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Současná Bosna a 
Hercegovina je stát zrozený 

z popela války. Bosenská válka, 
jeden z jugoslávských konflik-
tů, proti sobě v první polovině 
90. let minulého století posta-
vila tři primárně nábožensky 
definované národy žijící na úze-
mí Bosny: muslimské Bosňáky, 
pravoslavné Srby a katolické 
Chorvaty.

Krvavá občanská válka vypukla v roce 
1992. V té době se již od svazku jugosláv-
ských států stihly odtrhnout Slovinsko, 
Chorvatsko a Makedonie. Na rozdíl od 
posledně jmenovaného státu vyvolala 
snaha o nezávislost Bosny v jejích původ-
ních administrativních (tedy i současných) 
hranicích silnou protireakci jak v Srby kon-
trolované centrální jugoslávské vládě, tak 
mezi místními bosenskými Srby. Brzy se 
tak proti sobě se zbraněmi postavily tři více 
méně národní armády, které stvořily nej-
více zničující evropský konflikt od druhé 
světové války.

Po více než třech letech válčení, zvýše-
né spolupráce mezi bosňáckými a chorvat-
skými vojsky a intervenci Severoatlantické 

aliance byly všechny strany konfliktu 
výrazně vyčerpány a nakonec došlo k mí-
rovým jednáním. Výsledkem byl podpis 
tzv. Daytonské mírové dohody v prosin-
ci 1995, jež kromě podmínek ukončení 
bojů také obsahuje ústavu dnešní Bosny 
a Hercegoviny a obecně vytváří nový po-
litický systém, charakteristický důrazem 

na garanci práv všech tří konstitutivních 
národů.
Politický systém Bosny a 
Hercegoviny

Současná Bosna a Hercegovina se tak 
skládá ze dvou celků: Republiky srbské a 
Federace Bosny a Hercegoviny. V první z 
nich má, jak již název napovídá, výraznou 

Bosna včera a dnes
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
sud střelného prachu. Tak je často na-

zývána oblast Balkánského poloostrova. 
Historie nám mnohokrát ukázala, že 
vzhledem k vícero faktorům stačí malá 
jiskra k tomu, aby zažehla velký požár, 
tedy krvavý konflikt. Na Balkánském 
poloostrově vždy docházelo ke střetu 
kultur. Současně se zde potkávají tři růz-
ná náboženství. Najdeme zde katolíky, 
ortodoxní křesťany a muslimy. K tomu 
připočtěme silný pocit sounáležitosti k 
jednotlivým národům a fakt, že přísluš-
níci těchto skupin žijí pospolu vedle sebe 
napříč celým Balkánem, a teze o sudu 
střelného prachu ihned dává smysl.

Svědky posledního výrazného ře-
tězce násilí na Balkánu jsme byli v deva-
desátých letech, kdy zde proběhlo hned 
několik krvavých válek. Od té doby sice 
státy Balkánského poloostrova ušly 
dlouhou cestu reforem a demokratizace, 
avšak tyto země, až na výjimky, stále zů-
stávají jedněmi z malá posledních zemí 
Evropy, které nejsou součástí Evropské 
unie, byť se o to aktivně snaží.

Nesmíme opomenout, že důvody an-
gažovat se v tomto regionu mají i hlavní 
aktéři mezinárodních vztahů, ať již jde 
o prosazování stability, strategické in-
vestice, geopolitické zájmy či testování 
nových rovin mezinárodního práva. 
Nejen evropští státníci tak situaci na 
Balkánském poloostrově bedlivě sledují 
v obavách, že dojde k znovuzažehnutí 
jiskry a balkánský sud se střeným pra-
chem opět exploduje. �

Jan Hruška
redaktor Chronicle

  ÚVODNÍK Bosna včera 
a dnes
převahu srbské etnikum. Ve Federaci Bosny 
a Hercegoviny mají jasnou početní pře-
vahu muslimští Bosňáci, tato entita však 
vznikla jako politické pokračování původně 
hlavně vojenské spolupráce mezi Bosňáky 
a Chorvaty. Tyto dvě entity doplňuje ještě 
třetí část, která je sdíleně administrova-
ná oběma entitami, výrazně multietnický 
distrikt Brčko na severovýchodě země při 
hranicích s Chorvatskem a se Srbskem.

Důraz na národnost je v Bosně zcela 
otevřená. Prezidentem se nestává jeden 
člověk, nýbrž jde o kolektivní orgán tří lidí 
bosňácké, srbské a chorvatské národnosti, 
přičemž mezi touto trojicí rotuje každých 
osm měsíců předsednictví orgánu. Takto 
rigidně nastavený systém v minulosti 
vyvolal i ve výsledku úspěšnou stížnost 
u Evropského soudu pro lidská práva po-
danou dvěma bosenskými občany, zástupci 
romského a židovského etnika.

Velmi důležitou roli hraje v Bosně 
mezinárodní společenství. Zaprvé byla po 
podepsání Daytonské dohody v Bosně na 
základě mandátu Rady bezpečnosti OSN 
ustavena peacekeepingová mise NATO, 
která se v roce 2004 transformovala 
v misi EU Althea. Ta je v Bosně přítomna 
dodnes a primárně se má starat o dodr-
žování Daytonské dohody, a tudíž o udr-
žování míru. Zadruhé, v Bosně existuje 
Úřad vysokého představitele pro Bosnu a 
Hercegovinu (OHR), jenž má podobné úkoly 
v civilní sféře.
Bosenské problémy se svátky

V samotném jádru poválečného poli-
tického uspořádání Bosny a Hercegoviny 
však nadále leží velký národnostní spor a 
schopnost politické shody mezi politiky 
jednotlivých národů není valná.

V průběhu minulého roku se tento spor 
zřejmě nejvýrazněji projevil v případě refe-
renda o státním svátku Dne Republiky srb-
ské (RS). Ten byl předtím zrušen Ústavním 

soudem Bosny a Hercegoviny, ve kterém 
mimochodem na základě Ústavy musí za-
sedat několik občanů jiných států, než je 
Bosna a státy sousední. Důvodem zrušení 
byla dle soudu diskriminace vůči ne-Srbům 
v RS. Svátek totiž připadá na pravoslavné 
Vánoce a na den, kdy byla v roce 1992 vyhlá-
šena nezávislost tehdejší RS, což výrazně 
přispělo k vypuknutí války – jde tak o vý-
razně symbolický den. Na toto rozhodnutí 
Ústavního soudu reagovali představitelé 
Republiky srbské v čele s jejím prezidentem 
Miloradem Dodikem a vypsali referendum 
o tom, zda by měl tento den být oslavován 
nadále jako Den Republiky srbské.

I samotné referendum Ústavní soud 
prohlásil za protiústavní, ovšem prezident 
Dodik se rozhodl ho i tak uskutečnit, za což 
na něj USA později uvalily osobní sankce. 
Referendum proběhlo 25. září 2016 a dopad-
lo zcela jednoznačným výsledkem, s více 
než 99 % hlasů pro. Dá se ovšem předpo-
kládat, že ostatní etnika toto referendum 
bojkotovala.

Na pozadí problému se svátkem se tak 
rýsuje výraznější konflikt, neboť prezident 
RS Dodik mnohokrát naznačoval budou-
cí snahu o odštěpení Republiky srbské od 
Bosny a Hercegoviny. Taková secese by 
však nemohla proběhnout jednoduše a bez 
dalších národnostních problémů. Je tedy na 
místě dávat na měkký podbřišek Evropy a 
tamější latentní konflikt zvýšený pozor. �

František Novotný
redaktor Chronicle
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Distrikt Brčko je samosprávné kondominium Republiky 
Srbské a Federace Bosny a Hercegoviny, které leží na severovýcho-
dě Bosny a Hercegoviny a jeho hlavním městem je stejnojmenné 
Brčko. Podle posledního sčítání obyvatelstva zde žije čtyřicet 
dva procent Bosňáků, třicet čtyři procent Srbů a dvacet procent 
Chorvatů, celkem devadesát tří tisíc obyvatel na území čtyři sta 
devadesáti tří kilometrů čtverečních. 
Vznik

Po většinu svých dějin bylo Brčko jen malým městem na řece 
Sávě. Tento vývoj se změnil po listopadu roku 1995, kdy došlo 
k ukončení válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. Mírová 
dohoda, vyjednaná v ohijském městě Dayton, vytvořila základní 
koncept fungování Bosny a Hercegoviny, jež je de facto konfede-
rací mezi Republikou Srbskou a Federací Bosny a Hercegoviny. 
Daytonská dohoda také určila pravomoci centrálních orgánů a 
hranice mezi oběma celky. Právě hraniční vymezení se ukázalo 
jako problémové, jelikož město Brčko si nárokovaly obě strany. 
Srbové chtěli Brčko, jelikož jeho území spojovalo obě části jejich 
republiky, zatímco bosensko-chorvatská federace chtěla Brčko 
jakožto významný říční přístav na řece Sávě. Americký vyjed-
navač Richard Holbroke zachránil mírové jednání návrhem na 
uspořádání mezinárodní arbitráže o tomto území, na čemž se 
obě strany shodly.

Řešením arbitráže byl vznik kondominia, tedy území pod 
společnou svrchovaností dvou a více subjektů, mezi oběma en-
titami, pro které se vyčlenilo území z obou entit. Oficiálně vznikl 

distrikt Brčko v roce 1999 a díky tomu není jeho statut součástí 
Daytonských dohod. Správou distriktu byl z výkonu své funkce 
pověřen zástupce Vysokého představitele do roku 2012. Distrikt 
však stále zůstává pod mezinárodním dohledem. 
Současnost

V dnešních dnech je distrikt Brčko součástí jak Republiky 
Srbské, tak Federace Bosny a Hercegoviny, přičemž občané při 
volbách na celostátní úrovni si mohou vybrat, v jaké entitě bu-
dou hlasovat. Distrikt Brčko má vlastní volené shromáždění, jež 
rozhoduje o jemu svěřených pravomocích, přičemž jeho složení 
kopíruje politické složení ostatních volených orgánů.

Význam distriktu Brčko je dán tím, že rozděluje Republiku 
Srbskou na dvě části a odděluje Posavský kanton od zbytku 
Federace Bosny a Hercegoviny. Je významnou křižovatkou ob-
chodu v Bosně a Hercegovině, která je posílena přístavem na řece 
Sávě. Zároveň díky svému specifickému statutu je jedním z mála 
území v Bosně a Hercegovině, kde žijí Srbové, Bosňáci a Chorvaté 
pospolu a díky samosprávě spolu musejí vycházet. �

Jan Pivoda
redaktor Chronicle

Distrikt Brčko
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Na hornatou konfederaci 
skolektivní hlavou státu se 

v posledních hodinách obrací 
oči světového společenství. 
Ne nejedná se o Švýcarsko, ale 
o Bosnu a Hercegovinu, která 
se po dvaadvaceti letech vrací 
na titulní stránky světových 
medií.

Nedávno Ústavní soud zakázal jako 
protiústavní oslavy státního svátku Dne 
státnosti Republiky Srbské stejně jako ko-
nání referenda o jeho schválení, které se 
i přes tento zákaz konalo.

Včerejší rozhodnutí Ústavního sou-
du Bosny a Hercegoviny o ústavnosti 
státního svátku Dne nezávislosti Bosny 
a Hercegoviny připadajícího na 1. březen, 
který oslavuje referendum, kdy se obyva-
telé tohoto balkánského státu vyjádřili pro 
nezávislost na Jugoslávii, vyvolalo silné 
reakce ze srbské strany, jež tento soudní 

spor vyvolala. Je nutné zdůraznit, že Srbové 
považují tento den za počátek občanské vál-
ky v Bosně a Hercegovině. Toto rozhodnutí 
vyvolalo značně emotivní reakci prezidenta 
Dodika, který prohlásil, že ve spolupráci 
s parlamentem Republiky Srbské vyhlásí 
referendum o nezávislosti. 

Případné referendum by bylo poruše-
ním Daytonských dohod a mohlo by vést 
k obnovení krvavé občanské války. Většina 
představitelů centrální vlády toto prohlá-
šení odsoudila, avšak část představitelů se 
zatím nevyjádřila.

Dané prohlášení vyvolalo násil-
nosti mezi komunitami po celé Bosně a 
Hercegovině, kdy došlo ke střetům mezi 
Srby a Bosňáky, jež si vyžádaly oběti na 
životech. Tento proces může vést k roz-
sáhlým eskalacím násilí mezi jednotlivými 
komunitami.

Během noci také došlo k pogromům 
proti místní romské komunitě. Tato silně 
segregovaná komunita je snadným cílem 
pro ostatní konstitutivní národy, které se 

mohou na jimi ovládaném území pokoušet 
vytvořit homogenní společnost. Romové 
také mohou sehrát roli obětních beránků, 
na nichž si zbylé komunity vylévají zlost.

V ranních hodinách došlo k zatím ne-
vyjasněnému obsazení strategického dis-
triktu Brčko praporem armády. Bosenská 
armáda má pěší prapory složené podle 
národností, přičemž tento prapor je slože-
ný z vojáků chorvatské národnosti. Tento 
přesun může být jak pokusem o uklidnění 
stavu, tak i snahou o získání lepší pozice 
před případnou válkou.

Bosna a Hercegovina se tak za jeden 
večer dostala zpět na rozcestí, kdy hrozí, že 
odbočí na cestu obnovené občasné války, jež 
přinese vojenský konflikt zpět na evropský 
kontinent. �

Pierre Truite
dopisovatel Chronicle
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Jiskry v sudu prachu

Západní Balkán – jedna z po-
sledních částí Evropy, která 

není součástí Evropské unie. 
Tato oblast má i své další spe-
cifikum. Díky střetu různých 
národnostních a religiozních 
skupin (a s nadsázkou i díky po-
věstné jižanské horkokrevnos-
ti) je tato oblast považována za 
nejméně stabilní část Evropy. 
Uprostřed Západního Balkánu 
pak leží země, kterou zřejmě 
můžeme označit za pomysl-
ného šampiona v nestabilitě. 
Řeč je samozřejmě o Bosně a 
Hercegovině.

Rozhodně nemůžeme říci, že by se 
Evropská unie o tuto oblast nezajímala. 
Vědoma si pověstné balkánské nestability 
a ambic místních států se k ní připojit je 
ve vztazích s balkánskými zeměmi velmi 
aktivní. Již po válce v devadesátých letech 
zahájila Unie tzv. regionální přístup a 

prostřednictvím programu PHARE poskyt-
la balkánským zemím značnou finanční po-
moc. Od této doby je primárním cílem Unie 
v rámci vztahů s tímto regionem zajistit zde 
bezpečnost a stabilitu. Není nutné vysvět-
lovat, že případná nestabilita na hranicích 
Unie by měla na celé společenství výrazný 
vliv (např. zvýšenou migrací, finanční zátěží 
atd.). V současnosti tak běží Stabilizační a 
asociační proces (SAP), jehož hlavními ná-
stroji jsou Stabilizační a asociační dohody 
a Nástroj finanční pomoci (IPA).

V rámci Unie můžeme identifikovat 
několik zemí, které Bosně věnují zvýše-
nou pozornost. Rozhodně je třeba zmínit 
Rakousko a Maďarsko, které s Balkánem 
pojí nejen geografické, ale i historické dů-
vody – Bosna a Hercegovina byla v letech 
1878-1918 pod správou Rakouska-Uherska. 
Jakožto bývalé země Jugoslávie mají úzké 
vztahy s Bosnou pochopitelně Slovinci a 
především Chorvati, jelikož 17 % obyvatel 
Bosny se hlásí k chorvatské národnosti.

Bosna a Hercegovina má od roku 2003 
status potenciálně kandidátské země a 
byla tak spolu s Kosovem vždy o krok za 

ostatními zeměmi západního Balkánu. 
Od roku 2008 má Bosna a Hercegovina 
s Evropskou unií podepsanou Stabilizační a 
asociační dohodu. Unie zde jako vždy uplat-
ňuje princip kondicionality. Za finanční 
pomoc, perspektivu členství a další vý-
hody požaduje, aby Bosna a Hercegovina 
prováděla reformy vyplývající z posudků 
Evropské komise. V případně Bosny nejde 
pouze o ekonomické reformy či reformy 
v oblasti soudnictví a policie, ale EU zde 
také tlačí na vypořádání se s krvavou mi-
nulostí a zlepšení nedořešených vztahů 
mezi konstitutivními národnostmi. Novým 
impulsem ve vzájemných vztazích bylo 
březnové přijetí bosenské přihlášky do Unie 
Radou EU, které zemi přiblížilo evropské-
mu společenství zase o něco blíže. �

Jan Hruška
redaktor Chronicle

Evropská unie a Bosna a Hercegovina
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According to an ancient 
Greek myth, Althea – the 

goddess of healing – was told 
by Gods that her offspring was 
in mortal peril, deceasing as 
soon as a lit wooden log burnt.

Althea took the wood from the fla-
me and having extinguished it, she pla-
ced it in a crate to preserve the life of 
her son. Similarly, the fire in Bosnia and 
Herzegovina was smothered and Operation 
Althea set out the priority to heal the coun-
try without ever taking it outside of the 
protective chest.

EUFOR Althea is the EU’s contribu-
tion to the stabilization of Bosnia and 
Herzegovina and at the same time, its 
third largest military operation to date 
with various objectives. Its mandate is 
regularly extended by the UN Security 
Council which praised the mission with 
a unanimous decision in 2004. Originally, 
the operation ought to have contributed to a 
safe and secure environment in Bosnia and 
Herzegovina as well as provided deterrence 
in order to fulfill the aims of the Dayton/
Paris Agreement. With this aims still in 
place, Althea’s focus has shifted towards 
the provision of capacity building and tra-
ining to the local armed forces whilst the 
number of deployed personnel decreased 
to approximately 600.

Althea is an exceptional example of 
NATO-EU cooperation. The operation 
followed upon NATO’s IFOR and SFOR 
operations and indeed utilized the “Berlin 
Plus” agreements that were signed in 2003. 
Through these series of arrangements, the 
EU has been granted access to NATO’s 
resources and structures, in particular 
NATO’s strategic command for operati-
ons, SHAPE. As a result, NATO would 
support EU-led operations even if it was 
not engaged as a whole. Furthermore, in 
such cases, the commander of the mission 
would be NATO’s Deputy Supreme Allied 
Commander Europe (DSACEUR).

Bringing together both organiza-
tions, the operation combines their 
chains of command. The Council of the 
European Union answers the fundamental 

questions, whereas its Political and Security 
Committee (PSC) is in charge of strate-
gic decisions. The role of the Operation 
Commander lies with the recently appoin-
ted DSACEUR General Sir James Everard.

Indeed, the operation has managed to 
keep the NATO-EU relations afloat through 
the years. Being the only of the two occa-
sions when the Berlin Plus arrangements 
have been used (and the only one that is 
still running), it is the only topic for formal 
meetings of the North Atlantic Council 
with the PSC.

Comprising deployments from 20 both 
EU and non-EU countries, Althea consists 
of three elements. Firstly, Capacity Building 
and Training aims to transform the country 
from a “security consumer” to a “security 
provider.” The second element – Liaison 
and Observation Teams (LOTs) – retain 
the presence of EUFOR across BiH (inc-
luding the Brcko district) while providing 
critical situational awareness and propo-
sing actions thereof. Last but not least, the 
Multinational Battalion (MNBN) stands 
ready to conduct operations in order to 
maintain safety and security.

To elaborate thereon, the MNBN is ba-
sed in Camp Butmir in Sarajevo along with 
the operation headquarters. Presently, it 
is made up of two Motorized Companies 
from Austria and Turkey, ie. two military 
units which are typically transported by 

the means of unprotected motor vehic-
les instead of armored personal carriers. 
Subject to training and frequent exercises 
and being equipped with weapons adequate 
for self-protection, the MNBN can be rein-
forced by the Intermediate Reserve Force 
– a rapidly deployable force provided by 
six EU nations. The forces are stationed in 
their respective countries at an appropriate 
degree of readiness and may be deployed 
by the Operation Commander – NATO’s 
DSACEUR.

To conclude, for 13 years, Althea has 
provided the means necessary for a res-
toration of safe and secure Bosnia and 
Herzegovina. Whilst facilitating NATO-
EU cooperation, it has assisted the local 
armed forces with capacity building and 
training. Having mechanisms for situati-
onal awareness as well as a maneuver unit 
for operations, the time has indeed come to 
prove whether it can live up to its name of 
the Greek goddess of healing. �

Anna Umlaufová
redaktorka Chronicle

Operation Althea
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Zločin proti lidskosti
Přestože se jedná o velmi 

závažný zločin, dodnes 
neexistuje jednotná definice, 
podle které by bylo možné 
postupovat.

Co je vlastně zločin proti lidskosti? Pro 
pochopení pojmu je důležité si uvědomit, 
že zločin proti lidskosti se může odehrát na 
území suverénního státu, do jehož záleži-
tostí by jiné státy neměly zasahovat, přesto 
panuje mezinárodní shoda, že tento typ 
zločinů je subjektem mezinárodního práva 
a spadá do kompetence mezinárodních tri-
bunálů. Jedná se ale o právo zvykové, které 
se vyvinulo postupně a není kodifikováno; 
zločin proti lidskosti tedy není obsažen 
v žádné mezinárodní konvenci.

Existuje tedy nějaká definice? 
Můžeme vycházet například ze Statutu 
Mezinárodního trestního soudu. Ten říká, 
že se jedná o široký nebo systematický útok 
na civilní obyvatelstvo, jehož součástí 
může být vražda, vyhlazení, zotročení, 

deportace nebo nucený přesun obyvatel-
stva, uvěznění, mučení, sexuální násilí, nu-
cené zmizení, zločin apartheidu, perzekuce 
skupin lidí na politickém, rasovém, nábo-
ženském či jiném základě a jiné nelidské 
zacházení podobného charakteru. Z toho 
je také patrné, že zločin proti lidskosti se 
nemusí odehrát nutně v průběhu válečného 
konfliktu na rozdíl od válečných zločinů. 
Někteří právní experti jdou v definování 
tohoto zločinu ještě dále, když (jako napří-
klad Irwin Cotler, bývalý kanadský ministr 
spravedlnosti) zahrnují pod tento pojem 
i odebrání majetku obětem.

Reálných příkladů spáchání zločinu 
proti lidskosti je bohužel velmi mnoho. 
Rozsáhlými případy se po druhé světové 
válce zabývaly ad hoc zřízené mezinárodní 
tribunály pro Norimberský a Tokijský pro-
ces, z aktuálnějších případů můžeme zmínit 
například zločiny proti lidskosti, které byly 
spáchány v Jugoslávii v 90. letech a které 
dodnes soudí Mezinárodní trestní tribunál 
pro bývalou Jugoslávii. Tyto procesy se ale 

týkají nebo týkaly válek a mají mezinárodní 
přesah. Příkladem zločinu, který se neode-
hrál během války a týkal se pouze jednoho 
státu, je tzv. genocida ve Rwandě, která 
proběhla roku 1994 a kterou do roku 2015 
prošetřoval Mezinárodní trestní tribunál 
pro Rwandu.

Zabývají se tedy zločiny proti lidskosti 
pouze mezinárodní tribunály? Samozřejmě 
existují i jiné nástroje či řešení. Z těch ak-
tuálních lze uvést například aktivitu Rady 
pro lidská práva (HRC). Ta roku 2013 zalo-
žila zvláštní komisi pro Korejskou lidově 
demokratickou republiku s mandátem vy-
šetřovat porušování lidských práv v této 
zemi, které má potenciál vyústit ve zločiny 
proti lidskosti. �

Kateřina Porembská
redaktorka Chronicle

Nechtění mezi národy
Mimo tři hlavní etni-

ka – Bosňáky, Chorvaty 
a Srby – žije na území 
Federace Bosny a Hercegoviny 
i Republiky srbské velký počet 
obyvatel, kteří se hlásí k jiné 
národnosti, nejvíce k romské. 
Lidí, kteří patří národnostně 
k romské menšině, je podle 
odhadů Human Rights Watch 
v Bosně a Hercegovině při-
bližně 100 000, přičemž stejně 
jako další minority v Bosně čelí 
momentálně Romové v mnoha 
ohledech diskriminaci.

V roce 1995 vstoupila v platnost v Bosně 
a Hercegovině v návaznosti na Daytonskou 
smlouvu nová ústava. Ta jasně definovala 
rovnoprávnost Bosňáků, Srbů i Chorvatů, 
kdy každé ze skupin umožnila mimo jiné 
vetovat změny ústavy, které by se oné 
skupině zdály diskriminační. Stejně tak 
specificky umožňuje pouze těmto třem 

národnostem kandidovat do horní komory 
parlamentu nebo na úřad prezidenta. 

Romové jsou však stejně jako ostatní 
menšiny de facto vyloučeni z veřejného 
života v zemi a nemají žádné silné politické 
zastoupení. Evropský soud pro lidská práva 
tento stav zhodnotil v roce 2009 jako dis-
kriminační a nařídil Bosně, aby zjednala ná-
pravu. Žádné kroky však ze strany Federace 
Bosny a Hercegoviny ani Republiky srbské 
přijaty nebyly.

Problémy s tím spojené pramení i do 
běžného života Romů. Většina z nich žije 
ve vlastnoručně vyrobených chatrčích bez 
tekoucí vody nebo elektřiny, v drtivé vět-
šině na okraji měst a vesnic. Odhadem až 
10 % z nich nemá rodný list ani není jinak 
registrováno, drtivá většina dospělých je 
nezaměstnaná a jen část romské populace 
má právo na bezplatnou lékařskou péči. To 
jsou důvody, proč jsou Romové v tuto chvíli 
prakticky vytlačeni na okraj společnosti.

Po prohlášení prezidenta Milorada 
Dodika o chystání referenda o nezávislos-
ti Republiky srbské se na mnoha místech 
strhly nepokoje. Tyto nepokoje mají své 

první oběti i mezi menšinami, kdy byla 
ve vesnici Vagan vyvražděna celá místní 
romská komunita, a to včetně dětí. Zprávy 
z dalších vesnic hlásí, že místní Romové 
byli vyhnáni ze svých domovů a byl jim 
zabaven majetek. 

Je tedy vidět, že integrace Romů do spo-
lečnosti selhala. Právě z tohoto důvodu 
jsou také Romové prvními oběťmi nepo-
kojů – nulové společenské postavení z nich 
dělá snadný terč vybíjení násilí extremistů. 
Mnoho nacionalistů také sní o homogenní 
společnosti, „Republika srbská Srbům“, kdy 
jsou Romové opět nežádoucí.

Mezinárodní společenství by nyní mělo 
pomoci najít nejen vhodné řešení složitých 
vztahů mezi Bosňáky, Chorvaty a Srby, ale 
i efektivně zamezit vyvražďování obyva-
telstva na základě příslušnosti k menšino-
vému etniku. �

Konstantin Sulimenko
redaktor Chronicle
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Metan rizikem i ziskem
Rok 1986 se zapsal do dějin 

Afriky a celého světa mno-
ha událostmi. Jednou z nich 
bylo také úmrtí desítek obyva-
tel Kamerunu v důsledku udu-
šení plyny, které se vytvářely 
v místním jezeře jménem Nyos. 
Nyní stojí mezinárodní spole-
čenství před obdobným problé-
mem, který může přinést škody 
daleko většího rozsahu. Poradí 
s tím nyní? Pozvání k nám, do 
redakce časopisu Chronicle, 
přijal i pan John Lamestone, 
který působí jako výzkumný 
pracovník u Americké geolo-
gické služby USGS ve Virginii.

V posledních dnech zaznamenáváme 
zvýšenou produkci metanu v jezeře 
Kivu na Konžsko-rwandské hranici. Jak 
je vůbec možné, že dochází k takovému-
to jevu, jako je vznik metanu v jezeře?

Metan je v tomto případě produktem, 
ne zdrojem. Tím je oxid uhličitý, který díky 
endogenním pochodům vzniká řekněme 
v „bublině“ pod jezerem. Jakmile je v kapse 
nadbytek oxidu uhličitého, v určitém mís-
tě, kde je vrstva zeminy nejtenčí, se plyn 
uvolní do jezera. Je to v podstatě takový 
tlakový ventil, který reguluje množství 
plynu v bublině. Posléze se pomocí přírod-
ních procesů, především vlivem mikroor-
ganismů, které žijí v jezeře a absorbují oxid 
uhličitý, přeměňuje na metan.

Je možné, že se metan či oxid uhličitý 
dostanou na povrch?

Určitě to možné je. Profilově je to jezero 
sice hluboké, na druhou stranu toho ply-
nu je tam hodně. Plyn je zatím tlačen vel-
kou masou vody pod tzv. bio zónu. Kdyby 
došlo k trochu silnějšímu otřesu, plyn se 

může uvolnit. To by předčilo i události 
v Kamerunu v roce 1986.

Podle dostupných informací je v blíz-
kosti jezera také stále činná jedna 
z nejaktivnějších sopek v Africe. Jaké 
dopady by podle Vás měla případná 
erupce na život v oblasti?

Hovoříme o periodickém vulkánu 
Nyiragongo. Technicky vzato lze říci, že se 
zvýšenou intenzitou endogenních pochodů 
se stává vulkán aktivnějším a stejně tak se 
zvyšuje množství oxidu uhličitého v kapse 
pod jezerem. To kauzálně vede k vyššímu 
obsahu metanu.

V případě výbuchu sopky bychom 
v důsledku doprovázejících otřesů mohli 
čekat uvolnění velkého množství metanu 
najednou. Rozhodně ale nemůžeme přidat 
k nebezpečí udušení také riziko vznícení 
metanu. I za významného úniku plynu není 
prakticky možné dosáhnout koncentrace 
odpovídající mezi výbušnosti.

Dokážete si představit nějaké efektiv-
ní kroky, které by se daly podniknout 
k tomu, aby se takovéto situaci pro 
příště předešlo?

Mnoho lidí se domnívá, že správným 
krokem by byla evakuace. Když si ale před-
stavíme, o jakou oblast se zde jedná, kde 
všude může metan uniknout a jak dlou-
ho by případná evakuace trvala, není to 
v možnostech ani jedné ze zemí, které leží 
na březích jezera. Časově můžeme hovořit 
o minutách, ale i o měsících, kdy může dojít 
k uvolnění plynu či erupci vulkánu. Plyn 
se může hromadit a nemusí uniknout. Jeho 
množství v jezeře s časem kolísá. Evakuace 
je tudíž neproveditelná.

Jednou z možností, která se již vlastně 
také praktikuje, je těžba metanu z jezera. 
Voda s metanem a oxidem uhličitým se 
vyčerpává nad hladinu, kde se oddělí metan, 
který se dále zpracovává, a zpět se vrací 
voda s oxidem uhličitým. Rizikem zde však 
je případné pochybení na straně těžařů, 

kteří by mohli špatnou těžbou zapříčinit 
uvolnění plynu.

Další způsoby jsou méně efektivní, 
než je těžba. Nicméně pokud se množství 
metanu nebude snižovat, nevyhnutelně 
dojde k jeho uvolnění, a tudíž i k zamoření 
pobřeží, případně i blízkého okolí.

V čem vidíte hlavní přínos těžby me-
tanu a naopak, co může být největším 
úskalím těžby?

No tak ta pozitiva jsou naprosto jedno-
značná. Těžba metanu tímto způsobem je 
daleko méně nákladná nežli jinými způso-
by. Pak tady máme to, že se jedná o konti-
nuálně se vytvářející zásobu metanu. Ten 
plyn neustále vzniká a pokud se neodčerpá, 
způsobí katastrofu. 

Třetí důvod je hospodářský. Pokud si 
vezmeme, že Rwanda tímto získala zdroj 
energie a vydělává díky tomu na prodeji, je 
to jen dobře. Plyn sice těží nizozemská spo-
lečnost, nicméně pod podmínkou, že bude 
odvádět stanovenou část státu, který s tím 
zásobuje vlastní obyvatelstvo. Je to i výho-
dou pro další země v regionu. V posledních 
letech se zvyšuje počet geologických prů-
zkumů v oblasti Afriky. Státy tak mohou 
vyměnit část svého nerostného bohatství 
za finanční náhradu, případně know-how 
v různých oblastech výroby.

Jako negativum vidím skutečnost, že 
tato těžba může přerůst v závody v těžbě a 
o to větší bude pravděpodobnost, že dojde 
k nějakému pochybení na straně těžařů. �

Tomáš Kosub
redaktor Chronicle
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