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NATO, ale i komunistického bloku. V oddíle o studené válce je kladen důraz na čistě 

vojenský význam ostrova, zatímco v oddíle zkoumajícím období po roce 1989 se 

v duchu kodaňské bezpečnostní školy uplatňují i další aspekty, především ekonomické a 
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Úvod 

O krásné přírodě a bohaté kultuře Islandu bylo v Česku napsáno poměrně mnoho. 

V oboru politické vědy, teorii mezinárodních vztahů a teritoriálních studií však nebyl 

Island dosud podrobněji tematizován. Ne snad proto, že by tato země nebyla z pohledu 

těchto disciplín zajímavá, ale především proto, že je to země exotická, vzdálená a do 

značné míry blokovaná jazykovou bariérou. 

Osobně se Islandem zabývám již delší dobu, zemi jsem několikrát navštívil a 

studoval jsem i islandský jazyk na Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií 

FF UK. Má pasivní znalost islandštiny mi proto dovoluje pracovat s jinak 

nevyužívanými materiály, což umožňuje – v jistých ohledech - hlubší vhled do 

problematiky. 

Drtivá většina mých pramenů je psána anglicky (ať už text pochází z USA či 

Islandu), některé práce jsou však dostupné jen v islandštině (především práce historika 

Þóra Whiteheada). S českými prameny jsem pracoval jen při studiu československých 

zájmů v daném teritoriu, což jsem zkoumal především v Archivu Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. 

Vzhledem k tomu, že k tématu u nás dosud nevyšla žádná ucelená publikace 

(kromě stručného výkladu např. v Dějinách Islandu), bude tato práce z velké části 

geograficko-historicky popisná. Tento fundament umožní následně formulovat hypotézy 

možného budoucího vývoje. 

V práci chci najít odpovědi k těmto hlavním otázkám: Jakou úlohu sehrával Island 

ve vojenských strategiích velmocí? A jaké faktory se vztahují na geostrategický význam 

tohoto atlantického ostrova v 21. století?  
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1. Základní charakteristika 

V severozápadní Evropě po staletí nebylo zaostalejšího a nehostinnějšího místa 

než sopečné vyvřeliny uprostřed severního Atlantiku. Island byl vždy tím vzdáleným 

ostrovem, který vzrušoval snad jen dobrodruhy. Země nebyla předmětem žádných 

významných velmocenských sporů, nikdy se o ni neválčilo. Ostrov byl od středověku 

stabilní součástí dánské říše a jako takový byl i všemi respektován. 

Zásadní změnu ve strategické hodnotě země však přinesla druhá světová válka a 

definitivní osamostatnění od dánské koruny 17. června 1944. Původní Hitlerův záměr 

obsadit Island, který by mu pomohl získat kontrolu nad obrovskou částí Atlantiku, byl 

překažen díky včasné akci Spojenců, kteří ostrov obsadili dříve (1941). Díky tomu 

získali Spojenci lepší pozice pro vedení námořní války. Relativní blízkost Islandu 

námořním trasám měla za výsledek, že právě letadla vzlétávající z Keflavíku zničila víc 

německých ponorek než letadla z kterékoli jiné základny. (Eydal 2005) 

Význam severního Atlantiku, který odděluje Evropu od Severní Ameriky, se však 

po porážce Německa nesnížil. Po krátké přestávce se americká armáda na ostrov vrátila, 

aby mohla účinně plnit politiku NATO, tedy chránit teritorium před útokem 

komunistického tábora, případně z teritoria vést válku proti nepříteli. 

Island, jako ostrov ležící právě mezi Washingtonem a Moskvou, v této fázi vývoje 

nabyl na velkém významu. Američané sepsali s ostrovní vládou smlouvu o ochraně, 

která učinila z Islandu pevnou součást amerických vojenských strategií. Postavili 

v Keflavíku moderní letiště, ve Velrybí zátoce (Hvalsfjörður) zřídili zásobárny 

pohonných látek a postavili kasárna pro několik desítek tisíc vojáků (přičemž Islanďanů 

bylo tehdy jen kolem 270 000). Vedlejším efektem americké přítomnosti byl 

neuvěřitelně rychlý (až skokový) technický i společenský pokrok, což vyústilo v dnešní 

Island jako nejbohatší (a nejdražší) zemi Evropy. 

Vlastní ceny si byli vědomi i samotní Islanďané, kteří toho dokázali patřičně 

využít. V konfliktu s Velkou Británií o rozsah ekonomické mořské zóny (známém jako 

tresčí války) stačilo Reykjavíku přerušit diplomatické styky s Londýnem a pohrozit 

vypovězením smlouvy o obraně, a americká administrativa přinutila Británii, aby 

malému severskému státu ustoupila.  

Tato v podstatě vydírací taktika (někdy připodobňovaná k boji Davida a Goliáše) 

se Reykjavíku vyplácela až do konce studené války. Po pádu Sovětského svazu však již 

důvody pro údržbu vojenských základen z valné části pominuly. Američané 
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v devadesátých letech snižovali své vojenské stavy, zároveň však stoupal tlak ostrovní 

vlády na zachování – alespoň minimální - vojenské přítomnosti.  

Důvody k nervozitě Islanďanů byly evidentní: Američané kryli náklady na obranu 

země, kterou by si jinak Island nemohl dovolit financovat. S přítomností amerických 

jednotek byla též spojena taková pozitiva, jako zvýšená zaměstnanost v regionech, které 

by byly jinak závislé na nespolehlivém rybolovu, ale také výstavba a následný provoz 

jediného islandského mezinárodního letiště právě v Keflavíku. 

Jako snahu o zalíbení se Spojeným státům lze vnímat i smělou činnost Islandu na 

poli mezinárodním, kde se staví za většinu amerických iniciativ. Přes neexistenci vlastní 

vojenské síly se Island stal pevnou součástí tzv. koalice ochotných a nezvykle aktivní je 

i v Kosovu a Afghánistánu. Island je také kandidátem na (nestálého) člena Rady 

bezpečnosti OSN na rok 2008. 

Aktivní proamerická politika i velká kulturní a hodnotová příbuznost Islandu však 

nakonec nezabránila stažení amerických vojsk, které bylo dovršeno 30. září 2006. 

Přestože jsou Spojené státy i nadále vázány smlouvou o obraně, Islanďané musí pro 

svou vlastní bezpečnost dělat mnohem více než v minulosti.  

Při analýze současného a budoucího geostrategického významu tohoto 

atlantického ostrova je tedy třeba rozšířit své obzory z čistě vojenské oblasti i do dalších 

aspektů bezpečnosti mezinárodní politiky. V duchu kodaňské bezpečnostní školy je 

třeba zkoumat i ekonomické, environmentální i obecně společenské souvislosti. 
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2. Co je geostrategie 

Základní metodologickou otázkou při hodnocení geostrategického významu určitého 

území je sám pojem geostrategie a jemu nadřazený pojem geopolitika. V některých 

jazycích (např. francouzštině) oba termíny významově splývají, kdežto v češtině platí 

geostrategie za nástroj geopolitiky. Sám pojem geopolitika je však extrémně nejasný a 

podléhá mnoha různým výkladům. (Tomeš 2006) 

Geopolitika jako termín se objevuje poprvé u švédského politického vědce Rudolfa 

Kjelléna, ale jako veskrze vojenská disciplína zažila rozmach až v meziválečném 

Německu. Ve sborníku Základy geopolitiky z roku 1928 se geopolitika definuje jako 

„učení o závislosti politických procesů na zemi. Je vybudována na širokém základě 

geografie, zvláště politické geografie, jako učení o politických organismech v prostoru a 

jejich struktuře“ (Tomeš 2006). Expanze třetí říše ve jménu geopolitických zájmů 

pochopitelně vedla k diskreditaci celého oboru. Byla označována za pavědu, nástroj 

imperialismu či za buržoazní ideologii. Podobných nálepek se pojmu dostávalo v celém 

východním bloku, kde geopolitika byla ztotožňována s „imperialistickými choutkami“ 

Washingtonu. 

Geopolitické uvažování o studené válce byl a je jev častý a přirozený. Souboj dvou 

pólů o jejich sféru vlivu na planetě odpovídal definici geopolitiky coby vědy (či 

metody?) zabývající se prostorovými požadavky států (na rozdíl od politické geografie, 

kterou zajímají jen geografické podmínky politických aktivit států).  

S rozpadem bipolárního světa vyvstala legitimní otázka, zda geopolitika má vůbec 

ještě smysl. Dnes, 18 let po zrodu multipolárního, mnohem složitějšího světa, můžeme 

konstatovat, že geopolitika je stále validní. Její záběr bylo však nutné rozšířit v duchu 

kodaňské bezpečnostní školy. V high-tech době – alespoň co se vyspělého světa týče – 

jsou předmětem bezpečnostní a geopolitické analýzy nejen aspekty tradičně vojenské, 

ale i politické, societální, ekonomické a environmentální. (Weaver 2005) 

Z toho vyplývá, že geostrategický význam určitého území v době studené války je 

vhodné hodnotit primárně z vojenského hlediska, zatímco v době po jejím skončení je 

do analýzy třeba zahrnout více hledisek.      

Z hlediska teorie a systematizace vědy je však nutné přiznat, že geopolitika není 

svébytnou vědou, ale spíše konglomerát ideí, doktrín, politik, disciplín, metod a různých 

společenských věd (Tomeš 2006). 
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3. Geostrategický význam severního Atlantiku 

 

Severní Atlantik byl od nástupu antických říší nejvýznamnějším sektorem 

světového oceánu. Ovšem až do nástupu novověku (tj. od Kolumbova objevení severní 

Ameriky) se toto tvrzení týkalo jen Středozemního moře (vnitřního moře severního 

Atlantiku). Nástup velmocenské doby Španělska, Francie, Anglie, Holandska a Švédska 

znamenal razantní zvýšení intenzity dopravy v přilehlých vodách a zároveň i počtu 

válek a konfliktů v tomto regionu. (Hnízdo 1995) Svého pomyslného vrcholu  - co se 

geografické hodnoty týče – dosahoval severní Atlantik v době vzrůstající úlohy 

Spojených států, nové mocnosti na opačném břehu tohoto oceánu.  

V době studené války, která nás v této práci zajímá, sehrávala tato část oceánu 

úlohu přímo kruciální. Podívejme se, jak ji hodnotil oficiální strategický dokument 

NATO z roku 1957:  

1) SAO (severní Atlantický oceán) je oblastí, kterou probíhá většina obchodních 

tras mezi Evropou a zbytkem světa a přes který je dopravována případná pomoc 

z Ameriky. V případě útoku lze v SAO využít pružnosti námořnictva k podpoře dalších 

operací. 

2) Ve válce vedené spojeneckými silami v těchto a přilehlých vodách lze účinně 

napadat nepřátelské vojenské základny a válečný potenciál. Kontrola SAO a přilehlých 

vod umožňuje námořní manévry požadované síly, jejich rychlé vylodění či jiné podobné 

operace. 

3) Kontrola SAO je zásadní pro obranu a následné přežití západní Evropy a 

výrazně snižuje schopnost nepřítele k provedení raketového útoku z ponorek proti všem 

zemím sousedícím s SAO. 

V dokumentu se dále uvádějí dva strategické faktory: 

1) Při vypuknutí války SSSR nebude mít žádné námořní základny s volným 

přístupem do SAO kromě Bílého a Barentsova moře. Všechny ostrovy v SAO a v 

Grónském a Barentsově moři Arktického oceánu náleží členským státům NATO nebo 

těm, které by se na stranu NATO v případě války přiklonily. Kromě Svalbardu, který je 

spravován podle smlouvy z roku 1920,1 mohou být všechny příslušné ostrovy opevněny. 

2) Ostrovní základny NATO jsou nezbytné pro kontrolu SAO a pro podporu sil 

operujících v těchto a přilehlých vodách. Poskytují podporu protijaderným silám, letiště 

                                                 
1 ØSTRENG, Willy. Politics in High Latitudes: The Svalbard Archipelago. Londýn: 1977  



Bakalářská práce                                                               Geostrategický význam Islandu 

 12 
 

 
Jedině z Islandu šlo účinně kontrolovat pohyb v tzv. Mezeře GIUK. 

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/GIUK_gap 

pro špionážní lety a pro operace namířených proti ponorkám, nezbytnou podporu 

letadlům s krátkým doletem a podporu námořnictvu operujícímu v oblasti. Jsou cenné 

jako stanice včasného varování.2 

Ostrovními základnami NATO se mají na mysli, kromě Islandu a Velké Británie, 

ještě základny v grónské Thule a Lajes na Azorských ostrovech. Další severoatlantické 

ostrovy s jistým geostrategickým významem jsou Faerské ostrovy (s dánskou vojenskou 

posádkou) a norský ostrov Jan Mayen s meteorologickou stanicí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro udržení vojenské převahy nad severním Atlantikem je nezbytné kontrolovat 

dvě prostorové „mezery“ na západním a východním pobřeží Islandu. Pouze skrze ně se 

totiž SSSR může dostat na otevřený oceán a provést tak například raketový útok z 

ponorek. 

                                                 
2 NATO Strategy documents, Brusel 1957. do češtiny přeložil autor 
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4. Island ve frontové linii Studené války 

 

Podle dohody mezi islandskou a americkou vládou se mělo spojenecké vojsko 

z Islandu stáhnout, jakmile skončí válka. Američané však v poválečném období, kdy 

byli jejich vojáci na evropském kontinentě stále potřeba (tj. především v okupačních 

zónách Německa a Rakouska), neměli k opuštění Islandu mnoho důvodů. Naopak podle 

zprávy americké tajné bezpečnosti z roku 1947 bylo vládě doporučeno, aby své 

základny na ostrově udržela.3  

Američané žádali islandskou vládu o dlouhodobý pronájem keflavícké základny, 

ale ta požadavek odmítla. Atmosféra ve společnosti mladého, neutrálního státu a 

absence bezprostřední vojenské hrozby ještě neumožňovala vojenskou dohodu, proti 

byly obě strany „vlády obnovy“ (socialistická Lidové strana i pravicová Strana 

nezávislosti) i další parlamentní strany. O pár měsíců později však již bylo jasné, že po 

druhé světové válce mír na severní polokouli nezavládne.  

10. května 1946 Althing schválil tzv. Keflavíckou dohodu, podle níž základna 

připadla islandskému státu, vojenská posádka se z ní stáhla, ale právo k provozování 

letiště protřednictvím soukromé firmy (Lockhead Aircraft Overseas Service) si 

americká vláda ponechala. Dohodou s vojenskou mocností však končí široká vládní 

koalice, z níž na protest vystupuje Lidová strana. Až do roku 1956 tak bude u moci 

koalice pravicová, tj. Strana nezávislosti a Strana pokroku. 

 

4.1. Vstup do vojenské aliance 

 

Poslední vojáci ostrov opustili v roce 1947, avšak vývoj na kontinentě 

předznamenal jejich brzký návrat. Především komunistický puč v Československu a 

spory o Berlín přesvědčil severské země (a mezi nimi i Island) o nutnosti začlenění 

jejich obranné politiky do západních struktur. Island se tak v roce 1949 stal zakládajícím 

členem NATO. Důvodem nebyly jen vlastní bezpečnostní potřeby, ale i jednoznačný 

zájem Spojených států. Podle tehdejšího senátora Connallyho byla jednou z hlavních 

hodnot amerického členství v NATO záruka, že americká armáda bude moci využívat 

základen v Grónsku a na Islandu.  

                                                 
3 Národní archiv ve Washingtonu D.C., Vojenské oddělení, OIR zpráva číslo 4404 z 15. června 1947 in 
Loftsson, str. 229 
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Pokud bychom možnost využívat tyto základny nezískali, nic moc bychom tím od 

NATO nezískávali, zatímco my bychom však dávali hodně. 4 

 

Vstup Islandu, který byl dosud neutrální a nikdy se nepodílel na žádné válce, do 

vojenského paktu byl za cenu velkých společenských otřesů (náměstí před Althingem 

bylo poprvé svědkem relativně násilné demonstrace, při které policie použila dokonce 

slzný plyn5). Otázka členství v NATO byla záměrně řešena bez zbytečných diváků. I 

tehdejší rozprava v parlamentu byla krácena a tlumena na nejnižší zákonnou mez. 

Důvodem byl jednak nedostatek času (mezi první neformální nabídkou členství a 

podepsáním zakládající Washingtonské dohody neuběhly ani čtyři měsíce) a také kvůli 

náladě v islandské, tradičně pacifistické a neutrální, společnosti. Navíc je třeba mít na 

paměti, že se Islanďané své nezávislosti a suverenity dočkali teprve pět let před 

založením NATO.  Snaha o zachování těchto hodnot byla tedy zřejmá a levice toho 

patřičně využívala.6 

Dilema národní hrdosti a nepřízně mezinárodního vývoje bylo řešeno 

kompromisem: Island se sice stal členem NATO, ale bez vlastní vojenské síly. Jeho 

obrana měla být odpovědností celé aliance, ovšem bez vojenské přítomnosti v době 

míru. 

 

4.2. Smlouva o obraně z roku 1951 

 

V červnu 1950 vstupují Jihokorejci do severní části Korejského poloostrova, čímž 

počíná první ostrý, byť nepřímý konflikt mezi Západem a Východem. Korejskou válku 

si západní politici vykládají jako důkaz komunistického nebezpečí. Německo je za 

těchto okolností nuceno vybudovat vlastní obranné síly, francouzský premiér Plevén 

navrhuje posílit vojenské vazby Západní Evropy skrze Evropské obranné společenství a 

Island chápe, že pouhé členství v NATO soudobým hrozbám nepostačuje. Navíc se 

Američané v atmosféře vypjaté antikomunistické hysterie (Kadečková 2001, str. 245) 

obávali, že islandské společnosti hrozí komunistický převrat.  

                                                 
4 Národní archiv, Diplomatické oddělení, dokument 859, 20/2-1449 in Loftsson, str. 229 
5 GRÖNDAL, Benedikt. Örlög Íslands. Reykjavík, 1991. str. 160 
6 Islandská levice se tak v podstatě stala nositelem tradičně pravicové hodnoty nezávislosti, kulturní 
svébytnosti a suverenity. Naopak pravice hájila omezení nezávislosti ve prospěch vojenské aliance. 
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Dokazuje to například záznam psaný výkonným tajemníkem Národní 

bezpečnostní rady Scourersem z jednání v červenci 1949: 

 

Během rozhovorů ve Washingtonu v březnu 1949 mezi islandským ministrem 

zahraničí a představiteli amerického ministerstva zahraničí a zástupci národní obrany 

se účastníci shodli, že možnost vnitřního komunistického převratu představuje pro 

Island akutní nebezpečí.7 

 

V textu se dále doporučuje, aby byly vypracovány plány na okupaci ostrova 

v případě pohotovosti. K realizaci návratu amerických sil dochází nakonec až o tři roky 

později. 5. května 1951 je podepsána dohoda o obraně Islandu a dva dny poté se 

americká armáda vrací na své původní islandské základny.8 Již na podzim pak začínají 

pravidelné přelety v prostoru mezi Faerskými ostrovy a Grónskem (viz Mezera G-I-UK, 

str. 14) 

Tak zásadní zahraničně-politický krok byl učiněn za ještě podezřelejších 

podmínek, než vstup do aliance. O smlouvě a jejích důsledcích nebyla vedena debata na 

veřejnosti, ale dokonce ani na zahraničním výboru Althingu. Evidentně tím byla 

porušena ústava, která stanovuje, že mezinárodní dohody týkající se islandského 

teritoria musí být projednány parlamentem. 

Politický systém státu, který se osamostatnil teprve před pár lety, byl v počátcích 

studené války pod extrémním tlakem, a to nejen z vnějšku. Handicapem Islanďanů byl i 

nedostatek zkušených a kompetentních diplomatů.  

Průběh jednání s Američany byl z islandské strany řízen osobně ministrem 

zahraničí Bjarni Benediktssonem (Strana nezávislosti). Diplomacii mladého státu vedl 

od roku 1947 až do roku 1953 a během této doby udržoval vřelé až nadstandardní 

vztahy s americkým velvyslancem Buttrickem, posléze Lawsonem. Oba velvyslance 

navštěvoval denně v jejich rezidenci a detailně s nimi probíral politické dění, o čemž oni 

pak referovali do Washingtonu.  

Nepochybně i Benediktsson má podíl na alarmujících depeších vysílaných 

ambasádou do Washingtonu, které upozorňovaly na komunistické nebezpečí. Podle 

                                                 
7 Národní archiv ve Washingtonu D.C., Vojenské oddělení, dokument č. NSC 40/1 z 29.6. 1949 in 
Loftsson, str. 237 
8 V téže době Američané zřizují stálé základny i jinde, např. ve Francii, Německu, Nizozemí, Británii, 
Grónsku či na Azorských ostrovech. 
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Sídlo velení spojenecké armády na Islandu  
v srpnu 2006, měsíc před uzavřením základny. 

foto: Martin Benda 

dostupných zdrojů však síla a povaha krajně levicového hnutí na Islandu něco 

podobného, jako se událo v Československu, vylučovala (Gröndal 1991, str. 165). Ani 

z dochovaných materiálů československého diplomatického zastoupení v Reykjavíku 

nevyplývá, že by komunističtí diplomaté věřili v takovou možnost. 

 

4.3 Iceland Defence Force 

 

Smlouva o obraně Islandu 

dala vzniknout speciální 

vojenské jednotce americké 

armády s názvem „Iceland 

Defence Force“. Velení bylo 

čistě americké, v nižších 

pozicích se různě objevovali i 

islandští civilisté. Partnery 

k jednání byli primárně 

americký velvyslanec a 

islandský ministr zahraničí 

(ministerstvo obrany na Islandu nikdy neexistovalo). 

Obranná síla Islandu, které velel brigádní generál zastupující zároveň NATO i 

USA, se skládala ze tří základních částí: armáda (US Army), námořnictvo (US Navy) a 

letectvo (US Air Force). Ty pak lze rozdělit na 7 úseků (popsáno ve stavu ke květnu 

2001):9 

 

Vzdušná obrana: čtyři radary u obcí Bolungarvík, Þórshöfn, Höfn a Keflavík. Dále pak 

vlastní letka z letounů F-15C. 

 

Námořní hlídkování: Čtyři americké a jeden nizozemský letoun P-3C Orion, které 

monitorují pohyby lodí a ponorek. 

 

Letištní operace: obsluha keflavíckého letiště jak pro vojenský, tak civilní provoz. 

 

                                                 
9 Fifty Years of Defence Co-operation, brožura islandského ministerstva zahraničí z května 2001. 
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Pátrací a záchranné akce: pět záchranných vrtulníků HH-60G Pave Hawk určených 

k civilní bezpečnosti, např. během přírodních katastrof. 

 

Zásobárny pohonných hmot: velké zásobní tanky v Helguvíku nedaleko vlastní 

základny a rezervní zásoby v Hvalfjörðuru. 

 

Komunikace: Iceland defence force provozuje komunikační středisko s vysokými 

vysílači u městečka Grindavík (několik kilometrů jižně od Keflavíku) 

 

Pozemní síla: celkem asi 1900 mužů i žen. 

 

Přehodnocení obranné strategie a škrty v armádním rozpočtu na počátku 60. let 

vedly ke stažení pozemního vojska z ostrova. Vylepšená logistika do budoucna 

umožnila rychlý převoz potřebných jednotek pomocí letectva. 1. června 1961 základna 

přechází od US Air Force pod námořnictvo, které následně ze své základny Argentia na 

New Foundlandu do Keflavíku přesunulo letadla WV-2 vybavená radarem včasného 

varování, v roce 1978 pak nahrazená moderními letouny Boeing E-3A Sentry v rámci 

systému včasného varování AWACS. 

Kromě zdokonalování vojenských vlastností základny a dalších stanic probíhala 

kontinuální výstavba vlastní základny, kasáren, infrastruktury či civilního terminálu. 

Zpočátku byly zakázky zajišťovány americkou firmou, najímající primárně islandské 

zaměstnance. Když však ostrované nabyli více zkušeností s vojenskými zakázkami, 

založili v roce 1954 čistě islandské konsorcium (Islandští přímí dodavatelé). Toto 

sdružení zajišťovalo většinu stavebních prací pro armádu a Keflavíčtí dodavatelé, kteří 

se spojili v roce 1957, vojákům poskytovali služby údržbářské.   

Přítomnost americké armády na mírumilovném Islandu bylo jednoznačně 

tématem, které štěpilo jak celou společnost (k branám americké základny se pořádaly 

pravidelné protestní pochody), tak jednotlivé politické strany. Pravice byla až na 

nacionalisty proamerická a levice naopak. Když poté sociální demokracie s komunisty 

z Lidového svazu utvořila v roce 1955 koaliční vládu, jedním z hlavních témat byl 

právě odchod Američanů. Do islandské debaty však opět vstoupil vývoj na kontinentě. 

Suezská krize a potlačení maďarské revoluce roku 1956 a následná okupace země 

Rudou armádou odsunul úmysl islandské levicové vlády na neurčito. 
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Další příležitost dostala levicová vláda na počátku sedmdesátých let. 14. července 

1971 přijímá koaliční vláda Sjednocené socialistické strany a Pokrokové strany – 

v duchu všeobecného détente – úmysl vypovědět smlouvu o obraně. Většina občanů 

s volebním právem se však v petici vyjádřila pro zachování smlouvy, načež vláda 

alespoň docílila přechodného snížení stavu vojska. 

Na konci sedmdesátých let SSSR nabírá dech a výrazně aktivizuje svou vojenskou 

činnost (viz např. invaze do Afghánistánu v roce 1979). Spojené státy a NATO kontrují 

masivním zbrojením, které se projeví i na Islandu. V Keflavíku jsou postaveny nové 

zásobárny benzínu, inovuje se vybavení přístavu, na severu ostrova jsou instalovány dva 

nové radary, rozšiřuje se keflavícké letiště, budují se nové a lepší hangáry a zároveň se 

částečně odděluje civilní a vojenský provoz (byť na plnohodnotný civilní terminál si 

Keflavík musel počkat až do roku 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozložení sil v arktické oblasti. 

zdroj: www.uarctic.org/module_11_far-Z.pdf.file  
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Od roku 1983 se na Islandu s dvouletým intervalem konají velká cvičení NATO 

pod názvem Severní viking (Northern Viking), která kontrují cvičením sovětským. 

V osmdesátých letech sovětské letouny kolem ostrova létaly takřka denně. Většinou se 

jednalo o pozorovací lety s návratem na původní základnu (Murmansk), případně o lety 

na Kubu.  

Intenzivní manévry sovětského námořnictva a letectva v oblasti severního 

Atlantiku vedou také další země, aby se zajímaly o Island. Např. nizozemské královské 

letectvo přemístilo na keflavíckou základnu NATO své letadlo P-3C Orion, které 

pravidelně sledovalo námořní aktivity v oblasti.  
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5 Tresčí války 

 

Význam malého státu uprostřed Atlantiku ilustruje i vleklý diplomatický konflikt s 

nejvýznamnějším americkým spojencem Velkou Británií. Předmětem sporu bylo právo 

výlovu, resp. nároky na ekonomické využívání vod kolem Islandu.  

Island si po druhé světové válce začal čím dál více uvědomovat cenu okolních vod, 

které díky golfskému proudu poskytovaly velké rybné bohatství. Prospěch z něho však 

dlouho neměli ani tak ostrované, jako spíš rybáři vyspělých států: Norové, Dánové, 

Němci, Francouzi a především Britové. Poválečné trojí rozšiřování ekonomické mořské 

zóny kolem ostrova vedlo ke třem gradujícím diplomatickým roztržkám (tzv. Tresčí 

války), které však v posledním případě byly na hranici ozbrojeného konfliktu.   

 

5.1. První tresčí válka 

 

Situace v padesátých letech na poli mezinárodního mořského práva byla velmi 

neurčitá. De facto neexistovala na toto téma žádná všeobecně platná regule, což si záhy 

vyžádalo pozornost Organizace spojených národů. Byla ustanovena speciální komise 

k posouzení daného problému, ale dlouho se neměla k žádnému konkrétnímu závěru. 

Valné shromáždění posléze svěřilo revizi mořského práva zvláštní ženevské konferenci, 

jež se uskutečnila roku 1958. 

V Ženevě padlo celé spektrum možných i nemožných řešení. Například Gunnlaugur 

Thórdarsson, jeden z  islandských vyjednávačů, prosazoval, na základě historických 

argumentů, nárok Islanďanů na šestnáctimílový pás teritoriálních vod a padesátimílovou 

ekonomickou zónu. Jeho ambiciozní návrh však padl příliš brzy. 

Kanadská delegace přijela do Ženevy s přijatelným řešením: stanovila všeobecný 

nárok na 12 mil teritoriálních vod. Plenární shromáždění o návrhu hlasovalo v poměru 

37 pro ku 35 proti, 9 delegátů se zdrželo hlasování. Ke schválení tak zásadní právní 

normy však byla potřeba dvoutřetinová kvalifikovaná většina. 

Ženevská konference nicméně i tak „napsala epitaf třímílovému systému“, jak se 

tehdy vyjádřil jeden politický komentátor. K nelibosti Velké Británie, Island i přes 

nejasný výsledek konference, rozšířil 1. září 1958 své výsostné vody. 
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Londýn neakceptoval jednostranný krok Reykjavíku a okamžitě k Islandu vyslal 

vojenské křižníky, aby chránily britské rybáře. Tento teatrální, vpravdě imperiální krok 

byl však příliš drahý a nepřinesl ani kýžený efekt. 

První tresčí válka skončila dohodou v roce 1961, která Brity opravňovala lovit 

v omezené míře v rámci dvanáctimílového pásu, ale pouze po dobu tří let. Ve smlouvě 

se také objevila věta, že případné další spory o výsostné vody budou předloženy 

haagskému tribunálu. 

 

5.2 Druhá tresčí válka 

 

V sedmdesátých letech vyvstala otázka ochrany bohatství moří znovu a s větší 

intenzitou. Podle Islandu se změnily okolnosti ekonomické situace a zrušil smlouvu 

z roku 1961. S platností od 1. září 1972 rozšířil Island svou ekonomickou zónu na 50 

námořních mil. 

Velká Británie, 

tentokrát společně 

s Německou 

spolkovou republikou, 

podala stížnost do 

Haagu. Soud 

instruoval zúčastněné 

státy ke vzájemné 

dohodě tak, aby britské a západoněmecké trawlery mohly kolem Islandu lovit alespoň 

na základě ročních kvót. Nová levicová islandská vláda pod vedením Ólafura 

Jóhannessona (Strana pokroku) se však soudního procesu odmítla zúčastnit. Mluvčí 

vlády to zdůvodnil tak, že „národy nenechávají otázku vlastního přežití na 

mezinárodním soudu.“ (Hjálmarsson 2001) 

Královské námořnictvo bylo opět vysláno k islandským břehům. Tentokrát však 

islandská pobřežní stráž, jediná islandská obranná síla, vytáhla svou skrytou zbraň – 

speciální kleště, které při správné manipulaci dokázaly pod hladinou ustřihnout tažnou 

síť. Na tento vynález jsou tito jinak mírumilovní ostrované dodnes velmi hrdí a 

s patřičnou pýchou ho vystavují v národním muzeu. 

 
Jedna z četných kolizí znepřátelených lodí. Zde najíždí strážní 
loď Týr na HMS Salisbury.  

foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Cod_War  
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Konflikt byl na čas přerušen vulkanickou erupcí na jihoislandských ostrovech 

Vestmannaeyjar 23. ledna 1973. Erupce lávy málem zničila přístav Heimaey, který je 

mimochodem dodnes nejvýznamnějším centrem islandského rybolovu (jedná se o okres 

s nejvyšším HDP v zemi). 

Druhá tresčí válka se rozhořela znovu v květnu, kdy Britové opět narušili hranici 

padesátimílového teritoria. 27. září 1973 islandské vládě došla trpělivost a oficiálně 

pohrozila, že přeruší se Spojeným královstvím diplomatické styky, pokud britské 

válečné loďstvo urychleně neopustí islandské teritorium. Britové se stáhli. Premiéři 

Jóhannesson a Heath posléze uzavřeli v Londýně dohodu, která na dva roky dovolovala 

Britům lovit u Islandu pevně stanovené množství ryb. 

 

5.3. Konference v Caracasu 

 

Roku 1974 se haagský soud vyjádřil v tom smyslu, že rozšíření rybářských pásem 

na 50 mil je protiprávní. K opačnému závěru však dospěla v pořadí druhá Konference 

OSN na mezinárodní mořské právo (UNCLOS II.), která se v tomtéž roce v červnu 

uskutečnila ve venezuelském Caracasu. Přes sto zúčastněných států (včetně Velké 

Británie) tehdy vyjádřilo jasnou vůli k rozšíření národních ekonomických zón 

(Exclusive Economical Zone) na 200 námořních mil10. Ani tentokrát však žádná regule 

schválena nebyla. 

A historie se opakovala. Na Islandu vyhrála Strana pokroku předsedy Geira 

Hallgrímssona, a to na základě slibu, že Island bude mít co možná největší oceánské 

teritorium, tzn. 200 mil (to odpovídá 751,345 km2, což je sedminásobek rozlohy 

vlastního ostrova) . Slib nová vláda splnila 15. října 1975. 

Tento krok odůvodnila tím, že podle výzkumu Národního institutu pro výzkum moří 

může kvůli nadměrnému výlovu dojít v blízké budoucnosti k výraznému snížení objemu 

tresčích hejn. Británie souhlasila s tím, že objem vylovených ryb, i přes lepší rybářské 

vybavení (či právě kvůli němu?), klesá, ale odmítla islandské zdůvodnění. Obě země se 

též zásadně lišily v konkrétních návrzích na objemové kvóty. Neméně důležitý byl 

britský argument, že Island zkrátka nemá na 200-mílové pásmo nárok, jelikož 

                                                 
10 200 námořních mil jako ekonomickou zónu již v padesátých letech vyhlásila Argentina, Chile a 
Ekvádor. Reeagoval tak na rozhodnutí Harryho S. Trumana, který nárokoval pro USA kontinentální šelf 
do hloubky 200 m (což zhruba odpovídalo 200 námořním mílím). 
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caracasská konference žádnou takovou úmluvu neschválila, byť projevila vůli ji 

v budoucnosti přijmout. 

 

5.4. Třetí tresčí válka 

 

Island si stál na svém a tak se londýnská vláda uchýlila k tradičnímu kroku: vyslala 

své námořnictvo do islandských vod. Londýnské rozhovory premiérů obou 

znepřátelených stran (Geir Hallgrímsson a Harold Wilson) v lednu 1976 zkrachovaly a 

1. února se proto Island odhodlal k obávanému činu: zavřel svou londýnskou ambasádu, 

čímž přerušil na půl roku diplomatické vztahy. 

Krize byla vážná. Vystoupení Islandu z NATO viselo – alespoň co se účinné 

propagandy týká - ve vzduchu a s ním i hrozba uzavření keflavícké základny. V právě 

probíhající studené válce by to bývalo krajně netaktické, a tak severoatlantičtí spojenci, 

především Washington, vyvinuli na Londýn značný tlak, aby ustoupil. Prostřednictvím 

generálního tajemníka NATO Josepha Lunse a norské vlády dospěly oba státy 2. června 

1976 ke smlouvě (viz příloha č. 3), která ve svém důsledku znamenala vítězství Islandu. 

A prohru pro několik tisícovek skotských a anglických rybářů. 

Smlouva byla v principu velmi podobná těm předchozím. Opět stanovila jakési 

přechodné šestiměsíční období, během kterého mohly některé britské lodě v omezené 

míře lovit v islandských vodách. Navíc byly definovány nejcennější oblasti, kam 

nesměli Britové vůbec. 1. prosince 1976 britští rybáři naposledy opustili islandské vody. 

O měsíc později, 1. ledna 1977 i Spojené království (stejně jako celé Evropské 

společenství) stanovilo svou ekonomickou zónu na 200 mil. Totéž učinila Kanada a 

posléze mnoho dalších států. 

 

5.4. Konference v Montego Bay 

 

Mezníkem dějin mezinárodního mořského práva se stal rok 1982, kdy OSN 

uspořádalo třetí a rozhodující Konferenci o mezinárodním mořském právu (UNCLOS 

III.) v jamajském Montego Bay. Na ní se státy jednoznačně dohodly na systému, který 

již v praxi fungoval. Tzn. 12 mil teritoriálních vod s platnou jurisdikcí daného státu a 

200 mil výsostných ekonomických vod. Ty opravňovaly daný stát k využívání nejen 

moře (rybolov), ale i mořského dna (těžba ropy a zemního plynu).    
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Systém mořských zón byl schválen konferencí  
OSN v Montego Bay na Jamajce v roce 1982.  

 
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_Economic_Zone 
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6. Zájmy východního bloku na Islandu 

 

Island svou centrální geografickou polohou nepřitahoval pozornost jen Západu, 

ale i komunistického bloku. Přestože země byla zakládajícím členem NATO a i kulturně 

patřila k západní civilizaci, nebyl Východ – co se politického vlivu na ostrově týká – 

bez šance.  

Levicové ideologie nacházely na Islandu vždy dostatek zájemců. Komunistická 

strana (v padesátých letech přejmenovaná na Lidový svaz) zde byla založena již roku 

1930, dokonce se ke konci války přímo podílela na koaliční vládě (tzv. vláda obnovy). 

Její popularita stoupla především v poválečných letech, kdy těžila z odporu značné části 

obyvatelstva vůči vojenské základně. Voličská podpora této straně se dlouhodobě 

pohybovala těsně pod dvaceti procenty.11 

 

 

 

 

 

 

 

Sovětský svaz byl také společně s Británií a USA prvním státem, který 

v Reykjavíku otevřel své velvyslanectví (hned v roce 1944). Také československá 

diplomacie, která v prvním poválečném desetiletí měla v Reykjavíku jen svého 

honorárního konzula, byla aktivní. Island byl například prvním kapitalistickým státem, 

se kterým ČSR uzavřela 31. srpna 1954 dlouhodobou obchodní smlouvu.  

Vládním nařízením č. 1414 z 3. června 1955 bylo rozhodnuto o povýšení 

vzájemných diplomatických vztahů, z čehož vyplývalo zřízení československého 

vyslanectví. Uvedení do provozu se úřad, jež formálně vedl titulář z velvyslanectví v 

Oslo, dočkal 15. října 195512. Jeho počáteční obsazení čítal vyslanec13, II. tajemník a 

sekretář. Rozpočet na první rok dosahoval 139 000 Kč.   

                                                 
11 GRÖNDAL, Benedikt. „Trade with the Eastern Block“ in Iceland  from neutrality to NATO 
membership. str. 80 
12 Přehled zastupitelských úřadů, MZV ČSSR. 1986, str. 68 
13 Někdy se v dokumentech používá francouzského termínu chargé d´affaires. 

 

Hlavičkový papír československého velvyslanectví v Reykjavíku  
z roku 1966.      repro: Martin Benda 
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Jestliže vojensky bylo území pod masivní kontrolou Američanů, jediným 

zbývajícím způsobem, jak v Reykjavíku uplatňovat svůj vliv, byl pro SSSR a její 

satelity vzájemný obchod. Právě skrze obchodní výměnu bylo možné islandskou 

politiku podřídit, alespoň z části, zájmům východního bloku. 

 

islandská obchodní bilance s Východem 

vývoz   dovoz  

      

 % do SSSR % do celého   % ze SSSR % z celého 

  vých. bloku   vých. bloku 

1948 1,5 12,3  0,2 8,6 

1949 0 7,5  0 8,5 

1950 0 11,5  0 9,5 

1951 0 7,9  0 6,9 

1952 0 7,1  0 6,6 

1953 12,6 19,7  2 9,4 

1954 15,2 25  11,7 18,3 

1955 18,4 27,7  13,6 22,1 

1956 19,7 29,9  16,5 26,4 

1957 21,6 33,9  20,5 33,2 

1958 16,5 34,9  17,5 32,4 

1959 18,3 33,6  16,1 30,8 

1960 14,9 24,5  13,9 23,2 

1961 7,2 14,1  14,6 23 

1962 12,9 18,5  11,6 19,3 

1963 11,4 17,4  10,8 17,9 

1964 9,1 14,4  8,5 16,3 

1965 5,2 11,4  8,8 15,9 

1966 7,1 11,9  6,9 11,3 

1967 11,8 17,3  6,4 10,5 
 

Zdroj: Islandský statistický úřad (in GRÖNDAL, 1971) 

 

První islandský kabinet, jelikož byl levicový, navázal se SSSR vzájemný obchod 

v takové míře, že např. v roce 1947 dosahoval trojnásobku obchodu s USA. Pravicová 

vláda však mezi lety 1947 a 1952 tyto vazby utlumila a adekvátně je nahradila 

obchodem s USA (především díky Marshallově plánu). Když se v roce 1952 socialisté 

opět dostali do vlády, obchodní smlouvy se SSSR byly obnoveny. Nebyla to však jen 

zásluha levicové vlády, ale i Britů, kteří v roce 1952 vyhlásili embargo na dovoz 



Bakalářská práce                                                               Geostrategický význam Islandu 

 27 
 

islandských ryb v důsledku rozšíření teritoriálních vod Islandu ze tří na čtyři.14 Nová 

odbytiště Island našel na slibně se rozvíjejícím a především rozsáhlým trhem na 

Východě. Reorientace navíc měla tu výhodu, že Islanďané tak již nemuseli vyvážet své 

úlovky do zemí, které samy měly rozvinutý rybolov (jako je Velká Británie, Francie, 

Španělsko, Západní Německo). Reakce trhu byla skutečně rychlá, již v roce 1954 

islandský vývoz do SSSR překonal vývoz do USA.15 Předmětem barterového obchodu 

byly z islandské strany ryby (ne čerstvé, jako se vyvážely do Británie, ale nově 

mražené) či rybí moučka a tuk a Sovětský svaz byl jediným dovozcem ropných výrobků 

na Island (kromě leteckého benzínu). Polsko, NDR a především Československo 

vyváželo výrobky spotřebního průmyslu, dřevo a dopravní prostředky.16 

Podle hospodářské zprávy československého obchodního zastoupení v Reykjavíku 

v roce 1958 byla ČSR pátým nejdůležitějším obchodním partnerem Islandu. 

S postupným zakořeněním komunistického systému v Československu je však zřejmá 

klesající tendence vzájemného obchodu (viz tabulka na str. 22) a to vesměs z důvodu 

upadající kvality výrobků dodávaných československou stranou či neschopnosti dodat 

zboží v požadovaném množství a termínech. 

Pro Československo byl obchod se Západem vítaným zdrojem tvrdé měny, ale 

podle zpráv z čs. velvyslanectví na Islandu měl obchod i svou kontraproduktivní 

stránku. Československé zboží bylo – alespoň v případě obchodu se Skandinávií - 

předražováno a provize z něj plynuly do kapes místní, v případě Islandu pravicové elity. 

Tím docházelo ke stabilizaci těchto vládnoucích vrstev na úkor zájmů komunistické, 

resp. socialistické strany. Podle názoru čs. diplomatů mohla taková neuvážená 

hospodářská politika vést i k pádu levicové koaliční vlády v roce 1958.17  

Důležitým prostředníkem prosazování zájmů Východu na Islandu byly kulturní 

aktivity diplomatických zastoupení SSSR, ČSSR či NDR a především sdružení přátel 

daných zemí. Islandsko-československá společnost, založená již v padesátých letech, 

patřila přitom k nejaktivnějším a sdružovala významné islandské levicové intelektuály.  

Na Islandu, v zemi se silnou americkou vojenskou přítomností, probíhala i činnost 

špionážní. Tu vykonávali především Rusové, ale v jisté míře i Češi. Nejznámější 

špiónskou aférou, ve které figurovalo Československo, byla kauza Vladimíra Štokla, 

                                                 
14 Viz kapitola Tresčí války na str. 20 
15 Loftsson, Elfar: The Disguised Threat. Iceland during the Cold War. Scandinavian Journal of History, 
10:3 (1985), str. 235 
16 K.Franc: Stav našich obchodních styků s Islandem, 9.3.1963, Karton Island - Tajné, Archiv MZV ČR 
17 dtto 
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reprezentanta Motokovu pro Island, který chtěl v polovině šedesátých let pomocí 

podplaceného pilota Icelandairu Ragnara Grímssona zmapovat vojenské vybavení 

Američanů na základně v Keflavíku a radarovou stanici LORAN na Snæfellsnessu. 

Pilot je však udal a Štokl byl následně vyhoštěn. Nezměnila na tom nic ani diplomatická 

nóta z Černínského paláce. 

Podle Friðþóra Eydala, posledního tiskového mluvčího vojska NATO na Islandu, 

však keflavícká základna nikdy neukrývala supertajné vybavení či informace. Ochrana 

základny byla relativně slabá (až do roku 1988 základna sloužila i za letiště civilní).  

Po československé sametové revoluci a zvláště v době dělení federace vyvstaly 

otázky o smysluplnosti některých diplomatických zastoupeních v zahraničí a mnoho 

z nich bylo zrušeno či bylo alespoň omezeno na nejnižší úroveň, tj. na honorární 

konzuláty. Tato racionalizace postihla i misi na Islandu, která byla ukončena, stejně 

jako existence společného státu, 30.12. 1992.  Island byl následně akreditován českým 

velvyslanectvím v Oslo a v Reykjavíku vznikl honorární konzulát pod vedením 

islandského podnikatele Jóna Ólafssona.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Benda, Martin: „Jón Ólafson, náš člověk na Islandu“ Severské listy 1/2004 ISSN 1212-5385 str. 14-15 
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7. Období 1989-2006 

 

Rozpad bipolárního světa po roce 1989 představuje v dějinách mezinárodních 

vztahů zásadní zlom. Jednoduché a jednoznačné rozdělení světa na dva soupeřící bloky 

bylo nahrazeno systémem mnohem složitějším, ve kterém figuruje jen jedna 

supervelmoc (USA) a několik velmocí (Velká Británie, Francie, Rusko, Japonsko, záhy 

Čína a Indie apod). Vojensko-bezpečnostní hrozby výrazně oslabily či se přesunuly 

jinam (Blízký Východ, rozpadající se Jugoslávie). Region, jehož geostrategický význam 

klesl zdaleka nejvíc, byl právě severní Atlantik, který již nebyl nárazníkem mezi dvěma 

nepřáteli. 

Island přivítal a navíc silně podporoval demokratizaci východní Evropy a zemí 

bývalého SSSR. Reykjavík byl jedním z prvních zahraničních cílů, kam zavítal nový 

československý prezident Havel (při své první cestě do USA) a o rok později Island 

jako první na světě uznal nezávislost pobaltských zemí.  

Se zánikem SSSR končí také éra špionážních letů sovětské armády ve vzdušném 

prostoru Islandu a jeho okolí. Mezi lety 1962 a 1991 islandská vzdušná obrana zachytila 

přes 3000 sovětských vojenských letadel ve vzdušném prostoru ostrova. 

Jistou vojenskou úlohu sehrávala keflavícká základna nadále v dílčích konfliktech 

i po studené válce. Během první války v Zálivu byl Keflavík využit ke zhruba pěti stům 

pohybům amerických stíhaček, stejně tak jako při bombardování Srbska v roce 1999.19 

I přes občasné využívání keflavícké základny k ostrým vojenským akcím celkový 

vojenský význam Islandu značně poklesl. Rozsah vojenské posádky i stíhaček F-15 

postupně klesal, byť islandský kabinet v osobě dlouholetého premiéra Davída Oddssona 

se snažil Američany na ostrově udržet.  

Pentagon však již studenoválečné vojenské strategie dávno opustil. Armáda jediné 

supervelmoci světa začala omezovat svou stálou vojenskou přítomnost mimo území 

USA, jelikož efektivnější logistika měla pro příště zajistit rychlý přesun potřebné 

vojenské síly bez potřeby stálých vojenských základen. Navíc přeživší základny již 

neměly být „malými americkými městy“ se školami, rodinnými domy a rekreačními 

centry.20 

                                                 
19 Ingimudarson, Valur: Confronting Strategic Irrelevance: The End of a US-Icelandic ´Security 
Community´?, Rusi Journal, Brusel 2005, str. 67 
20 dtto, str. 67 
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Nejcitlivější otázka v post-studenoválečných letech byla otázka přítomnosti 

letectva. Na konci osmdesátých let tvořilo obranu Islandu 18 stíhaček F-15. V roce 1991 

byla letka omezena na 12 strojů. O rok později je stažen radarový letoun AWACS. 

Clintonova administrativa měla mezi lety 1993-1994 v úmyslu letectvo stáhnout zcela, 

ale Oddssonova vláda si smlouvou z roku 1996 vymohla udržení alespoň minimální 

letky o čtyřech strojích. Spíše než o funkční obranu šlo o symboliku. Letouny stejně 

nebyly ozbrojené a neměly ani oprávnění sestřelit např. civilní letadlo unesené 

teroristy.21 

Původně bylo naplánováno, že dohoda bude revidována v roce 2001, ale kvůli 

teroristickým útokům z 11. září byla celá věc odložena. Nová bezpečnostní situace ve 

světě však neměla na hodnocení hodnoty a role Islandu vliv. V květnu 2003 Bushova 

administrativa oznámila, že F-15 budou staženy, a to i na základě jednostranného 

rozhodnutí Spojených států, které bude dáno s měsíčním předstihem. 

Jinak silně proamerický předseda vlády Oddsson však proti takovému postupu 

ostře protestoval. Ministr zahraničí Ásgrímsson (Strana pokroku) se obrátil s prosbou o 

pomoc i na generálního tajemníka NATO lorda Robertsona. Podle postoje islandské 

vlády neměla smlouva o obraně smysl, pokud by se nepojila se skutečností, že na 

ostrově bude minimální část letectva. 

Jednání mezi americkou administrativou a islandským premiérem byla na Islandu 

předmětem silné kritiky. Oblíbený publicista Andri Snær Magnason v roce 2006 vydal 

lehce skandální publikaci Draumalandið, ve které ostrovanům odkrývá netušené 

souvislosti islandské současnosti. V kapitole Terror Alert kromě např. působivé 

skupinové fotografie „islandské armády“ přinesl i oficiální přepis z jednání mezi 

Georgem Bushem a Davídem Oddssonem ze 6. června 2004. Z textu vyplývá, že Bush o 

Islandu věděl pramálo a ještě premiéra ani řádně nevnímal. Ten na druhou stranu se 

Bushovi snažil zalíbit podpůrnými větami o potřebě zásahu v Iráku.22  

Krize z roku 2003 však byla nakonec překonána. Částečně tím, že Davíd Oddsson 

se stáhl z politického života (usadil se v čele Národní banky) a také díky intenzivním 

jednáním mezi oběma partnery. Američané ostrovany ujistili, že se Spojené státy i 

                                                 
21 Unesení letadla teroristy a jeho následné zneužití se přitom jeví jako jediná reálná hrozba, které může 
Island čelit. Dále viz INGIMUDARSON, 2005 
22 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/07/20040706-2.html citováno v MAGNASON, Andri 
Snær. Draumalandið. Reykjavík, 2006 
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nadále cítí vázány smlouvou z roku 1951, jen ji budou naplňovat jinými, efektivnějšími 

prostředky. 

Existence Iceland Defence Force se tak nachýlila k definitivnímu konci. Činnost 

základny byla postupně utlumována, až ji 30. září 2006 opustil poslední americký voják 

(kromě telekomunikační stanice v Grindavíku, kterou má USA provozovat minimálně 

do léta 2007).  

Ukončení americké vojenské přítomnosti na Islandu však nelze vnímat izolovaně. 

Krok je plně v souladu s probíhající reformou americké obrany, která stálé základny 

nahradí především rychlou logistikou, jež umožní vojáky vysílat na místo určení přímo 

ze Spojených států a zároveň ve velmi krátké době. Podobný osud potkal již i několik 

základen v Německu a Itálii. Redukce se naopak netýká letecké základny 

v severogrónském Thule, kterou si chce USA udržet. 

  

 

 

 

Základna v grónském Thule je – na rozdíl od zrušené islandské základy v Keflavíku – pevnou 
součástí aktuální obranné strategie USA. Jsou zde soustředěny i radary ze systému 
protiraketové obrany, o kterém se uvažuje i v České republice. 

zdroj: http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/070124-F-9876T-954.jpg 
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8. Výzvy budoucnosti 

 

Jak Island zajistí svou bezpečnost do budoucna, je velká otázka. Je však 

předmětem diskuse bez jasně vymezených politických účastníků. Problematika vnější 

bezpečnosti a obecně zahraniční politiky nebývá dnes ani v jiných státech tím, co by 

štěpilo politické spektrum. Není tomu tak ani na Islandu, kde tato otázka nepatřila ani 

k významnějším tématům parlamentních voleb z května 2007.23  Jednotlivé politické 

strany, ať už jde o vládní Stranu nezávislosti (Sjálfstæðisflokkur), levicovou Alianci 

(Samfylgin) či stále úspěšnější Levicové Zelené (Vinstri-Grænir), v podstatě ve svém 

zahraničně-politickém programu stojí na podobných pozicích. Nikdo nezpochybňuje 

členství Islandu v NATO, nikdo nehlásí potřebu vstupu do Evropské unie a žádná ze 

stran ani nenavrhuje budování vlastní plnohodnotné obranné síly. 

Island musí převzít díl odpovědnosti za svou obranu.  Tamější velvyslanectví 

Spojených států to naznačilo mj. i tím, že 5. dubna 2006 věnovalo islandské národní 

knihovně takřka 200 knih s tématikou bezpečnostních studií.24 

 

8.1 Islandská (ne)armáda 

 

Föðurland vort hálft er hafið. 

Oceán je naší vlasti půl (motto islandské pobřežní stráže) 

 

Slovníkové heslo „Icelandic military“ je dnes již zařazeno do internetové 

encyklopedie Wikipedia, byť stálou armádu Island nikdy neměl, ani ji neplánuje.25 

Nicméně Islandská republika jistou defenzivu má – byť se nenazývá přímo armáda. Její 

hlavní součástí je Pobřežní stráž (Landshelgisgæslan), která v současné době sestává ze 

tří lodí. V reakci na teroristické útoky 11. září 2001 byla dále pod velitelstvím 

metropolitní policie v Reykjavíku zřízena speciální jednotka určená k boji proti 

organizovanému zločinu, pozemnímu terorismu apod. 

                                                 
23 Morgunblaðið, 15.5. 2007 
24http://reykjavik.usembassy.gov/040506.html 16.5.2007 
25 Pod heslem http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Iceland se lze o dějinách islandských obranných 
složek dozvědět více. Např. se zde uvádí zajímavá skutečnost, že velký propagátor islandské nezávislosti 
na Dánsku a velký národní bard Jón Sigurðsson (1811-1879) stálou islandskou armádu navrhoval.  
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Island také od devadesátých let začal vysílat do zahraničí mírové a policejní sbory. 

Islanďané chránili letiště v hlavních městech Kosova i Afghánistánu, pozorovatele 

vyslali i na Šrí Lanku a do Iráku. Obrázky ozbrojených, uniformovaných Islanďanů 

byly však mediálně špatně přijímány. Tehdejší premiér Oddsson byl některými 

novinami a parlamentní opozicí obviňován z „kradmého“ budování armády.26 Tlak ještě 

zintenzivněl poté, co byli tři islandští „strážníci“ zraněni při bombovém útoku v Iráku. 

Oddsson se snažil kontrovat tím, že pojmu voják (hermaður) nelze v případě těchto lidí 

použít vzhledem k jejich nedostatečnému výcviku, výzbroji i povaze úkolů. 

S ukončením přímé vojenské přítomnosti Američanů na Islandu přistoupil 

islandský kabinet k dalším koncepčním krokům. Autorem těchto opatření je ministr 

spravedlnosti a církevních otázek Björn Bjarnason (Strana nezávislosti). V dokumentu 

schváleném vládou 26. září 2006 se definuje těchto devět bodů:27  

 

1. Řízení keflavícké základny: Založení státem vlastněné firmy pro správu 

keflavíckého areálu. 

 

2. Silnější bezpečnostní rada: Ta je formálně řízena premiérem, její běžný provoz 

však řídí ministr spravedlnosti a církevních věcí (tj. ze začátku sám autor 

návrhu, Björn Bjarnason) 

 

3. Úzká spolupráce všech složek: Spolupráce mezi policií, Pobřežní hlídkou, 

hasiči, pátracími a záchrannými týmy má být ještě těsnější. 

 

4. Mezinárodní spolupráce: Těsnější spolupráce s mezinárodními organizacemi 

např. při sdílení zpravodajských informací. 

 

5.  Systém Tetra: Vyhledávací telekomunikační systém má pokrýt celé teritorium. 

 

6. Vybavení Pobřežní hlídky: Pobřežní hlídka má být posílena čtyřmi novými 

helikoptérami, jedním letounem a novou lodí. 

 

                                                 
26 Aktivní militarizace Islandu byla předmětem i silně kritické (a na Islandu populární) knihy 
Draumalandið od publicisty Andri Snær Guðmundssona.  
27 Plné znění dokumentu viz příloha č. 2 
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7. Fórum politických stran: Bezpečnostní otázky chce islandská vláda řešit i 

v širším kontextu na půdě zvláštního fóra všech islandských politických stran. 

 

8. Bezpečnost = vnitřní záležitost: Bezpečnostní otázky již nemají spadat do 

referátu ministerstva zahraničí, ale do jiných příslušných ministerstev.  

 

9. Radarové údaje: Je třeba nového systému správy a analýzy údajů z islandské 

radarové služby. 

 

Realizací těchto cílů byl pověřen ten, kdo je formuloval, tj. ministr Bjarnason, 

který kromě toho, že je ministrem spravedlnosti, patří i k největším islandským 

odborníkům na bezpečnostní politiku. Od září 2006 již stihl některé programové body 

naplnit. Např. druhý bod vyústil v založení Rady pro civilní ochranu a bezpečnost, která 

spadá přímo do kompetencí předsedy vlády. Její každodenní provoz nicméně spočívá 

právě na ministru spravedlnosti. 

Zajímavé je řešení bodu 6, 

kterým se má posílit akceschopnost 

Pobřežní hlídky. Vzhledem k tomu, že 

nové kapacitní záchranné helikoptéry 

potřebuje i Norsko, dohodly se obě 

vlády na společném postupu, tedy že 

vyhlásí tendr na stejný typ strojů. 

Helikoptéry, které mají být dodány 

mezi roky 2011-2014, mají navíc 

podléhat i koordinovanému provozu.  

Zastaralý je i hlavní komponent 

Pobřežní hlídky, tj. tři strážní lodě: 

Ægir (1975, Århus), Týr (1968, 

Ålborg) a především Óðinn (1960, 

Ålborg).  Posledně zmíněnou loď se 

vláda rozhodla nahradit novým 

strojem. Smlouva, kterou islandský 

stát uzavřel 20. prosince 2006 
 

Strážní loď Óðinn a její posádka při cvičení. 

Zdroj: lhg.is/sagan/myndasafn_LHG/album/38/mynd/455 
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s chilskými loděnicemi ASMAR, 

specifikuje nový přírůstek islandské 

stráže těmito údaji: tonáž 4000 t, délka 

93 metrů, šířka 16 metrů. Loď, jenž má 

být hotová v polovině roku 2009, tak 

bude mnohem větší a výkonnější než 

dosavadní stroje.28 Všeobecně se počítá 

s tím, že ponese jméno vikinského 

boha války Thóra. 

Podobně jako u záchranných 

vrtulníků chce Island i v případě strážních lodí spolupracovat se skandinávskými 

partnery. Zájem již projevil dánský ministr obrany Søren Gade, který se na kooperaci 

mezi dánskou a islandkou pobřežní stráží, dohodl s ministrem Bjornsonem 1. ledna 

2007.29  

 

8.2 Blíže k Evropě? 

 

Oslabení úlohy Ameriky v islandské politice může mít za následek, že země bude 

nucena více spolupracovat s evropskými institucemi. Dosavadní vývoj to však příliš 

nepotvrzuje. 

Již od roku 1970 je Island členem Evropského sdružení volného obchodu, 

podepsal též roku 1996 Schengenskou dohodu a společně s Norskem, Lichtenštejnskem 

a EU tvoří od roku 1995 Evropský hospodářský prostor.30 Skutečný vstup do Evropské 

unie však zatím nikdy nebyl seriózně zvažován.31 Ministr zahraničních věcí Halldór 

Ásgrímsson (tehdy předseda Pokrokové strany) se sice nechal v roce 2004 slyšet, že 

Island v horizontu roku 2020 do unie vstoupí, ale jeho prohlášení bylo všemi 

významnými politickými subjekty odmítnuto. Ani v letošních volbách nebyla evropská 

otázka tématem (kromě nejasného postoje levicové Aliance, jež navrhovala předběžné 

konzultace s Bruselem o možnostech členství). 

                                                 
28 BJARNARSON, Björn. „Our Responsibility? Icelands Security and Defence. 
29 http://bjorn.is/greinar/2007/01/10/nr/3861  
30 BENEDIKTSSON, Einar: Iceland and European Development, Reykjavík 2003 
31 BENDA, Martin: Islandské volby 2003: Oddssonova vláda pokračuje. Severské listy 2/2003 ISSN 
1212-5385. str. 10 

 
Prostor, který má Pobřežní hlídka na starost. 

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Image:Sarsv_3.jpg 
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Strana nezávislosti, která je ve vládě takřka nepřetržitě od osmdesátých let, svůj 

název sice odvozuje z nezávislosti na Kodani, ale dnes ho aplikuje i na vztah k Bruselu. 

Za stavu, kdy země dlouhodobě prosperuje, zkrátka není důvod něco zásadně měnit.32 

Islandská kartografie, média či národní dopravce Icelandair zemi obvykle 

zobrazují jako ostrov mezi kontinenty, s rovnými vazbami na obě strany. Např. i ve 

volební kampani je Island zobrazován jako výjimečná solitérní země mezi dvěma 

mlýnskými kameny. Jakkoli tedy Island s Bruselem spolupracuje těsně (např. skrze 

Acquis communitaire, které z valné části – coby člen Evropského hospodářského 

prostoru - přijímá), pěstuje si vazby i se Severní Amerikou.   

Občas se v islandských médiích objevují prohlášení různých představitelů o tom, 

že by bylo výhodné opustit vlastní měnu a začlenit se do Evropské měnové unie. Mnohé 

islandské banky již dnes vedou své účetnictví jen v eurech, převody na malou a značně 

kolísající islandskou korunu se nevyplácí. Zastánci toho postoje argumentují tím, že pro 

přijetí eura není nutné býti členem samotné EU, protože již dnes se v nečlenských 

zemích, jako je Bosna a Hercegovina či Kosovo euro uznává za oficiální měnu. 

Největší překážkou vstupu Islandu do Evropské unie je však společná politika 

rybolovu, která by ve stávající podobě pro Island znamenala, že by své vody – které by 

podle této politiky byly prohlášeny za vody Evropské unie – musel ekonomicky 

zpřístupnit i jiným flotilám. Vhledem ke špatnému stavu mořských vod, které jsou ve 

správě členských států EU a taky vzhledem k výdobytkům tresčích válek, nelze čekat, 

že se Islanďané kontroly svých moří vzdají.  

Vstup země do unie tak lze očekávat při splnění zhruba těchto podmínek:  

1. Islandu bude ponechána maximální kontrola nad svou ekonomickou 

mořskou zónou. 

2. Do EU vstoupí Norsko.33 

3. EU umožní dostatečnou míru nezávislosti svých členů.  

 

 

 

 

                                                 
32 Projev ministra financí a posléze premiéra Geira Haardeho v Manitobě. 
http://eng.fjarmalaraduneyti.is/Minister/GHH/nr/588    15.5. 2007 
33 Norsko, odkud Islanďané původně pocházejí, je nejvýznamnějším členem ESVO. Pokud by Norsko 
vstoupilo do unie, ESVO by pravděpodobně zaniklo a Island by byl okolnostmi nucen Norsko následovat.  
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8.3 Severská dimenze 

 

Evropské identitě Islandu je nadřazena identita severská, tj. příslušnost ke 

Skandinávii.34 S tímto teritoriem Island pojí nejen dlouhá historická a jazyková vazba, 

ale i luteránská církev či podoba národní vlajky. Odlišnosti jsou v mentalitě, zvýšené 

míře amerikanizace či dlouhodobě vlažný vztah k severskému státu blahobytu.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržení provázanosti mezi jednotlivými severskými národy je mj. úkolem 

Severské rady. Jako meziparlamentní orgán, jenž byl založen v roce 1952, má 

především za úkol posílení či alespoň udržení silné lidské, kulturní a jazykové 

provázanosti v rámci Skandinávie. Kromě těchto agend však Severská rada nemá žádné 

významné politické ambice. Zájmy jednotlivých severských států jsou totiž jinak 

poměrně odlišné, či dokonce protichůdné. (Arter 2000) Většina velkých politických 

iniciativ jako byl NORDEK (snaha o ekonomickou unii) či obranné společenství 

                                                 
34 Pojmu Skandinávie zde užívám v širším pojetí, podobně jako pojem Sever. 
35 ARTER, David: Scandinavian Politics Today, Manchaster 2000 

 
Island stále častěji spolupracuje s ostatními severskými národy. 
Společně s Faeřany a Gróňany např. nedávno založil v Kodani  
tzv. Severoatlantický dům. Kromě třech diplomatických  
zastoupení je zde i společné infocentrum a restaurace. 

 foto: Martin Benda 
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selhala. (Benediktsson 2003). Naopak se dlouhodobě osvědčuje spolupráce severských 

států na půdě OSN, kde účinně hájí společné pozice. 

 

8.4 Arktická dimenze 

 

Perspektivní role Islandu jako mezinárodního aktéra se naskýtá v Arktidě. Island 

se sice severního polárního kruhu dotýká jen těsně (díky ostrůvkům Grímsey a 

Kolbeinsey), ale přesto patří do osmičky tzv. arktických států. Oblast, kdysi intenzivně 

militarizovaná (především ze strany SSSR), je v post-studenoválečném období svědkem 

stále těsnější spolupráce. Tu předznamenal již projev Michaila Gorbačova 

v Murmansku roku 1985, ve kterém navrhl Arktidu demilitarizovat.36 

Od murmanského projevu se datuje takzvaný rovaniemský proces, který v roce 

1991 vyústil v mnohostrannou Arktickou strategii ochrany životního prostředí, k níž se 

přihlásily Spojené státy (skrze Aljašku), Kanada, Rusko, Norsko, Finsko, Island, 

Švédsko a Dánsko (skrze Grónsko). Další kvalitativní skok v míře integrace a 

kooperace kolem severního pólu představovalo v roce 1996 založení tzv. Arktické rady, 

jež si kladla za cíl region rozvíjet udržitelným způsobem, chránit životní prostředí i 

kulturu původních národů. Arktida je tak po skončení studené války svědkem renesance 

spolupráce mezi národy, které kdysi neznaly státních hranic.  

Stále významnější je aspekt klimatický a ekologický. V případě pokračujícího 

globálního oteplování se totiž ledová pokrývka obou pólů bude omezovat. 

Z celosvětového hlediska jde nejspíše o jev negativní, ale ze subpolárního pohledu je 

obrázek barvitější. S mírnějším klimatem se zlepší podmínky pro zemědělství 

(především na Sibiři a v Kanadě) a odblokují se významné námořní cesty, především 

spojnice Evropy s Tichým oceánem (resp. evropského Ruska s Vladivostokem) přes 

Barentsovo moře (tzv. severní cesta), která je zatím průjezdná jen dva až tři měsíce 

v roce. 

Mírnější klima též ulehčí geologický průzkum oblasti, která by pravděpodobně 

měla skýtat významná naleziště ropy a zemního plynu. V jejich objevení doufají 

                                                 
36 http://www.svs.is/AHDR/AHDR%20chapters/AHDR_chp%2012.pdf 15.5.2007 
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všechny státy v oblasti, především Grónsko, Faerské ostrovy a Island.37 Ostatní arktické 

země již vydatné ropné zdroje našly.  

I přes zrušení základny na Islandu zůstává polární a subpolární oblast stále silně 

militarizována, Gorbačovova idea ani po dvaceti letech nebyla realizována. Arktida totiž 

stále – jako takřka neosídlené teritorium - má značnou vojenskou hodnotu. Je dosud 

hojně využívána k vojenským cvičením i ke zkouškám nových technologií, stejně tak 

pro ponorky je arktická ledová pokrývka ideální skrýší před detekčními zařízeními.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 V případě nálezu ropy ve  výsostné ekonomické zóně Faerských ostrovů či Grónska lze předpokládat 
zvýšenou snahu o opuštění svazku s Dánským královstvím, na kterém jsou tato dvě autonomní území 
dosud velmi závislá. 
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9. Závěr 

 

Na otázky položené v úvodu práce lze tedy odpovědět vcelku jednoznačně. 

Geostrategický význam Islandu během studené války byl mimořádný. Jeho kontrola tak 

znamenala kontrolu nad severním Atlantikem. A převaha v severním Atlantiku, stejně 

jako za druhé světové války, byla v konečném důsledku hlavní vojenskou devizou. Lze 

konstatovat, že udržení moci nad tímto ostrovem významně přispělo k tomu, že západní 

civilizace porazila komunistický blok stejně jako před tím nacistické Německo. Potvrdil 

to i kapitán amerického námořnictva Mark. S. Laughton ve svém projevu při deaktivaci 

spojenecké základny 8. září 2006: 

 

Zabezpečení Mezery G-I-UK (G-I-UK Gap), této zásadní námořní a letecké 

spojnice, se ukázalo jako rozhodující ve výhře nejen ve druhé světové válce, ale také ve 

válce studené. V obou konfliktech, deseti tisíce spojeneckých letců vzlétávalo 

z keflavíckých ranvejí, aby udržely tuto mezeru otevřenou. Někteří se nevrátili. 

Nepřeháním, když řeknu, že tito stateční vojáci pomohli zachránit západní civilizaci.38 

 

Co se budoucí geostrategické úlohy Islandu týče, je otázka složitější. Stejně jako 

je složitější dnešní globalizovaný, multipolární svět. Stále intenzivnější 

mezikontinentální letecká i námořní doprava, možné nové námořní cesty kolem stále 

teplejších pólů, boj o energetické zdroje či obraz jedné z nejvyspělejších zemí světa a 

jiné faktory nenaznačují, že by byl Island z hlediska mezinárodní politiky a geopolitiky 

do budoucna marginalizován. Z čistě vojenského hlediska lze sice hovořit o určité ztrátě 

hodnoty území (stejně jako mnoha jiných území světa), ale to neznamená, že okolní 

státy a velmoci ztratí o Island zájem. Island zůstane členem Severoatlantické aliance a 

možná – pokud se Evropské unii bude dařit – vstoupí i do ní. Především však bude i 

nadále přitahovat podnikatele, turisty, umělce i další, kteří ocení nejen technickou a 

kulturní vyspělost Islandu, ale i jeho unikátní přírodu.  

  

 

                                                 
38 http://reykjavik.usembassy.gov/092706.html 10.5.2007  
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English Summary 

 

In the Czech Republic, a lot has been written about Iceland’s nature and culture 

but almost nothing regarding political or international area studies. However, Iceland is 

an island worth analysis, especially from the Cold War, post-cold war and possible 

future geopolitics perspective. 

Iceland lies in the middle of the North Atlantic Ocean, which is a key area of 

NATO military strategies. In the beginning, Iceland was crucial for transportation 

between North America and Europe. At the same time a military presence in this part of 

the Atlantic made it possible to monitor both air and naval traffic in the so-called G-I-

UK gap. 

The geostrategic value (and vulnerability) of Iceland forced local politicians to 

seek membership in a defence alliance. Thus this unarmed nation of 150 000 people 

became a co-founder of NATO. As the Korean War and Suez crises emerged, 

Icelanders (and many other European nations) felt the need of a direct ally military 

presence. The Defence Agreement from 5th May 1951 started a long lasting, but not 

always entirely stable, US military presence on Iceland. 

The little town of Keflavík on the Reykjanes peninsula became the seat of the  

Iceland Defence Force. Keflavík Naval Air Base together with three other radar stations 

had an important agenda: to monitor the Soviet military manoeuvres and intercept their 

spy aircrafts which flew from Kola military complex either to surveille the Atlantic 

Ocean or to transfer to Cuba (which was the case mainly in the sixties).  

Iceland knew well how valuable it was to the superpowers and the politicians 

knew how to make the best use of it. Iceland, a nation then fully dependent on fish 

exports, had a long lasting conflict with neighbouring countries (especially UK and 

West Germany). Those countries were exploiting fish in distant Icelandic waters, which 

soon became a serious threat to the national economy since the trawlers were more and 

more effective in depleting the fish stocks. Iceland therefore three times extended its 

economic zone: first 12 miles (1958), then 50 miles (1972) and finally 200 miles (1975). 

Each extension which was done unilaterally and against UN jurisdiction caused anger 

on the British side and in the case of the third „cod war“ it even caused a serious 

physical and diplomatic conflict.  In order to keep Iceland with its Keflavík air base 
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within NATO, Americans pressed the UK to step down and leave the sea around 

Iceland to the local fishermen.  

Not only western powers had interest in the Icelandic territory. Also the Eastern 

block conducted an active policy towards this remote country. Its basis lay in a rather 

massive mutual trade; Soviet Union for example was for a long period of time the only 

importer of oil and petroleum to the island. Communist espionage and propaganda also 

took place there. 

The system of international relations changed substantially after the fall of the 

Eastern block. The Clinton and later the Bush administration repeatedly wanted to 

reduce an, ultimately cease military activities in Iceland. The government in Reykjavík, 

namely Prime Minister Oddsson, however, tried to maximally slow down this inevitable 

process. The original intention to close the Keflavík air base was not influenced by the 

unusually active pro-American policy which Oddsson conducted, nor did  9/11 have any 

effect. The last US soldier left Keflavík on 30th September 2006. 

When Icelanders were again alone in their own country they needed to play a 

more active role in their own security (although the US is still bound by the 1951 

defence agreement). Justice Minister Bjarnarson is in charge of the reshaping of 

Icelandic security policy. It consists mainly of a united command of civil protection 

institutions, reserves for the police, a  better equipped Coast Guard and intensified 

cooperation with foreign security and intelligence services. 

Three geographical dimensions are important for Iceland’s future prospects. The 

island is actively participating in the region-building process in the Arctic, is 

strengthening its position within Scandinavia and is more intensively cooperating with 

the EU (through the European Economic Area, the Schengen Agreement and various 

EU programs). The question of entering the union is not yet a relevant political topic nor 

a defence solution. 

Despite its military irrelevance, Iceland is not geo-strategically unimportant. Its 

future value needs to be seen in the context of climate change (which will likely 

intensify traffic around the North Pole), probable oil and gas findings and Iceland’s 

overall economical and cultural strength. 
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