundárních zdrojů projekt pracuje jak s knihami, tak s odbornými články. Mezi
nimi jde především o Rules of engagement of U.N. peacekeeping forces in Bosnia od
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vojenského experta Bruce D. Berkowitze. Ve zmiňovaném článku popisuje pravidla, pod
kterými musely jednotky UNPROFOR jednat. Analýzu spolupráce OSN s UNHCR
poskytne mimo jiné práce The humanitarian operation in Bosnia 1992–95: dilemmas of
negotiating humanitarian access od Marka Cuttse, jež v průběhu let působil na několika
pozicích v UNHCR, mimo jiné právě i během bosenské krize. Zpráva popisuje problémy, se
kterými se mise OSN potýkala v průběhu implementace především humanitární části svého
mandátu, a mimo jiné poskytuje i množství statistických údajů, které bakalářský projekt dále
využívá.
Celkový náhled bosenské války a její komplexnosti poskytne především kniha
americké profesorské dvojice Stevena Burga a Paula Shoupa The War in Bosnia and
Herzegovina: Ethnic Conflict and International intervention. Autoři zde rozebírají nejen
vývoj konfliktu, ale i mezinárodní intervenci. Spolu s knihou Bosenská otázka v 19. a 20.
století, jejímž autorem je jeden z předních tuzemských expertů v oblasti Balkánu Ladislav
Hladký, vytváří přehlednou osu událostí celé bosenské války.
K analýze postoje mezinárodního společenství a dění v bezpečných zónách poslouží
kniha Charlese Igrao a Thomase A. Emmerta Confronting the Yugoslav Controversies: A
Scholars´s Initiative. Scholar´s Initiative je mezinárodní společenství historiků, sociálních
vědců a právníků, kteří se spojili s cílem analyzovat kontroverzní události války, které
národy bývalé Jugoslávie dodnes rozdělují. Jelikož je kniha projektem zmíněné mezinárodní
iniciativy, přispělo do ní množství autorů jak ze západních zemí, tak z oblasti Balkánu.
V neposlední řadě projekt pracuje s dílem toho času vrchního politického důstojníka
OSN v Sarajevu Phillipa Corwina Dubious Mandate: A Memoir of the U.N. in Bosnia,
Summer 1995. Autor v knize popisuje realitu války, a zároveň se snaží upozorňovat na
chování všech hlavních aktérů konfliktu, nikoliv pouze OSN.

1 Propuknutí konfliktu v Bosně a Hercegovině
Spory mezi jednotlivými svazovými republikami a národy Jugoslávie začínaly
výrazněji narůstat po přijetí nové ústavy SFRJ v únoru 1974.35 Dokument rozšiřoval
pravomoci jednotlivých republik a ponechával centrální vládě jen málo pravomocí, což
činilo z do té doby federativní Jugoslávie spíše stát na bázi konfederace.36 Rozvolnění

35

Hladký Ladislav, Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita, 2005), 218.
Hayden, Robert M., „The beginning of the End of Federal Yugoslavia: The Slovenian Amendment crisis of
1989“, The Carl Beck Papers, č. 1001, 4.
36

10

svazků mezi republikami tak dalo prostor jejich vzájemným sporům i ambicím jednotlivých
politických osobností.
Federativní podoba Jugoslávie definitivně vzala za své po smrti dosavadního vůdce
a prezidenta Josipa Broze Tita v květnu 1980. Federace, kterou do té doby udržovala
pohromadě řada faktorů, jako například specifické postavení mezi Východem a Západem či
komunistickou stranou propagovaná idea „bratrství a jednoty“ jugoslávských národů, se
začala pomalu rozpadat.37 Země sice ve své stávající podobě na mapě světa vydržela ještě
desetiletí, riziko vypuknutí etnického konfliktu se však s postupující krizí mnohonásobně
zvyšovalo.38
Předzvěstí konce pak byly události na přelomu osmdesátých a začátku devadesátých
let, kdy se světová pozornost upínala ke krizi v Sovětském svaze, rozpadu Východního
bloku, znovusjednocení Německa či válce v Perském zálivu, a dění na Balkánském
poloostrově tak nabylo druhořadého charakteru.39 Začátkem roku 1990 došlo de facto
k rozpadu Svazu komunistů Jugoslávie, když se Svaz rozdělil na komunistické strany
jednotlivých svazových republik, čímž zaniklo jednotné centrum moci.40
Klíčové pro další vývoj byly volby v listopadu téhož roku, které poukázaly na
národnostní rozdělenost SR BaH.41 Bosenské vedení komunistické strany po vzoru ostatních
svazových republik rozhodlo před nadcházejícími volbami povolit vznik a účast opozičních
stran. Tento impuls dal vzniknout třem hlavním stranám, založeným na etnickém základě.42
Jmenovitě se jednalo o SDA vedenou Alijou Izetbegovićem, HDZ v čele s Mate Bobanem a
SDS vedenou Radovanem Karadžićem.43 SDA měla zprvu zájem na zachování Jugoslávské
federace, pod podmínkou, že by byly posíleny rozhodovací pravomoci jednotlivých
republik. Po vyhlášení samostatnosti Chorvatska a Slovinska však Izetbegović odmítl nadále
setrvat ve většinově srbské federaci, která nápadně připomínala koncept Velkého Srbska.44
Naproti tomu SDS byla proti jakýmkoliv změnám v jugoslávské federaci jako celku i uvnitř
BaH samotné, které by mohly znamenat vznik většinově nesrbské vlády.45 Ideálním řešením
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pro SDS bylo připojení většinově srbských území BaH k Srbsku.46 Konečně HDZ, která byla
založena jako odnož stejnojmenné strany v Chorvatsku, byla zajedno s SDA v opuštění
zbytkové jugoslávské federace, čímž celkem jasně následovala vedení své mateřské strany.47
V listopadových volbách byl patrný narůstající nacionalismus, který nahradil
vyhořelou ideu komunismu. Všechny tři etnicky orientované strany získaly procento hlasů,
které téměř odpovídalo procentuálnímu zastoupení daného etnika v počtu obyvatel BaH.
V případě bosenských Muslimů šlo o 43,7 %, přičemž muslimská SDA získala 37,8 % hlasů,
bosenští Srbové tvořili 31,3 % obyvatel, a jejich SDS dostala 26,5 % hlasů, nejméně – 17,5
% – bylo bosenských Chorvatů, jejichž HDZ získala 14,7 %.48 Do té doby ústřední
komunistická strana získala pouhých 8,5 % hlasů, stejně jako strana reformistů.49
Volby poukázaly i na separatistické tendence srbské strany, která volala po připojení
etnicky srbských území k Srbsku. To nadále prohlubovalo rozdílné pohledy na budoucnost
země. Ani HDZ nebyla příliš nakloněná vzniku samostatné BaH ve formě unitárního státu,
na rozdíl od muslimské SDA.50
Krize vygradovala, když Chorvatsko a Slovinsko dne 25. června 1991 vyhlásilo
nezávislost. Na to se rozhodla zareagovat Jugoslávská lidová armáda (dále jen JLA), která
hájila zachování jednoty federace, a odchod dvou republik tak pro ni znamenal narušení této
integrity.51 JLA projevila svůj nesouhlas místními útoky na ozbrojené síly výše zmíněných
států. Ve Slovinsku tyto sporadické boje však trvaly pouhých deset dní, částečně proto, že
Slovinsko nemělo pro Srby takový význam jako zbylé republiky, jelikož zde nebyla
přítomna výraznější srbská menšina.52 Naproti tomu v Chorvatsku tvořila srbská menšina 12
% obyvatel republiky, a místní boje JLA s Chorvaty tak zanedlouho přerostly v regulérní
válku.53 Cílem JLA bylo vytvořit na území Chorvatska čistě srbský region, který by byl
etnicky „vyčištěn“ od chorvatského obyvatelstva.54
46
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Za hranicemi SR BaH došlo k rozpoutání občanské války, která v důsledku etnických
čistek donutila velký počet obyvatel Chorvatska k útěku, a jako nejbližší útočiště se
naskytovala právě BaH.55 Zároveň se na území SR BaH stahovaly jednotky JLA ze
Slovinska, což spolu s panikou přiživovanou pravidelným televizním i jiným vysíláním o
dění v Chorvatsku zakrátko navodilo po celé zemi atmosféru neklidu a obav o budoucnost.56
V reakci na vyhlášení nezávislosti Chorvatska a Slovinska ES rozhodlo, že pokud
kterákoliv ze svazových republik bude usilovat o mezinárodní uznání své nezávislosti, musí
o ně zažádat do konce roku 1991.57 Názory na nezávislost se především v parlamentu BaH
lišily – HDZ s SDA byly pro odtržení od zbytkové Jugoslávie, SDS však byla zásadně proti.
První dvě zmiňované strany se už v říjnu 1991 dohodly na deklaraci suverenity BaH, na což
členové SDS reagovali opuštěním parlamentu a bojkotem všech budoucích rozhodnutí
vlády.58 Ta v lednu 1992 odhlasovala uspořádání referenda k otázce nezávislosti země.59
Referendum bylo podmínkou danou zeměmi Evropských společenství pro mezinárodní
uznání samostatnosti republiky, neboť v západních zemích panoval většinový názor, že není
jednoznačné, zda je nezávislost, vzhledem k etnické rozmanitosti země, přáním většiny
obyvatel.60
Referendum se nakonec uskutečnilo na přelomu února a března stejného roku, bylo
však většinově bojkotováno bosenskými Srby, a nedá se tak říci, že by výsledek skutečně
vyjadřoval vůli všech obyvatel Bosny a Hercegoviny. 61 V referendu se pro samostatnost
vyslovilo 62,7 % občanů.62 Nezávislost BaH byla oficiálně potvrzena poté, co ji 6. dubna
1992 uznaly země ES a o den později i USA. V reakci na to, rovněž 7. dubna, vyhlásili
bosenští Srbové, kteří nesouhlasili s odtržením od „zbytkové“ Jugoslávie, vlastní nezávislou
Republiku srbského národa v Bosně a Hercegovině (zkráceně RS v BaH, později jen RS).63
Mezinárodní společenství doufalo, že přiznáním samostatnosti zemi, jako je BaH, zabrání
propuknutí většího konfliktu v regionu, paradoxně však tento akt rozklad země jen uspíšil.64
V tomto pro Bosnu velice nestabilním období se především na venkově začalo
projevovat čím dál problematičtější soužití odlišných etnik, vyvolané nacionalistickou
55
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rétorikou národnostních stran. Například lídr SDS Radovan Karadžić se mezi bosenskými
Srby na venkově snažil šířit strach z údajného plánu SDA na nastolení fundamentalistického
režimu a nadvlády islámu.65 Postupně docházelo k prvním ozbrojeným střetům, ve dnech
následujících mezinárodní uznání BaH jakožto suverénního státu se země již naplno ocitla
v občanské válce. V návaznosti na vypuknutí krize Předsednictvo Bosny a Hercegoviny dne
8. dubna vyhlásilo v zemi výjimečný stav.66

2 Mezinárodní společenství a jeho hledání mírového řešení
Během května 1992 boje eskalovaly, násobily se útoky na humanitární pracovníky,
Sarajevo bylo v podstatě obklíčeno a neustále ostřelováno.67 Bosenská vláda, která nebyla
na válku připravená, se obrátila na OSN s žádostí o pomoc. V odpovědi na tuto žádost byla
BaH 22. května přijata jako plnoprávný člen OSN. Dále bylo okamžitě rozhodnuto o vyslání
zvláštní mise, jež měla za úkol prozkoumat možné nasazení mírových jednotek
UNPROFOR (United Nations Protection Force). Dne 30. května přijala RB rezoluci č. 757,
jež se stala jednou z celkem 118 rezolucí RB vztahujících se k bývalé Jugoslávii.68 Rezolucí
č. 757 byly uvaleny hospodářské sankce na Svazovou republiku Jugoslávie (Srbsko a Černá
Hora) za otevřenou podporu JLA a násilí, jež armáda páchala v BaH.69
Krize se dále stupňovala, když se v létě roku 1992 naplno projevily chorvatské
separatistické tendence. Nejprve bosenští Chorvaté 3. července vyhlásili Chorvatské
společenství Herceg-Bosna, jež ospravedlňovali existencí podobného srbského společenství
na bosenském území, Republiky srbské.70 Dále si zbudovali i vlastní ozbrojené jednotky,
tzv. Chorvatskou radu obrany (Hrvatsko vijeće odbrane, HVO), která měla být oficiálně
podřízena společnému vedení Armády BaH, reálně však HVO byla řízena ze Záhřebu a
vyzbrojována armádou Chorvatské republiky.71
Konečně dne 8. června 1992 vydala RB rezoluci č. 758 o krizi v Bosně a
Hercegovině, jež rozhodovala o vyslání prvních 1 100 vojáků tzv. „modrých přileb“,
mezinárodních mírových jednotek UNPROFOR.72 Ty se měly pokusit oddělit od sebe
65
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jednotlivé bojující strany a mimo jiné i převzít dohled nad sarajevským letištěm.
Mezinárodní letiště měli v té době pod kontrolou bosenští Srbové, kteří zabraňovali dopravě
jakékoliv humanitární pomoci do obleženého Sarajeva, potažmo i do zbytku země.73
Sarajevské letiště se podařilo jednotkám OSN získat 29. června, čímž vznikl letecký most
právě za účelem přepravy humanitární pomoci.74
V reakci na pokračující boje a etnické čistky bylo v září 1992 vysláno do BaH dalších
cca 6 000 příslušníků mírových jednotek. V té době už však bosenští Srbové kontrolovali
přibližně 55 % území BaH. 75 Obklíčeny byly postupně i muslimské enklávy okolo měst
Goražde, Žepy a Srebrenice, které poskytovaly úkryt desetitisícům uprchlíků. Obklíčení
přelidněných sídel vedlo nevyhnutelně k nedostatku potravin a jiných základních životních
potřeb. Humanitární pomoc, která se do země začala dostávat po zajištění sarajevského
letiště, směřovala primárně do hlavního města.76

2.1 Vance–Owenův plán
Prvním výraznějším pokusem mezinárodního společenství o vyřešení neutěšené
bosenské situace byl tzv. Vance–Owenův plán z ledna 1993.77 Dle tohoto návrhu mělo na
území BaH vzniknout deset samosprávných kantonů.78 Aby byla nastolena rovnováha, každé
etnikum mělo „získat“ tři kantony, Sarajevo jako hlavní město se pak mělo stát samostatným
regionem pod společnou správou Chorvatů, Srbů i bosenských Muslimů. V čele každého
z kantonů měla stát samostatná vláda, která by byla proporčně sestavena podle
národnostního složení dané provincie. Zemi jako celek pak mělo řídit Předsednictvo. Podle
plánu měla být BaH decentralizovaným státem, čímž Vance a Owen doufali docílit utlumení
volání po samostatnosti jednotlivých národností, a zároveň ztížení případných pokusů o
rozdělení země.79
Proti tomuto řešení se však postavila koalice USA, Předsednictva BaH a bosenských
Srbů. Spojeným státům se nelíbila podoba kantonů na mapě, bosenská vláda vyjádřila
zklamání nad tím, že by nebylo dosaženo jejího primárního cíle, totiž zachování unitárního
státu. Bosenští Srbové pak nesouhlasili s tím, že by jejich území bylo rozděleno na několik
73
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izolovaných celků. Po zdlouhavých jednáních nakonec Američané i bosenská vláda vyjádřili
souhlas s navrhovaným řešením. Bosenští Srbové přislíbili ve věci přijetí či nepřijetí plánu
hlasovat na sněmu v Bijeljině, nicméně všem zúčastněným stranám bylo ještě před jeho
konáním jasné, že hlasování dopadne odmítnutím plánu.80 Návrh Vance a Owena totiž
bosenským Srbům přislíbil přibližně jen 43 % území BaH, v kontrastu k cca 70 % území,
jež v té době bylo pod dohledem jejich armády.81 Dne 26. dubna 1993 došlo k očekávanému,
když bosenští Srbové jednohlasně hlasovali proti přijetí Vance–Owenova plánu.82

2.2 Plán Owen–Stoltenberg
Na konci léta 1993 přišli David Owen a norský diplomat a ministr zahraničí Thorvald
Stoltenberg (který nahradil ve funkci Cyruse Vance) s novým plánem, Owen–Stoltenberg.83
Dle tohoto návrhu měl vzniknout volný svaz tří bosenských republik, který by ale měl jedno
společné zastoupení v OSN, jedno občanství i společné státní symboly.
Organizace spojených národů si měla dále vzít na určitou dobu na starost správu
Sarajeva, naproti tomu Mostar spolu s východními enklávami měly spadat pod orgány
Evropské unie. Vzhledem k tomu, že mělo de facto dojít k vytvoření tří „ministátů“ v rámci
navrhovaného státního celku, jen velmi volně spojených formou konfederace, vysloužil si
plán odmítavou reakci ze strany bosenských Muslimů, kteří si přáli jednotný stát. Naproti
tomu Chorvaté i Srbové lobbovali za přijetí plánu, jelikož jejich představám vyhovoval
daleko více, než předchozí Vance–Owenův.84 Stejně, jako tomu bylo v případě srbského
hlasování o předchozím mírovém řešení, nyní došlo k podobnému odmítnutí plánu Owen–
Stoltenberg bosenskými Muslimy.85

3 Bezpečné zóny
Koncept vytvoření bezpečných zón v BaH se poprvé objevil v říjnu 1992 na schůzi
diplomatů v Ženevě. Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Cornelio
Sommaruga zde navrhl vytvoření chráněných oblastí na základě vzájemné dohody všech
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zúčastněných stran. Především tato část vyvolala skeptické reakce. Cyrus Vance a lord
Owen, kteří mezitím pracovali na vlastním mírovém plánu, varovali, že samotné získání
souhlasu všech válčících stran bude problematické. Ty by se musely dohodnout nejen na
respektování statutu dané oblasti, ale i na její demilitarizaci.86 Návrh byl však odmítnut
mezinárodními organizacemi i zeměmi poskytujícími vojáky pro misi UNPROFOR, a to
především ze strachu, že vytvoření bezpečných oblastí by nakonec vedlo ke zdlouhavé válce
s bosenskými Srby.

3.1 Zřízení bezpečných zón
Sommarungův návrh byl znovu vzat v potaz až na jaře 1993, kdy začal hrozit pád
jedné ze zamýšlených chráněných oblastí, Srebrenice.87 V reakci na to, a na obléhání
ostatních muslimských enkláv byla dne 16. dubna 1993 přijata rezoluce RB č. 819, která
Srebrenicu a její okolí prohlásila za tzv. bezpečnou zónu, jež měla od té chvíle být ušetřena
„jakéhokoliv ozbrojeného útoku či jiného nepřátelského činu“.88 V souvislosti s tím
požadovala rezoluce okamžité zastavení srbských útoků na tuto bezpečnou zónu a stažení
jednotek VRS z jejího nejbližšího okolí. Zároveň pak apelovala na Svazovou republiku
Jugoslávii, aby neprodleně zastavila dodávky zbraní právě jednotkám bosenských Srbů.
Hned v několika různých bodech pak rezoluce odsoudila metodu „etnických čistek“ a útoky
proti mírovým jednotkám UNPROFOR.89
Jelikož bylo přijetí rezoluce č. 819 vyvoláno především nastalou situací, kdy hrozilo,
že Srebrenica padne, bývá rozhodnutí o zřízení bezpečné oblasti v některých případech
považováno za uspěchané a špatně promyšlené. Rezoluce jako taková totiž dále nestanovila,
jak přesně by měl koncept bezpečné zóny v praxi vypadat, a jak přesně mělo být zajištěno
ono bezpečí této oblasti.90
Vytvoření bezpečných zón i kolem zbývajících muslimských enkláv a hlavního
města následovalo téměř vzápětí. Již 6. května 1993 vydala RB rezoluci č. 824, jež uváděla,
že Sarajevo a další Srby podobně ohrožené oblasti – konkrétně Tuzla, Žepa, Goražde a Bihać
– měly být od té doby stejně jako Srebrenica považovány za bezpečné zóny.91 Těmto
konkrétním sídlům dominovala muslimská většina, která byla po převážnou část konfliktu
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obklíčena jednotkami VRS.92 Ty mířily své útoky především proti zmíněným sídlům, která
byla přeplněná civilisty i z okolních vesnic, které bosenskosrbské síly ovládly již dříve.
Prohlášením sídel za bezpečné oblasti se RB pokoušela o zmírnění vzniklé humanitární
krize.93
Dále RB prostřednictvím rezoluce č. 824 požadovala, aby všechny zúčastněné strany
respektovaly a pokud možno plně spolupracovaly s přítomnými jednotkami UNPROFOR.94
Tato část se však ukázala jako velmi problematická, vzhledem k tomu, že celý koncept byl
v podstatě závislý jen na „dohodě“ jednotlivých stran. Rezoluce postrádala ukotvení
jakýchkoli donucovacích prostředků, tudíž, pokud se jedna strana rozhodla rezoluci
nerespektovat, nehrozil jí žádný větší postih.95
Problémem rezolucí zabývajících se bezpečnými zónami byl i fakt, že se
nezmiňovaly o přesném teritoriálním vymezení daných zón.96 Jednotky UNPROFOR tak
měly operovat v těchto oblastech a chránit je, aniž by věděly, kam až zmiňované bezpečné
zóny sahají. Dalším nedostatkem ve věci rezolucí RB bylo, že nevyžadovaly odzbrojení
jednotek bosenské armády (dále jen ARBiH) operujících v rámci bezpečných zón.97 Po
bosenských Srbech rezoluce požadovaly, aby neprodleně opustili zóny a jejich okolí „do
vzdálenosti, ze které nebudou představovat bezpečnostní hrozbu daných zón a jejich
obyvatel“.98
Dle zprávy Generálního tajemníka OSN k rezoluci č. 871 využívala ARBiH zóny
jako „místa, kde její jednotky mohly odpočívat, cvičit a doplnit zásoby“.99 Současně mohly
jednotky z bezpečných zón „útočit na bosenskosrbské pozice, čímž mohly vyprovokovat
jejich odvetu“.100 V Goražde pak v průběhu války fungovala továrna na výrobu munice pod
kontrolou ARBiH, která pro bosenské Srby mimo jiné představovala jeden z důležitých
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strategických bodů.101
Fakt, že se rezoluce RB nezmiňovaly o odzbrojení jednotek ARBiH, a tudíž jim
nebránily v provokování odvetné palby ze strany VRS, byl zásadní. Absence tohoto bodu
v důsledku mohla snadno vyvolat útoky na bezpečné oblasti, kde se jednotky ARBiH často
nacházely, a oblasti tak nemohly být z podstaty věci bezpečné.102 Generální tajemník ve
zmíněné zprávě dále uvedl, že aby mohl koncept bezpečných zón skutečně fungovat, muselo
by dojít k úplnému odzbrojení obou stran (armády BaH i bosenskosrbských jednotek),
zajištění svobody pohybu, stažení veškerých těžkých zbraní z chráněných oblastí a jejich
okolí a rozšíření řad vojáků UNPROFOR, kteří by tyto podmínky kontrolovali.103

3.2 Rezoluce č. 836
Rezoluce č. 819 a č. 824 se taktéž nezmiňovaly o žádné formě odvetné akce pro
případ, že by došlo k narušení některé z bezpečných oblastí a ohrožení humanitárního
personálu. Dne 4. června 1993 byla v souvislosti s tím přijata rezoluce č. 836 o vojenské
ochraně bezpečných zón.104 Tato rezoluce rozšiřovala mandát jednotek UNPROFOR a
umožňovala jim „v rámci sebeobrany přijmout nutná opatření, včetně užití síly, jako
odpověď na bombardování a ozbrojené vpády do bezpečných oblastí, nebo v případě
cílených obstrukcí svobody pohybu mise UNPROFOR a jí zabezpečovaných konvojů v
oblasti“.105 Problémem této části však bylo, že nedefinovala, do jaké míry mohl
UNPROFOR použít sílu, pokud šlo o ochranu civilního obyvatelstva a jiného personálu než
mírových jednotek.106
Neméně důležitou změnou byl i článek 10 této rezoluce, který se odvolával na
členské státy a regionální organizace, jimž bylo skrze daný článek umožněno poskytnout
veškerou možnou podporu jednotkám UNPROFOR v bezpečných zónách a jejich okolí.107
Tato podpora zahrnovala i využití vzdušných sil a leteckých úderů, byly-li by potřeba
k implementaci mandátu popsaného výše. Mise UNPROFOR, jež měla být obecně mírovou
misí, se těmito změnami mandátu postupně stávala misí vynucovací, na což však i přes
přiřknutou leteckou podporu neměla dostatek potřebných prostředků.
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RB přijetím rezoluce č. 836 v podstatě sama popřela neutralitu mírové mise, když
vojákům UNPROFOR rozšířila mandát o ochranu bezpečných zón. Tyto zóny totiž byly
dominantně muslimské, a RB jim tudíž přisuzovala větší váhu, než oblastem převážně
srbským či chorvatským.108 Veškeré úpravy mandátu od přijetí rezoluce č. 836 byly
doprovázeny neschopností mezinárodního společenství shodnout se na efektivním řešení
konfliktu, a ve většině případů byly vyvolány především nutností „něco dělat“. Změny
mandátu byly nejednoznačné a ani sama RB jim často nehodlala dostát. To je patrné
například na celé politice bezpečných oblastí, které RB vytvořila a dala jednotkám
UNPROFOR za úkol je chránit, už jim k tomu však neposkytla dostatečné prostředky. 109

3.3 Nedostatek prostředků k implementaci mandátu
Ve své zprávě z roku 1993 se generální tajemník OSN z pověření RB ujal rozboru
dosavadního mandátu jednotek UNPROFOR v BaH, kde popsal jejich působení v průběhu
konfliktu. Generální tajemník ve zprávě připomněl také další úkoly, které mírovým
jednotkám zadávala rezoluce RB č. 836, jako například zajištění demilitarizace těchto oblastí
nebo obsazení strategických pozic v okolí enkláv. Upozornil ale, že ke splnění těchto
dodatečných úkolů spolu s původním humanitárním cílem mise by bylo zapotřebí posílit
UNPROFOR o dalších 34 tisíc mužů. Připustil ale, že pokud by všechny zúčastněné strany
spolupracovaly, bylo by možné začít naplňovat mandát daný rezolucí č. 836 i s poněkud
skromnější verzí, jíž bylo posílení o přibližně 7 600 vojáků.110
Stejně zdrženlivě, jako se mezinárodní společenství rozhodovalo doposud, se členské
státy OSN zachovaly i tentokrát. Dne 18. června byla přijata rezoluce RB č. 844, schvalující
méně početnou variantu.111 Zvolením této „lehké“ varianty RB zároveň vědomě souhlasila,
že v dané podobě bude mise UNPROFOR schopna zajistit bezpečnost enkláv pouze
v závislosti na souhlasu a spolupráci všech zúčastněních stran, což v praxi téměř jistě
znamenalo, že jednotky UNPROFOR tuto bezpečnost nebudou moci zaručit.112
Jelikož OSN neměla a nemá stálou armádu, jednotky vysílané pod její záštitou jsou
poskytovány členskými státy. Byť tyto státy odhlasovaly posílení mise UNPROFOR o
dalších 7 600 mužů, samy pak odmítly daný počet jednotek poskytnout. Některé členské
108
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země nepřispěly žádnými vojáky, státy jako Francie či Velká Británie, jejichž jednotky už
v BaH operovaly, pak odmítly jejich přesun a přerozdělení mezi nově vytvořené bezpečné
zóny.113 Ani původně přijatelnější „lehká“ verze posílení mise o necelých 8 tisíc mužů tak
nebyla realizována až do konce války, neboť ani s jednotkami, které byly v BaH přítomny
už před přijetím rezoluce č. 844, jejich počet v součtu nedosahoval čísla 7 600.114
Za celou dobu existence bezpečných zón v BaH nebyly poskytnuty dostatečné
prostředky k jejich ochraně ani zásobování. Počty jednotek UNPROFOR byly mnohem
nižší, než bylo zapotřebí, a vzhledem k jejich mandátu byly poměrně zranitelné. Bezpečné
zóny jako takové nebyly ekonomicky soběstačné, jelikož scházely dostatečně funkční
koridory pro dopravu humanitární pomoci.115 Za těchto podmínek tak bylo pro UNPROFOR
velmi těžké alespoň z části úspěšně implementovat mandát daný rezolucemi RB, která
nebyla schopná ke splnění tohoto úkolu zajistit odpovídající zdroje.116

4 Mandát jednotek UNPROFOR
Jak již bylo zmíněno dříve, první jednotky UNPROFOR byly do země vyslány
v červnu 1992 po vydání rezoluce RB č. 758.117 Mírová mise jako taková ale byla v BaH
zahájena už dříve, a to rozšířením působnosti rezoluce RB č. 743 z 21. února 1992.118
Přítomnost jednotek UNPROFOR měla pouze zmírnit strádání obyvatel BaH, ať už
kterékoliv národnosti, stejně jako podněcovat debatu o míru. Mírová mise pod hlavičkou
OSN neměla být v žádném případě nakloněná jedné či druhé straně, a měla být ze své
podstaty neutrální.119
V době vyslání prvních jednotek se v BaH nedalo hovořit o žádném brzkém míru,
který by tato mise mohla udržovat. Hlavní úkolem jednotek UNPROFOR tak bylo asistování
UNHCR při dopravě humanitární pomoci, zajištění bezpečných tras pro jejich konvoje a
ochrana humanitárního personálu.120 Podle odhadů humanitárních pracovníků UNHCR byla
organizace za spolupráce s jednotkami UNPROFOR během války schopna dopravit a
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přerozdělit okolo 950 tisíc tun materiálu mezi přibližně 2,7 milionu obyvatel země.121
Nedalo se však hovořit o plošném úspěchu těchto dodávek, neboť byly z velké části závislé
na cílové části země. Například do enkláv na východě země, ke kterým patří i Goražde, bylo
v roce 1994 dopraveno přibližně 65 % všech plánovaných dodávek, v Bihaći to pak bylo
pouze 33 %.122
Problematický byl však už tento mandát, kdy jednotky mnohdy nebyly schopné
zajistit přístup humanitárních konvojů do míst obležených srbskými silami, jelikož
UNPROFOR byl v cestě přes jejich území výhradně závislý na oprávnění udělené právě ze
strany bosenských Srbů.123 Pokud měly jednotky v plánu bezpečně přepravovat humanitární
potřeby a personál přes toto území, musely sedm dní před zamýšlenou cestou zaslat
srbskému velení žádost obsahující poznávací značky všech vozů spolu s detailním
seznamem jejich nákladu.
V některých případech trvalo i měsíce, než byly tyto žádosti schváleny, některé pak
byly naprosto ignorovány, což jen umocňovalo naprostou závislost mírových jednotek na
zavedené politice souhlasu všech stran. Zároveň se často stávalo, že velká část
předpokládaného nákladu byla jednotkami bosenských Srbů zadržena. Jednalo se především
o materiály jako palivo či munice, jež byly v obležených enklávách již tak nedostatkovým
zbožím, v některých případech však byly blokovány například i dodávky léků či kojenecké
stravy.124 Jednotky UNPROFOR si, vzhledem ke svému mandátu, neměly možnost vynutit
bezpečný průjezd humanitárních konvojů přes území ovládané bosenskosrbskými
jednotkami. Zásobování bezpečných oblastí tak bylo v praxi závislé právě na ochotě
bosenských Srbů přítomných na kontrolních stanovištích.125

4.1 Od mírové mise k misi vynucovací
Jednotky UNPROFOR, vzhledem k samotné podstatě mírové mise, byly jen lehce
vyzbrojené, a do vydání rezoluce RB č. 836 i bez pravomoci použít sílu. Po rozšíření
mandátu zmíněnou rezolucí bylo nutné upravit i tzv. bojový řád (rules of engagement,
zkráceně ROE), jenž definoval, za jakých okolností jsou jednotky oprávněny použít sílu, a
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který bylo potřeba přizpůsobit nově daným úkolům.126
Na rozdíl od běžných bojových řádů používaných například armádou USA byl však
řád sepsaný pro účely mise UNPROFOR značně komplikovanější. Jedním z problémů
souvisejícím byl i fakt, že pokud ho jednotky UNPROFOR měly dodržovat, mohl je velmi
lehce dostat do zranitelné pozice. UNPROFOR totiž na základě daného řádu nemohl zahájit
jakoukoliv útočnou akci bez specifického souhlasu shora, vojáci se směli uchýlit k užití
zbraní jen jako k poslední možnosti, a i poté měli na útok odpovědět jen nejmenší možnou
silou.127 Problematické bylo často i samotné porozumění bojovému řádu, což ve výsledku
mnohdy znamenalo, že daný řád byl v podobných situacích různými oddíly aplikován
rozdílně.128
Jak již bylo popsáno výše, rezoluce RB č. 836 byla přijata v červnu 1993. Stejně jako
předchozí rezoluce zahrnující roli UNPROFOR v BaH, i tuto rezoluci bylo možné
interpretovat více způsoby, jelikož její text byl vágní a v některých případech si i
protiřečil.129 Na rozdíl od předchozích rezolucí však tato rezoluce přímo odkazovala na
kapitolu VII Charty OSN, která dovoluje RB „určit, zda došlo k ohrožení míru, porušení
míru nebo útočnému činu, a doporučí nebo rozhodne, jaká opatření budou učiněna…, aby
byl udržen nebo obnoven mezinárodní mír a bezpečnost“.130 Zmiňovaná opatření zahrnují
jak nevojenské, tak vojenské prostředky, což v praxi znamenalo změnu mandátu
UNPROFOR z peace-keepingu směrem k peace-enforcingu, a jednotky, které měly mír
pouze zajišťovat, byly postaveny do role těch, kteří měli mír vynucovat.131 Rezoluce č. 836
sice v jisté míře umožňovala jednotkám užít sílu k vynucení daného mandátu, paradoxně
však UNPROFOR spíše paralyzovala. Jak samotné jednotky, tak i státy, jejichž jednotky
v BaH působily, se obávaly, že pokud by skutečně došlo k většímu užití síly z jejich strany,
jednotky bosenských Srbů by odpověděly o to větší silou.132
Rezoluce zabývající se bezpečnými zónami ve svém důsledku vytvořily značně
matoucí a mnohdy nebezpečný mandát. Michael W. Doyle se ve své knize odvolává na slova
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zvláštního asistenta generálního tajemníka OSN Shashi Tharoora, který komentoval, jak
komplikované bylo pro místní velitele implementovat takovýto mandát. Tharoora zmínil, že
rezoluce vyžadovaly po všech zúčastněných stranách, aby respektovaly bezpečné zóny, dále
vyslaly do zón jednotky UNPROFOR, ale předpokládaly, že pouhá jejich přítomnost odradí
bosenskosrbskou stranu od útoků na ně. V neposlední řadě se rezoluce vyhýbaly slovům
jako „bránit“ či „chránit“ ve věci role mírových jednotek ve vztahu k bezpečným zónám, na
druhou stranu však s rezolucí č. 836 přišlo povolení použít sílu v sebeobraně.133 Dle slov
Tharoora šlo o „mistrovské dílo diplomatické práce, ale většinově neuskutečnitelné, pokud
šlo o jeho implementaci“.134

4.2 Využití letecké síly
Jednotky UNPROFOR měly od vydání rezoluce RB č. 836 možnost k implementaci
svého mandátu využít i letecké síly. Schvalování leteckých útoků spočívalo na principu
dvojího klíče. Pokud z terénu přišla žádost o leteckou podporu, musela být schválena jak ze
strany NATO, tak i velitelem mise UNPROFOR.135
V praxi se však letecké útoky proti bosenskosrbským silám příliš neosvědčily, jelikož
vždy vyvolaly ještě tvrdší odpověď právě ze strany bosenských Srbů, které pak musely čelit
primárně jednotky UNPROFOR. Nejčastěji šlo od odpovědi ve formě mnohonásobného
zintenzivnění ostřelování měst, únosu rukojmí z řad humanitárních pracovníků, omezování
pohybu či zastavení jakýchkoli mírových rozhovorů, které v tu dobu probíhaly.136 Příkladem
může být situace po prvních náletech NATO na bosenskosrbské cíle v okolí Goražde
v dubnu 1994.137 Jednotky bosenských Srbů považovaly tento útok za jasný důkaz toho, že
UNPROFOR jedná v zájmu nepřítele, což popíralo princip neutrality mírové mise.138 Tento
fakt vedl k blokování dodávek humanitárního materiálu v místech, která měli bosenští
Srbové pod kontrolou.139
Strach z vyprovokování protiútoku ale nebyl jediným důvodem ke sporadickému
využívání této části mandátu. Velitelé z řad OSN (na rozdíl od NATO, kde byl prosazován
tvrdší postup) zastávali názor, že mohutné využívání leteckých sil není možné, pokud je
133
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zároveň v zájmu mezinárodního společenství zajistit si spolupráci druhé strany. 140 Síly
UNPROFOR si tak z výše uvedených důvodů vyžádaly využití možnosti leteckých útoků
v období od června 1993, kdy byla přijata rezoluce RB č. 836, do května 1995 pouze
devětkrát.141

5 Události v Goražde
Goražde představovalo největší ze tří východních enkláv s majoritou muslimského
obyvatelstva. Osud těchto enkláv byl klíčový pro další vývoj konfliktu, neboť pro bosenskou
vládu představovala tato sídla oblasti stále pod její kontrolou.142 Naproti tomu VRS viděla
východní enklávy, především pak Goražde, jako poslední místa, která jí bránila zatlačit
ARBiH dále na západ, a ovládnout tak celou východní část země.143
Na začátku února 1994 si ostřelování tržnice Markale v centru Sarajeva vyžádalo
nejméně 66 mrtvých a okolo 200 zraněných.144 Další v řadě masakrů civilního obyvatelstva
BaH výrazně zvýšil tlak na západní státy a volání po jasné odpovědi. Čtyři dny po útoku
došlo k vytvoření dvacetikilometrové „zóny úplného vyloučení“ těžkých zbraní (total
exclusion zone či heavy weapons exclusion zone) okolo Sarajeva.145 Toto ultimátum o stažení
všech těžkých zbraní z okolí hlavního města donutilo bosenskosrbské jednotky přesunout
svůj arzenál především do oblasti okolo Goražde, což značně zvýšilo koncentraci zbraní
v blízkosti této enklávy.146
Jakkoliv bylo ultimátum dané bosenským Srbům po údálostech v Sarajevu úspěšné,
útok na Goražde na přelomu března a dubna naděje na uzavření míru opět uzemnil.
S přesunem těžkých zbraní do blízkosti Goražde se v okolí enklávy taktéž několikanásobně
zvýšila vojenská aktivita, předpovídající nadcházející události.147

5.1 Útok VRS
Goražde byla pro bosenské Srby z hlediska kontroly velmi důležitá enkláva. Spolu

140

„Peace Operations“, staženo 18. 4. 2019, https://www.gao.gov/assets/80/79002.pdf.
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council
Resolutions 982 (1995) and 987 (1995), 16.
142
Simms, „Gorazde“, 883.
143
Tamtéž, 883.
144
„66 Die as Shell Wrecks Sarajevo Market“, The New York Times, staženo 22. 4. 2019,
https://www.nytimes.com/1994/02/06/world/66-die-as-shell-wrecks-sarajevo-market.html.
145
Burg a Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 145.
146
Ingrao a Emmert, Confronting the Yugoslav Controversies, 214.
147
Gallagher, The Balkans, 127.
141

25

s Žepou a Srebrenicou šlo o jediná místa na východě BaH mimo kontrolu VRS. Z pohledu
bosenských Srbů tím pádem východní enklávy představovaly hrozbu totální kontrole
východní části země. Zároveň mohly sloužit jako potenciální základny pro guerillové
operace vedené proti VRS.148 Zároveň by ovládnutí Goražde (spolu s ostatními východními
enklávami) znamenalo uvolnění asi sedmi tisíc vojáků VRS, kteří v oblasti do té doby
působili.149
Útok bosenskosrbských jednotek na Goražde začal 31. března 1994.150 Podle
mezinárodních médií šlo o nevyprovokovaný útok na bezpečnou zónu, zatímco verze
podporovaná bosenskými Srby a některými pracovníky amerického Kongresu upozorňovala
na předcházející ofenzívu vládních jednotek BaH z 20. března.151 Účelem výboje ARBiH
mělo být přerušení mírových jednání a vyprovokování vojenské intervence západních
států.152
Neustálé ostřelování i pozemní útoky uvnitř bezpečné oblasti si vyžádaly značný
počet obětí a několik stovek zraněných z řad civilistů.153 Značně bylo poškozeno také
vybavení personálu OSN.154 Místní obyvatelé dávali vzniklou humanitární krizi z velké části
za vinu nečinnosti jednotek UNPROFOR, jelikož si nebyli vědomi, že pod daným mandátem
mohly modré přilby udělat jen málo. Sami vojáci UNPROFOR byli často cílem výpadů
VRS. V průběhu několika dní byli dva vojáci zabiti, několik zraněno a šestnáct vzato jako
rukojmí.155
Mezinárodní společenství se odhodlalo jednat až poté, co bosenskosrbské jednotky
9. dubna obsadily část města na pravém břehu řeky Driny.156 V případě Goražde je patrné,
jak nedostatečně vytyčené hranice bezpečných oblastí v rámci rezolucí RB zbrzdily
odpověď na tento útok, jelikož nebylo zcela jasné, kdy došlo k narušení oblasti.157
Současně s obsazením pravého břehu řeky spustily bosenskosrbské síly 10. dubna
novou vlnu ostřelování, což konečně vyvolalo ráznější odpověď mezinárodního
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společenství.158 Vedení NATO nejdříve reagovalo několika varováními, po nichž na
žádost velitelů mise UNPROFOR přistoupili k využití letecké síly s cílem donutit jednotky
bosenských Srbů ke stažení. Šlo o vůbec první útočnou akci NATO od založení aliance
v roce 1949.159 Útoky bosenských Srbů pokračovaly i přes hrozbu dalších náletů, které se,
jak se během následujících dní ukázalo, míjely s účinkem.160 V odpovědi na opakované
nálety bosenskosrbské síly nejdříve sestřelily jeden z britských letounů, poté během několika
dní zajaly přibližně dvě stovky civilistů i humanitárního personálu.161 Jednotky se taktéž
zmocnily téměř dvou desítek protiletadlových zbraní uložených ve sběrném skladu OSN.162
Dne 19. dubna se situace v Goražde na první pohled vylepšovala. Bosenští Srbové
konečně přistoupili na zastavení palby a povolili vjezd jednotek UNPROFOR do města.
Zároveň souhlasili s propuštěním rukojmí a navrácením zbraní zabavených ze skladu OSN.
VRS taktéž přislíbila, že enklávu nebude nadále okupovat.163 I přes toto příměří však
ostřelování bezpečné zóny neustávalo. Cílem se stala mimo jiné i místní nemocnice, kde při
výbuchu zahynulo dvacet civilistů.164
Vzhledem k pokračujícím útokům vznesl generální tajemník OSN žádost o další
nálety, které se měly zaměřit na bosenskosrbské dělostřelecké a minometné pozice či tanky.
Ty vojáci UNPROFOR označily jako místa, z nichž byly řízeny útoky proti civilnímu
obyvatelstvu.165 Dne 22. dubna rozhodla Severoatlantická rada v této věci následně: „pokud
nebudou okamžitě ukončeny útoky bosenských Srbů, pokud se jejich jednotky do 24. dubna
nestáhnou tři kilometry od centra města a pokud do té doby síly OSN, humanitární konvoje
a lékaři nebudou vpuštěni do města, budou autorizovány letecké útoky proti
bosenskosrbským vojenským cílům v rámci dvacetikilometrového okruhu okolo centra
Goražde“.166

5.2 Zóna úplného vyloučení
Současně ve dnech 22. – 23. dubna proběhlo setkání velitele mise UNPROFOR s
vedením bosenskosrbských sil v Bělehradě. Na schůzi se obě strany dohodly, že bosenští
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Srbové přijmou podmínky dané Severoatlantickou radou. Bylo odsouhlaseno okamžité
zastavení palby a vpuštění vojáků UNPROFOR do centra Goražde, kde měli dohlížet na
dodržování klidu zbraní. Taktéž bylo rozhodnuto, že veškeré těžké zbraně nacházející se
v okruhu dvaceti kilometrů od středu města budou staženy.167 Důležitou částí dohody bylo
také umožnění okamžité evakuace raněných a absolutní svoboda pohybu humanitárního
personálu a jednotek UNPROFOR.168
Bosenskosrbské síly těžké zbraně v dalších dnech skutečně stáhly, čímž vznikla ona
dvacetikilometrová zóna úplného vyloučení, která již fungovala okolo Sarajeva.169 Pokud by
v tomto okruhu vojáci UNPROFOR kdykoliv poté nalezli těžké zbraně jako tanky či
protiletadlové střely, měli požádat NATO o okamžité letecké útoky s cílem zničit dané
zbraně a jiné bosenskosrbské vojenské cíle.170 VRS však zcela neuposlechla ve věci
vyklizení dané tříkilometrové zóny, kde i přes ultimátum zůstalo přibližně sto až sto padesát
ozbrojených bosenskosrbských vojáků.171 Ti v následujících týdnech napadali humanitární
konvoje a zabraňovali tak dopravě jídla a dalších materiálů, kterou měly zajišťovat vojáci
UNPROFOR. Ti byli nadále unášeni, napadáni a okrádáni o zbraně.172

5.3 Další vývoj v Goražde
Dubnová schůze v Bělehradě navodila pocit relativního klidu, v průběhu května však
jednotky UNPROFOR hlásily přetrvávající přítomnost vojáků VRS v tříkilometrové zóně a
opakované narušení stanovené dvacetikilometrové zóny.173 Vojáci UNPROFOR, kteří měli
za úkol dohlížet na fungování zóny úplného vyloučení, několikrát odhalili těžké zbraně VRS
uvnitř této zóny. Další zbraně bosenskosrbské jednotky pravděpodobně ukrývaly v místech,
do kterých pozorovatelům UNPROFOR zakázaly přístup.174 Pohyb mírových jednotek VRS
nadále omezovala i mimo enklávu, a opakovaně bránila vjezdu humanitárních konvojů. Dle
zprávy generálního tajemníka OSN z prosince 1994 dosáhlo Goražde v říjnu 70 %
plánovaných dodávek, v listopadu šlo pak pouze o polovinu potřebného materiálu.175 Kromě
jídla či výbavy na blížící se zimu zásobovaly konvoje enklávu i palivem, které bylo nezbytné

167

Burg a Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 149–50.
UN, Report of the Secretary-General to 913, 2–3.
169
Ingrao a Emmert, Confronting the Yugoslav Controversies, 214.
170
UN, Report of the Secretary-General to 913, 2.
171
DCI Interagency Balkan Task Force, Military Status Report for Sarajevo, Gorazde and Tuzla (1994), 2.
172
„Peace Operations, staženo 18. 4. 2019, https://www.gao.gov/assets/80/79002.pdf.
173
DCI, Military Status Report, 1.
174
Tamtéž, 2.
175
UN, Report of the Secretary-General to 959, 3.
168

28

pro činnost UNPROFOR a jejich hlídkování v okolí Goražde.176 Tyto a další obstrukce
znemožňovaly jednotkám naplňovat daný mandát, což mírovou misi v očích bosenských
Muslimů i dalších postupně znevažovalo.
Na přelomu let 1994 a 1995 by se v Goražde a okolí dalo hovořit o relativním klidu
zbraní, začátkem května 1995 však vojenské aktivity v enklávě znovu nabraly na intenzitě.
Jednotky VRS nadále bránily volnému pohybu jednotek UNPROFOR, což znemožňovalo
vysílání dalších jednotek do obleženého Goražde, dopravu humanitární pomoci i dohled nad
výlučnými zónami.177 Bosenští Srbové tímto trestali UNPROFOR za popření vlastní
neutrality, zároveň však doufali ve zmírnění sankcí a větší podíl z toho humanitárního
materiálu, který se podařilo do Goražde dopravit.178 Bojové aktivity však zintezivnila i
ARBiH. Vládní jednotky opakovaně podnikaly nájezdy na okolní srbské vesnice, které ale
bosenští Srbové hodlali udržet pod svou kontrolou.179
Jednotky UNPROFOR byly ve své činnosti závislé na jednání vojáků VRS, kteří jim
upírali svobodu pohybu. Mandát mírové mise totiž negarantoval jednotkám svobodu
pohybu, a pokud by si ji vojáci hodlali vynutit, tak ani prostředky k potlačení reakce, kterou
by to téměř jistě vyvolalo.180 Mezinárodní společenství reagovalo opakovanými
prohlášeními „hlubokého znepokojení“ nad touto situací, taková slova nicméně na bojové
aktivity VRS neměla vliv.181 Jednotky UNPROFOR tak byly nadále odkázány na vůli
válčících stran, což jim bránilo v plnění velké části daného mandátu.182

6 (Ne)efektivita jednání mezinárodního společenství
Jedním z největších problémů mise UNPROFOR bylo její rozdílné vnímání a s tím
spojený nejasný mandát. Rozhodnutí vyslat mírové jednotky s cílem zajistit humanitární
pomoc postrádalo politické i vojenské vyhodnocení situace, která intervenci vyžadovala.
V případě BaH bylo udržení mise striktně na úrovni peace-keepingu bez zohlednění těchto
stránek téměř nemožné.183 Peace-keeping může zpravidla fungovat tam, kde již došlo
k nějaké formě dohody mezi válčícími stranami, ze své podstaty však tyto mise nemohou
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být úspěšné, pokud jsou vyslány do míst, kde dosud ani zdaleka nedošlo ke klidu zbraní. 184
Lehce vyzbrojené mírové jednotky mohly dostát svým závazkům pouze tehdy, došlo-li
k předchozí dohodě o zastavení palby a ukončení nepřátelských akcí, v opačném případě
mohly být jednotky vystaveny odvetným akcím, především ze strany bosenských Srbů. 185
Na tento fakt byla RB opakovaně upozorňována ve zprávách generálního tajemníka, nebrala
ho však v potaz.
Ve své zprávě z roku 1992 nazvané An Agenda for Peace: preventive diplomacy,
peacemaking and peacekeeping tehdejší generální tajemník OSN Boutros Boutros-Ghali
uvedl pět podmínek nezbytných pro úspěch mírové operace. Podle Boutros-Ghaliho musí
být stanoven jasný a uskutečnitelný mandát; aby mohl být mandát implementován, musí
všechny zúčastněné strany spolupracovat; mise musí být v plné míře podporována Radou
bezpečnosti; členské státy musí být připraveny poskytnout misi potřebné prostředky jako
vojenské jednotky či specialisty z řad civilního personálu; velení mise se musí rozhodovat
efektivně; misi musí být poskytnuta odpovídající finanční a logistická podpora.186 V případě
intervence OSN v BaH nebyla ani jedna z těchto podmínek zcela dodržena.187
Další problémy vytvářel mandát uložený jednotkám ve více než sto rezolucích RB.
Mezi členskými státy OSN prakticky neexistovala shoda na tom, jaké kroky by měla
organizace podniknout, což daný mandát ve výsledku činilo nejednoznačným. Někdy i
protichůdné formulace v jednotlivých rezolucích umožnily různé interpretace, což nakonec
vyvolalo větší část kritiky namířené proti UNPROFOR.188 Bosenská vláda kritizovala
jednotky za to, že neposkytovaly dostatečnou ochranu civilistům v bezpečných zónách.189
VRS viděla problém v popření neutrality mírové mise poté, co byly jednotky UNPROFOR
prostřednictvím rezoluce RB č. 836 pověřeny ochranou bezpečných zón. 190 Největší část
kritiky přicházela z řad západní veřejnosti, která byla prostřednictvím médií denně
zásobována odstrašujícími záběry z války. Ve veřejném diskurzu západních zemí tak
převažovalo volání po intervenci ve prospěch muslimského obyvatelstva strádajícího
v bezpečných zónách, která byla považována za jakousi morální zodpovědnost jednotek
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UNPROFOR.191 Tato debata se soustředila především na užití síly ve větší míře, než bylo
v rámci mírové mise povoleno. Debata však probíhala bez hlubšího porozumění její podstatě
a důvodům, které právě tomuto použití síly bránily. 192
Obzvláště problematický byl postoj mezinárodního společenství ke konceptu
bezpečných zón. Rozhodnutí o jejich vytvoření je v některých případech označováno za
uspěchané a špatně promyšlené. Rezoluce č. 819 ustavující první bezpečnou zónu totiž dále
nestanovila, jak přesně by měl tento koncept v praxi fungovat, a jakým způsobem mělo být
zajištěno ono bezpečí této oblasti.193 RB dále při formulování rezolucí o bezpečných zónách
nezohledňovala podněty vznesené ve zprávách generálního tajemníka.194 Stěžejní byla
v tomto případě zpráva k rezoluci č. 844, která uváděla, že k naplnění mandátu daného
rezolucí č. 836 spolu s původním humanitárním cílem mise by bylo zapotřebí UNPROFOR
výrazně posílit, RB však tento návrh nerealizovala.195 RB si v danou chvíli byla vědoma, že
odhlasováním této možnosti bude mise UNPROFOR schopna zajistit bezpečnost enkláv
pouze v závislosti na spolupráci všech zúčastněních stran.
Nedostatek vojáků měl být nahrazen povolením vyžádat si leteckou podporu NATO,
pokud byla zapotřebí k implementaci mandátu.196 Nálety, které byly především během
obléhání Goražde vyžádány, však měly opačný efekt. Po leteckých útocích na pozice VRS
konflikt eskaloval, a nálety vyvolaly odvetné akce ze strany bosenských Srbů. 197 Ti
v následujících dnech zajali přibližně dvě stovky civilistů i humanitárního personálu,
pokračovali v ostřelování enklávy a zmocnili se zabavených zbraní uložených ve skladu
OSN.198 Eskalace konfliktu v odpovědi na letecké útoky jen podpořila fakt, že neexistovalo
řešení adekvátní dostatečnému počtu vojáků v místě konfliktu.199
Do kontrastu těchto zjištění je však třeba postavit fakt, že mírová mise byla relativně
úspěšná přinejmenším po stránce humanitární. Konflikt se nerozšířil za hranice bývalé
Jugoslávie, jak se někteří obávali. Od vyslání mise v roce 1992 do roku 1994 výrazně klesl
počet obětí války a jednotky UNPROFOR zajistily fungování největšího leteckého mostu
v historii.200 Vojáci mírové mise dále pomáhali se stavbou a opravou obydlí, silnic, mostů či
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potrubí, čímž zajistili alespoň základní životní podmínky pro civilisty v bezpečných
zónách.201

201
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Závěr
Mise UNPROFOR se spolu s konceptem bezpečných oblastí stala nejvýraznější akcí
mezinárodního společenství v odpovědi na konflikt, jenž v roce 1992 vypukl v BaH. Mírová
mise čelila problémům od samého začátku, jelikož byla vyslána do místa, které bylo pro
implementaci striktně mírového mandátu naprosto nevhodné.
Válka, která v BaH vypukla, byla výsledkem nacionalistické rétoriky a diametrálně
odlišných pohledů vůdců jednotlivých národů na budoucí podobu republiky. Země, kde
probíhaly etnické čistky za účelem vytvoření národnostně homogenních území, a v prvních
měsících války bez jakýchkoli vyhlídek na dlouhodobější mír, nebyla vhodná pro mírovou
misi. Peace-keeping lze považovat za účinný nástroj, pokud mezi znepřátelenými stranami
již došlo k nějaké formě dialogu, a přítomnost mírových jednotek tak může pomoci
stabilizovat situaci. V BaH však taková situace neexistovala. Jednotky UNPROFOR
z podstaty mírové mise neměly povoleno využívat donucovací prostředky či použít sílu jindy
než v sebeobraně, a nemohly si tak dialog mezi zúčastněnými stranami ani vynutit. Míra, do
jaké mohla mise UNPROFOR ovlivnit vývoj konfliktu, byla tak velmi omezená.
Státy mezinárodního společenství se vyhýbaly vojenskému zásahu do války cizí
země, pod nátlakem médií a veřejnosti však chtěly být viděny „nějak jednat“. To vedlo
k vyslání naprosto neadekvátní mírové mise do země, kde mír neexistoval.
Když na jaře roku 1993 začal hrozit pád srebrenické enklávy, mezinárodní
společenství přispěchalo s konceptem vytvoření bezpečných zón. Toto řešení se však opět
ukázalo jako polovičaté. Rezoluce RB sice vytvořily ze Srebrenice a dalších pěti převážně
muslimských sídel bezpečné oblasti za účelem ochrany civilního obyvatelstva. Jejich text
však už pomíjel způsob, jakým by ona bezpečnost byla zajištěna. Celý koncept byl závislý
na kooperaci všech zúčastněných stran, a postrádal ukotvení donucovacích prostředků pro
případ, že by bezpečné zóny nebyly respektovány. Mandát jednotek UNPROFOR byl
vzápětí rozšířen o vojenskou ochranu těchto zón. Rezoluce nicméně toto povolení
formulovala pouze „v sebeobraně“, mandát se tudíž nevztahoval na ochranu přítomných
civilistů.
Rezoluce týkající se bezpečných zón se taktéž nezmiňovaly o odzbrojení ARBiH
operující uvnitř zón. Ta oblasti využívala mimo jiné k odpočinku a doplnění zásob, nicméně
především jako místa, ze kterých mohla útočit na bosenskosrbské pozice, čímž ve většině
případů vyvolala odvetnou akci proti bezpečným oblastem.
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Problémem byl i fakt, že bezpečné zóny nebyly rezolucemi RB blíže teritoriálně
vytyčené, neboť šlo vždy o „města a jejich okolí“. Jednotky UNPROFOR tak měly operovat
v daných zónách, aniž by věděly, kam až tyto oblasti skutečně sahají. To lze demonstrovat
na příkladu Goražde. Jednotky UNPROFOR se zde spolu s mezinárodním společenstvím
odhodlaly jednat až deset dní poté, co byla bosenskosrbská ofenzíva proti bezpečné zóně
zahájena, a VRS obsadila pravobřežní stranu města. Kvůli vágně vytyčeným hranicím
v rámci rezolucí RB totiž nebylo jednoznačné, kdy přesně došlo k narušení oblasti.
Události v Goražde taktéž poukazují na fakt, že nedostatek vojáků na zemi nelze
nahradit ultimáty a leteckými útoky. Namísto požadovaného stažení bosenskosrbských
jednotek vyvolaly nálety intenzivní protiútok, únosy humanitárního personálu i členů
UNPROFOR a vykradení muničních skladů OSN. Eskalace konfliktu v odpovědi na nálety
jasně demonstrovala, že pokud jednotky na zemi nejsou schopny bránit sebe ani danou
bezpečnou zónu, nemá letecká podpora význam.
Tato práce si vzala za cíl nalézt konkrétní důvody poměrného neúspěchu mise
UNPROFOR, a určit, zda za tímto nezdarem stály působící jednotky, či mezinárodní
společenství. Závěrečná kapitola poukazuje na nejdůležitější z těchto důvodů, a zároveň
indikuje, že za selháním mise stálo nerozhodné mezinárodní společenství. Před vysláním
mírové mise do centra válečného konfliktu typu BaH nebyly dostatečně zváženy všechny
jeho aspekty. Jednotky tak byly v plnění svého mandátu odkázány pouze na kooperaci
zúčastněných stran. Mezinárodní společenství také s každou další rezolucí RB ukládalo
jednotkám UNPROFOR více úkolů, které je posouvaly od mírové mise k misi vynucovací.
To ve výsledku popíralo jejich neutralitu, a vojáci UNPROFOR byli vtaženi do konfliktu
jako jedna z válčících stran. RB byla opakovaně upozorňována na nedostatky, kterými mise
trpěla, rozhodla se však tyto připomínky ve většině případů ignorovat. Když byl členským
státům předložen odhad počtu vojáků, kteří by měli být do BaH vysláni, aby mise
UNPROFOR skutečně byla schopna dostát svému mandátu, rozhodly se země pro daleko
redukovanější možnost, byť ani tu do konce války nenaplnily. Neochota poskytnout
jednotkám UNPROFOR dostatečné prostředky k implementaci jejich mandátu byla
pravděpodobně jedním z největších pochybení na straně mezinárodního společenství.

34

Summary
The UNPROFOR mission and the safe area concept ended up being the most resolute
action undertaken by the international community in response to the Bosnian war. The
mission was facing problems since its deployment, since it was sent to a country not fit for
a peace-keeping opration. This type of conflict resolution policy can only work, if there has
been some kind of cease-fire dialogue between the warring parties. In that case, it can help
stabilize the situation. That was not the case in Bosnia however. UNPROFOR was allowed
to use force only in self-defense, which meant it could not force the parties to negotiate a
cease-fire. The lenghts to which UNPROFOR was able to influence the conflict was
therefore very limited.
The international community was not inclined to the idea of direct intervention in the
conflict, but it felt the pressure of media and public to „do something“. That led to the
deployment of peace-keeping mission into a country that did not know peace.
In spring of 1993, the international community felt that pressure again with the
imminent fall of Srebrenica. In a rushed decision, the UN Security Council proclaimed
Srebrenica (along with five other towns a months later) a safe area. Goal of this concept was
to protect the civilian population within those areas, however the relevant Security Council
resolutions did not mention, how the safety was to be achieved. The next resolution called
upon UNPROFOR to use force to defend the safe areas, however still within their peacekeeping mandate. That meant using force was allowed only in self-defense, and practically
could not be extended to the civilians also.
There were many problems connected with the peace-keeping mandate and unclear
resolution formulations. The biggest was probably was the fact, that even though the
international community continually extended UNPROFOR´s mandate by adding more
tasks, it refused to provide it with a sufficient number of troops, which was crucial to
implementing their mandate.
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