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C estu lemují billboardy s
nápisem Tady je Srbsko.
Fotografie současného i

budoucího prezidenta Ruska –
DimitrijeMedveděva a Vladimira
Putina. Plakát srbského tenisty
Novaka Djokoviče.

Projíždíme takzvaným sever-
nímKosovem, kde žije stoprocent-
ně pouze srbské, anebo přesněji,
kosovskosrbské obyvatelstvo.
Vyjeli jsme z Prištiny, hlavní-

ho města Kosova. Abychom se
dostali do severního Kosova a
pak i dále do Srbska,
museli jsme v Kosov-
skéMitrovici překro-
čit řeku Ibar. To se
nám podařilo až na
třetí pokus.
Uprostřed hlavní-

ho mostu, symbolu
rozděleného města
(tak jako kdysi ber-
línská zeď), je stále barikáda.
Aby na ní nedocházelo ke stře-
tům mezi kosovskými Albánci a
Srby, střeží ji italští karabiniéři
z mise KFOR. I druhý most, kte-
rým jsme dříve jezdívali, je zasy-
pán štěrkem. Až na potřetí na-
cházíme most, kde již barikáda
nedosahuje takových rozměrů,
a tak ji objíždíme.

Na cestáchmířících do severní-
ho Kosova jsou už sedm měsíců
barikády ze štěrku, kamení a ci-
hel, doplněné o srbské vlajky, pra-
voslavné ikony a kříže. Zabloková-
ny byly od loňského července také
dva hraniční přechody – Brnjak
a Jarinje.
Veškerá doprava mezi sever-

nímKosovem a Srbskemproudi-
la takzvanými paralelními hra-
ničními přechody. Jezdili tudy
lidé i těžké kamiony, potraviny i
nafta. Vše bez jakýchkoli celních
poplatků, které by plynuly do
státní kasy v Prištině.

Pojedeme tudy nyní i my.
Stoupáme do kopce po rozbah-
něném poli směr Srbsko.

Než se dostaneme na hřeben
kopce, zastavujeme u terénního
vozu s označením KFOR a fran-
couzskou trikolórou. Stahujeme
okénko. Vojáci se usmívají, a tak
se ptáme, zda jsou Francouzi. Je-
den z nich odpoví: tak trochu. Po
krátkém vysvětlení vychází naje-
vo, že jde o Maročany sloužící ve
francouzské armádě. Pokynou
nám amy pokračujeme po blátivé

cestě dál. Po pěti kilo-
metrech přijíždíme
k pěkné asfaltce.
Jsme v Srbsku.
Den před naší vý-

pravou se kosovská
vyjednavačka Edita
Tahiri a srbský vyjed-
navač Borko Stefano-
vić dohodli v Bruselu

na společné ochraně administra-
tivních hranic.
Na zpáteční cestě do Kosova

proto zkoušíme projet regulérní
hranici. Jsme jedni z prvních,
říká nám srbský celník a na 15mi-
nut se ztrácí s naší občankou. Ná-
sleduje kosovský přechod, kde
nás zdraví německý celník z me-
zinárodní mise Eulex.
Ve střední a západní Evropě

jsme zvyklí přejíždět hranice bez
povšimnutí. Na Balkáně stále
mohou být některé hraniční kon-
troly zdlouhavé, někdy stresující
a vzpomínky se vracejí 20 let
zpátky.
Jsme zpět v Kosovu. Opět nás

vítají stovky červeno-modro-bí-
lých srbských vlajek a tváře rus-
kých prezidentů. Všudypřítom-
ný panslavismus v rusko-srb-
ských barvách… Zatím jej od
ostatního – normálního – světa
dělí němé barikády sutin…

Stanislava Bočanová

Jako německý generál stojíte v čele KFOR,
druhé nejvýznamnější mise Severoatlantické
aliance v současnosti. Trvá již dvanáct let. Jak
byste vysvětlil českým občanům proč NATO v
Kosovu stále působí?
Bez vojenské přítomnosti Aliance by v Kosovu
hrozil další otevřený konflikt. To riziko je stále
vysoké. Nehovořím jen o sváru v rámci Kosova,
ale o konfliktu vmnohem širšímměřítku, v regi-
onu celého západního Balkánu. Do takového
sporu by mezinárodní společenství bylo nuce-
no znovu zasáhnout a vrátit se do Kosova v dale-
ko větší síle. Svou přítomností se mise KFOR
snaží takovému konfliktu předcházet.

Jaký je rozdíl mezi misí KFOR v roce 2012
a v roce 1999, kdy Severoatlantická aliance
do země přišla?
Rozdíl je v nasazení vojáků. Tehdy jich zde pů-
sobilo přes 50 tisíc, dnes ani ne šest tisíc. Až to
budemožné, snížíme počet ještě o polovinu. Ji-
nak jsou naše úkoly stejné: zajistit volný pohyb
osob a bezpečné prostředí pro všechny lidi na
území Kosova. To se nezměnilo, nicméně pro-
středky, jaké k prosazování používáme, jsou
značně odlišné.

Na jak dlouho ještě odhadujete pobyt alianč-
ních vojsk v Kosovu?
Důvody pro naši přítomnost nadále trvají, i když
jiné než v roce 1999. Tehdy jsme museli okamži-
tě zabránit násilí, které stálomnoho životů. A za-
stavit humanitární katastrofu. Dnes už nejde o
otázku záchrany životů či zklidňování otevřené-
ho konfliktu. Je však třeba si uvědomit, že KFOR
působí v zemi, která je stále předmětemmeziná-
rodních sporů, neboť ji doposud uznalo „jen“ 87
států. A v zemi přetrvává napětí, a to mezi lidmi
na severu, kde žije téměř sto procent srbského
obyvatelstva, a zbytkem Kosova.

Zeptám se tedy jinak: V jakém stavu budemu-
set být Kosovo, aby NATO svoji misi ukončilo?
Dnes Kosovo přihlíží, jak někteří jeho obyvatelé
hlásící se k srbské menšině odmítají akceptovat
kosovské instituce. A Srbsko trvá na svémposto-
ji, že Kosovo je jeho autonomní provincií. Jak
jsem již řekl, tyto spory vedou k nepokojům
a k napětí v regionálním měřítku. Dokud tedy
bude v Kosovu stále natolik živý národnostní
konflikt o status severního Kosova, bude zde
naše vojenská přítomnost nutná.

Rok 2012 je pro celý západní Balkán zásadní.
Sníží se přítomnost euroatlantických struk-
tur v Kosovu. Činnost ukončí organizace sdru-
žující země, jež uznaly Kosovo a podílejí se
na jeho správě (ICO). Skončí také mezinárod-
ním společenstvím „dozorovaná nezávislost“.
Spatřujete v těchto procesech nějaká rizika?
Z kosovského pohledu bude nejdůležitější udá-
lostí konec „dozorované nezávislosti“. Plná od-
povědnost za rozvoj země bude na Kosovu. Dal-
ší věc, která ovlivní situaci v Kosovu, je nedávné
udělení kandidátského statusu Srbsku ve vzta-
hu k Evropské unii. Přiblížení k Evropě může v
Srbsku posílit proevropské, liberální a tolerant-
ní politické síly a odradit síly nacionalistické a
izolační. Tomůžeme z evropského pohledu po-
važovat za pozitivní. Na druhé straně srbští poli-
tici vědí, že srbský volič slyší na nacionalismus
a na to, že Kosovo je provincií Srbska. Nyní,
když bylo rozhodnuto o kandidátském statusu
Srbska, nelze v takzvaném technickém dialogu
mezi Kosovem a Srbskemočekávat větší posun.
Alespoň ne do doby, než v Srbsku proběhnou
parlamentní volby a bude vytvořena nová vlá-
da. Výhled na vývoj ve vzájemných vztazích je
proto zmého pohledu pro nejbližší období spí-
še chmurný.

Loni v létě došlo na severu Kosova k bezpeč-
nostní krizi, při níž byli ze dvou hraničních
přechodů (z pohledu KFOR pouze administra-
tivních) se Srbskem vyhnáni pracovníci mise
Evropské unie EULEX. Zasáhnout museli vaši
vojáci. Jak se na to s odstupem díváte?
Bylo to překvapení pro všechny, když se na kon-
ci července objevily v příhraničních oblastech
u kosovsko-srbských hraničních přechodů
opět barikády. Tatomise je civilní, ne vojenská,
její členové nejsou zvyklí bojovat. Aby byl pro-
stor pro jednání, musel tehdy KFOR převzít pl-
nou odpovědnost, nejen za bezpečnost a volný
pohyb osob, ale na určitou dobu i za tyto dva
přechody. Když nedokážeme sporu předejít,
musíme jednat zpětně. To je normální, to je dů-
vod, proč NATO v Kosovu působí. Je škoda, že k
tomu došlo po osmi letech postupně se stabili-
zujícího soužití.

Vyřešení otázky severního Kosova, kde žije
asi 60tisícová srbská menšina, je klíčové. Jak
vidíte šance na soužití Srbů a Albánců v rám-
ci Kosova?
Lidé na severu Kosova, z 99 procent Srbové,
jsou už 12 let předmětempropagandy, dezinfor-
mační kampaně, a to jak ze strany lokálních se-
verokosovských politiků, tak politických před-
stavitelů z Bělehradu. Jsou zastrašováni krimi-
nálními živly, které si založily dobrý přeshranič-
ní byznys, jejž chtějí za pomoci tamních obyva-
tel uchovat. Obyvatelé severu musí začít pře-
mýšlet o své budoucnosti v Kosovu, musí se za-
členit do kosovské společnosti. K tomu je potře-
ba především zpřetrhat kriminální sítě, neboť
kriminální živly pracují ve svém vlastním zá-
jmu, a to znamená, že pracují proti integraci se-
veru Kosova do kosovské společnosti. Zadruhé
je nutné omezit finanční podporu z Bělehradu.
A zatřetí, vláda v Prištině musí tamním lidem
něco nabídnout, sociálně je podporovat, pře-
svědčit je, proč je pro ně dobré být součástí Ko-

sova. Alespoň tak to vidím z vojenské perspekti-
vy. A v současné době není žádný z těchto tří
bodů stoprocentně naplňován, s některým se
dokonce ještě nezačalo.

Kosovští Srbové neobývají pouze území sou-
sedící se Srbskem, ale jsou historicky usídle-
ni i na jihu Kosova, kde se již dobře sžili s vět-
šinovou albánskou populací. Může to být
vzor pro kosovské Srby na severu?
Ano. Podstatný rozdíl mezi srbskou menšinou
na jihu a na severu je, že kosovští Srbové na jihu
se dívají do budoucnosti, zato Srbové ze severní-
ho Kosova se ohlížejí do minulosti. Přičemž se-
ver země obývá jedna třetina z celkového počtu
Srbů v Kosovu. Zbývající dvě třetiny žijí na jihu a
jihovýchodě společně s kosovskými Albánci.
Mají své starosty, poslance, zástupce v prištinské
vládě a jsou plně odhodláni žít ve smíšené kosov-
ské společnosti, v decentralizovaných obcích.

Český kontingent ukončil svoji činnost po 12
letech v říjnu loňského roku. Nicméně Koso-
vo Češi neopustili. Na velitelství KFOR v Priš-
tině stále působí několik specialistů české ar-
mády. Jak se vám s nimi pracuje? Může být vý-
hodou, že jsou Češi?
Česká republika skvěle přispěla do mise KFOR
a stále v tom pokračuje, několik mých blízkých
spolupracovníků jsou Češi. Nehledě na čísla,
každý národní příspěvek do mise KFOR jako do
mnohonárodnostních sil prospěje pozitivní roz-
manitosti a solidaritě.

Kosovo a celý region západního Balkánu je
předmětem zájmu regionálních i globálních
hráčů, mezi něž patří Evropská unie, USA,
Rusko, Turecko. Jak v této soutěži zájmů vidí-
te současnou pozici spojenců?
Sever Kosova je poslední kus Evropy, který ne-
profituje z výhod vlády práva. Je to území, je-
hož obyvatelé jsou vystavováni radikálním lo-
kálním severokosovským a srbským politickým
lídrům a organizovanému zločinu. Toto území
nemůže být považováno za součást evropského
společenství. Zejména proto, že tento region
může zažehnout širší konflikt na celém Balká-
ně. A to je dostatečný důvod pro to, aby Kosovo
dalo před jinými přednost Evropě.

Stanislava Bočanová
novinářka, nyní žije v Kosovu

FAKTA

Vojáci a diplomaté v Kosovu
Od března loňského roku zprostředkovává
Evropská unie tzv. technický dialog Prištiny s
Bělehradem, jehož smyslem je zlepšit životní
podmínky obyvatelstva nejen v severním cípu
Kosova. Vyjednavači obou stran sjednávají
dohody o vzájemném uznávání osobních
dokladů, dohadují smlouvy o uznávání
registračních značek osobních vozidel, celních
razítek, smlouvy o poskytování informací z
civilních registrů osob, katastrů nemovitostí
apod.

EULEX je civilní mise Evropské unie, jejímž
úkolem je zavést v Kosovu právo. Účastní se jí
soudci, státní zástupci, policisté, celníci.
Má 3 500 členů včetně 29 Čechů.
International Civilian Office (ICO) je
mezinárodní organizace sdružující země, jež
uznaly Kosovo a podílejí se na jeho správě
(kromě států EU jsou hlavními přispěvateli
USA a Turecko).

Před 13 lety, 12. března 1999 vstoupila Česká
republika do NATO společně s Polskem a
Maďarskem.
Dvanáct dní poté zahájilo NATO leteckou
operaci proti Jugoslávii. V červnu 1999 byla
zahájena mise KFOR (Kosovo Force), do které
se česká armáda ihned zapojila.

Kosovo stále bojuje s důsledky etnického násilí z 90. let. Je to země, kde pravda je relativní. Nemají ji Srbové ani
Albánci. Existují pouze menší a větší křivdy, jež spáchali příslušníci obou etnik. NATO a EU pomáhají místním
tyto historické hrůzy překonat. Mluví o tom německý generál Erhard Drews, velitel vojenské mise KFOR.

Velitel v Kosovu Dokud trvá spor o severní Kosovo, musí NATO v zemi zůstat, říká německý generál Erhard Drews, velitel mise NATO v Kosovu. Foto: Stanislava Bočanová

Uprostřed mostu je
stále barikáda. Aby
tu nedocházelo ke
střetům mezi Srby
a kosovskými
Albánci, střeží ji
italští karabiniéři
z mise KFOR.

Zamrzlý konflikt v Kosovu

Cesta z jedné země do
druhé? Samé barikády


