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Vážení studenti, posílám Vám materiály k distanční výuce v týdnu od 8.3. – 12.3.2021. 

Materiály k výuce včetně prezentace Vám posílám a co bude Vaším úkolem připravit si 

dále, probereme společně na online hodině. 

 

S pozdravem 

Věra Hřebečková 

 

 

 

 

Ohniska napětí v Evropě 

 
   Evropa patří v posledních dvaceti letech určitě spíš ke klidnějším regionům, jelikož 

komunistické režimy téměř všechny více či méně padly a na jejich místo nastoupily režimy 

spíše demokratické. Ani komunistické režimy, natožpak ty demokratické neměly zájem o 

rozpoutání otevřené války (sice tu byla například okupace ČSSR, ale nikdy se nejednalo o 

opravdovou válku), což mělo za důsledek, že první válka na území Evropy po Druhé světové 

válce byla až Válka o Jugoslávii. 

  

Po rozpadu komunistického bloku se mezi západní Evropou a Ruskou federací objevilo velké 

množství malých států, které tak trochu nevěděli, co dělat se svou nově nabytou identitou. V 

cestě ke klasické demokracii jim tak stály různé etnické třenice a zbytky komunistických 

režimů, některé státy se s tím vypořádaly velice dobře, jiné byly dohnány až na pokraj 

občanské války. 
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Ohniska napětí v Evropě můžeme tedy nalézt hlavně na Balkáně, kde se ještě relativně 

nedávno bojovalo a kde se některá území stále snaží získat autonomii. Za zmínku také stojí 

stále existující Zelená Linie na Kypru (podrobněji níže) a neměli bychom zapomínat na 

teroristické organizace IRA a ETA. 

  

Válka v Jugoslávii 

Jugoslávie se po smrti prezidenta maršála Tita (1982) dostává do velkých hospodářských 

problémů a začínají se objevovat první menší konflikty a demonstrace. V roce 1990 byl de 

facto zrušen Svaz komunistů Jugoslávie a začínají se objevovat hlasy po nutné reformě 

federace. Jednotlivé části státy federace si také začínají uvědomovat případně nebezpečí a 

budují armády. V květnu 1991 se měl předsednictví federace ujmout Chorvat Mesič, avšak 

delegáti Srbska, Kosova, Vojvodiny a Černé hory jeho volbu bojkotují. O měsíc později 

vyhlašují Chorvatsko a Slovinsko nezávislost. V listopadu vystupuje z federace Makedonie a 

v dubnu 1992 je mezinárodně uznán stát Bosny a Hercegoviny. 

 

Slovinská válka 

Poté co Slovinci vyhlásili nezávislost, reagovala na to okamžitě Jugoslávská lidová armáda, 

krátký střet je však ukončen Brionskou deklarací, která odkládala rozhodnutí o odtrhnutí o tři 

měsíce. Slovinci po jejich uplynutí skutečně získají autonomii a jugoslávští vojáci opouštějí 

zemi. 

 

 

Chorvatská válka 

            Když vyhlásili nezávislost Chorvati, nesouhlasili s tím Srbové žijící na hranicích – tzv. 

území Vojenské hranice. S pomocí Jugoslávské lidové armády se jim daří toto území dobýt. 

Poté bylo vyhlášeno příměří, které však není příliš dodržováno. Po spoustě menších 

vzájemných střetech byli v roce 1995 za podpory NATO Srbové vyhnáni, což se neobešlo bez 

masového vraždění chorvatskými vojáky. 



Bosenská válka 

            V Bosně bylo obyvatelstvo složené s velké směsky různých národů, proto byly spory o 

území velké a krvavé. Jednotlivé skupiny se nakonec rozdělili do dvou skupin – místní Srbové 

vyhlásili Srbskou republiku, proti nim bojovali bosenští Chorvati a muslimové. Po dobytí 

podstatně části země Chorvaty začali Srbové ustupovat, nakonec byl v roce 1995 vyhlášen 

mír a země byla rozdělena (získali na tom hlavně Chorvati). Šlo však o nejkrvavější 

balkánský konflikt a v zemi jsou stále přítomny mírové jednotky NATO. 

 

  

  

 Válka v Kosovu 

            Zde proti sobě bojovali Srbové a Albánci, kosovští Albánci chtěli odtržení od 

Jugoslávie. Teroristická organizace Kosovská osvobozenecká armáda postupně napadala 

Srbsko, ale až v roce 1998 zahájil prezident Miloševič vojenské akce. Poté bylo střídavé 

vyhlašováno a porušováno příměří, podle Rambouilletské smlouvy se mělo Kosovo postupně 

osamostatnit, to se však nepovedlo, do války proto vstoupilo NATO a po tři měsíce 

bombardovalo území Srbska. V červnu 1999 byla válka ukončena mezinárodní okupací 

Kosova pod vedením OSN: To bylo i nadále součástí srbského státu a osamostatnilo se až v 

roce 2008. Jeho samostatnost však nebyla uznána všemi státy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


