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Anotace 

 Tato bakalářská práce popisuje vznik a fungování Severské obranné spolupráce 

(NORDEFCO). V další části tato práce zkoumá efektivitu severské spolupráce. V poslední 

části popisuje další možný vývoj této iniciativy.  

Práce nejdříve uvede čtenáře do metodologie výzkumu a pak přejde do deskriptivní 

části. Poté bude zkoumán historický vývoj a souvislosti, které vedly ke vzniku NORDEFCO. 

Nejprve je popsán historický vývoj severské spolupráce celkově a následně je popsán pouze 

vývoj spolupráce na poli obranné spolupráce. V další kapitole je podrobně popsáno 

fungování NORDEFCO a dosavadní realizované projekty rozdělené podle vnitřních struktur 

NORDEFCO.  

V další, analytické části se tato práce bude snažit zjistit jak úspěšná spolupráce 

severských států dosud byla, k čemuž využije dokument Severská obranná spolupráce 2020 

prezentovaný v roce 2013, který vyjmenovává celkem 7 cílů, kterých chtělo NORDEFCO 

během roku 2020 dosáhnout. V poslední části studie bude poskytnut stručný vhled do 

možného budoucího vývoje spolupráce s přihlédnutím k výsledkům z minulé kapitoly.  

Annotation 

This paper describes how the Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) was created 

and how it functions. In the next part of this paper the efectivity of the nordic cooperation is 

being examined. The last part describes a plausible future development of this initiative. 

Initially, this paper introduces the reader with the used methodology and then 

continues with the descriptive part. Then the historical development leading to the creation 

of the NORDEFCO will be described. Initially the whole nordic cooperation is examined 

and only then is provided description of the cooperation on the field of defencce. In the next 

chapter, the way NORDEFCO operates is being outlined and subsequently its projects are 

described by the division lines set out by the initiative.  

In the analytical part that follows this paper will strive to evaluate how successful 

NORDEFCO was with fullfilling its goals. The Nordic Defence Cooperation 2020 document 

presented in 2013 will be used as a scale of success. This document mentions 7 goals that 

NORDEFCO set out to achieve by 2020. In the final part the paper will provide a brief 

insight into the possible future development of cooperation, taking into account the results 

of the previous chapter. 
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1. Zdůvodnění výběru práce  

Mým cílem při tvorbě této bakalářské práce je přínosně přispět k současnému poznání 

na poli mezinárodních vztahů. Téma práce je dle mého soudu relevantní zejména ze tří 

důvodů.  Za prvé proto, že popisuje instituci, která je nová a stále ve vývoji, přičemž v sobě 

reflektuje jak aktuální bezpečnostní a obrannou politiku severských států, tak i dlouhodobé 

tendence k severské spolupráci, které stály za jejím vznikem.   

Za druhé je to kvůli tomu, že v současnosti neexistuje ucelená a rozsáhlá studie či 

popis této instituce v české jazykové mutaci. Za třetí, dochází k překotnému vývoji 

bezpečnostní situace a jejího vnímání v severní a východní Evropě. Nedávné ruské 

provokace v oblasti Baltského moře a znovuzavedení povinné základní vojenské služby ve 

Švédském království dokazují, že toto téma je aktuální víc než kdy dříve.   

2. Předpokládaný cíl  

Tato práce má v zásadě tři hlavní cíle. I přesto, že jsou tři, se dle mého uvážení jedná 

o přiměřený rozsah bádání pro bakalářskou práci, zejména proto, že prvním cílem je pouhý 

popis. Abych tyto cíle lépe formuloval, rozhodl jsem se je položit jako výzkumné otázky a 

podotázky.  

1)         Jak funguje NORDEFCO?  

2)         Naplňuje NORDEFCO cíle, které si určila?  

a.         Jaké jsou příčiny tohoto (ne)plnění?  

3)         Jaký je další možný vývoj NORDEFCO?  

a.         Jaké jsou hrozby a příležitosti pro další vývoj?   

3. Metodologie práce  

Pro zodpovězení první výzkumné otázky bude tato práce využívat deskriptivní 

metodu. Celou organizaci se pak budu snažit popsat přesně i s jejím historickým vývojem a 

dějinnými souvislostmi, které jsou signifikantní i v dalších ohledech. Cílem není jen pouhý 

popis, ale i pochopení vzniku a vývoje organizace a jejich příčin.  



 

 

 

 

Na zodpovězení zbylých dvou otázek bude třeba provést obsahovou analýzu 

dokumentů publikovaných samotnou institucí NORDEFCO, relevantními ministerstvy 

členských zemí, výroky představitelů těchto zemí, odbornými články a publikacemi,  reporty 

a dalšími materiály a zpracováním dostupných dat jako např. průzkumy veřejného mínění. 

Pro přehledné a srozumitelné zformulování doporučení dalšího vývoje využiji tzv. SWOT 

analýzu.   

4. Základní charakteristika tématu 

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, tedy Severská obranná spolupráce) je 

obranná iniciativa a instituce zaštiťující spolupráci severských států. NORDEFCO vznikla 

v roce 2009. Jejím cílem je především posílení obranyschopnosti jejích členů a zlepšení 

spolupráce mezi nimi. Členy NORDEFCO jsou Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko a Island. 

Poslední zmíněná země se účastní pouze politicky.  

NORDEFCO je vyvrcholením severské spolupráce probíhající již více než půl století 

a samotný její vznik je úspěchem severské spolupráce a hlubší integrace. Její vznik je o to 

zásadnější, že situace jejích členů z hlediska obrany je komplikovaná. Švédsko a Finsko 

nejsou členy NATO (i když s ním úzce spolupracují). Norsko a Island nejsou v EU a Dánsko 

má výjimku z účasti na EDA (Evropské obranné agentuře). Jedná se o obranné uskupení na 

dobrovolné fázi, jež představuje zajímavou alternativu k EDA, NATO či jiným regionálním 

uskupením (například V4).   

 5. Předpokládaná struktura práce  

Celá struktura práce je důležitá, protože se jedná o komplexní problematiku, která bude 

pro čtenáře navíc nejspíše nová. Proto se budu snažit celou práci strukturovat do jasně 

vymezených úseků. Strukturu práce si představuji následovně: 

I. Úvod a seznámení s problematikou  

II. Popis NORDEFCO - (Historický vývoj severské spolupráce; vytvoření 

NORDEFCO; vývoj, funkce a fungování NORDEFCO; oblasti spolupráce, 

přístup jednotlivých států)  

III. Cíle NORDEFCO - (Deklarace cílů; analýza výročních zpráv a zpráv státních 

úřadů zúčastněných států; vyhodnocení cílů a projektů)  



 

 

 

 

IV. Další vývoj NORDEFCO - (SWOT analýza, doporučení na základě SWOT 

analýzy)  

V. Závěr a vyhodnocení práce  
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Úvod 

Regionální obranná spolupráce v evropském prostoru až do vzniku Severské obranné 

spolupráce (NORDEFCO) příliš nevzkvétala. Jedná se o iniciativu severských států, které spolu 

již dlouhou dobu spolupracovaly v celé řadě jiných oblastí. Oblast bezpečnosti a obrany byla 

v rámci probíhajících projektů vlivem mezinárodních událostí dlouhou dobu potlačena. 

Severská rada, dosavadní nejdůležitější orgán této spolupráce, odmítla bezpečnostní otázku 

zařadit mezi svou agendu. 

Ačkoliv první opatrné krůčky byly podniknuty již dříve, definitivní uvolnění přinesl až 

konec studené války. Spolupráce byla nejdříve realizována pomocí multilaterálních smluv a 

dohod, které však obvykle zahrnovaly jen některé severské státy. Podstatná část důstojnictva 

armád severských států vnímala toto řešení jako neefektivní. Tento názor byl pouze posílen 

techflací, tedy zdražováním armádní techniky a technologií. Severské státy jednotlivě 

nepředstavují silné hráče na pozici mezinárodní bezpečnosti, ovšem jejich spojené síly se 

vyrovnají moci nejsilnějších evropských států či ji dokonce předčí. Kvůli nepříznivé 

ekonomické situaci a velkému potenciálu bylo v roce 2009 založeno NORDEFCO.  

Oblast severské bezpečnostní politiky je v rámci literatury probádána především 

s přihlédnutím na geopolitický rozměr a často se omezuje na dělení NATO – východ. Co se 

týče severské politiky, většina studií neposkytuje dostatečný vhled do bezpečnostních 

záležitostí, zejména těch, které se netýkají závazků a spolupráce států s NATO. 

Cílem této práce je tedy představit čtenářům fungování Severské obranné spolupráce a 

obsáhnout i historický vývoj, který k založení spolupráce vedl. Tato práce je rozdělena do tří 

částí. V první bude čtenář seznámen s fungováním NORDEFCO. Ve druhé bude hodnocena 

úspěšnost NORDEFCO, k čemuž poslouží dokument Severská obranná spolupráce 2020. 

Konečně ve třetí bude poskytnout velmi stručný vhled do možného budoucího vývoje této 

severské iniciativy. 

Výzkumné otázky tedy jsou: 

1) Jak NORDEFCO vzniklo a jak funguje? 

2) Splnilo NORDEFCO cíle, které si předsevzalo ve své Vizi 2020? 

3) Jaký je další možný vývoj NORDEFCO? 
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1 Metodologický úvod 

Tato bakalářská práce si za cíl klade popsat fungování Severské obranné spolupráce 

(NORDEFCO) v rámci politické spolupráce severských států a popsat souvislosti, které mají 

vliv na dynamiku této iniciativy. Ambicí je rovněž vysvětlit jak a proč NORDEFCO vzniklo. 

První část této práce bude tedy deskriptivní.  

Moderní politika severských států je poměrně probádanou oblastí, nicméně v české 

literatuře stále existuje mnoho prázdných míst, kterým se autoři nevěnovali. Nedostatek 

pramenů je cítit rovněž v literatuře cizojazyčné, zejména co se týče vývoje posledního 

desetiletí, které je pro tuto práci zcela klíčové. Práce se obvykle NORDEFCO zabývají pouze 

povrchně či pouze zmiňují její existenci.  

Téma Severské obranné spolupráce je relevantní nejen pro svou neprobádanost, ale také 

proto, že může posloužit pro vzor pro další podobné iniciativy, kterou může být například 

obranná spolupráce v rámci Visegrádské skupiny.  

Ambicí této práce je také základní zhodnocení efektivity NORDEFCO. K tomu bude 

využito případové studie. Jako výchozí ukazatel úspěšnosti iniciativy poslouží dokument 

nazvaný Vize 2020 (Vision 2020), který byl severskými ministry obrany přijat roku 2013. Toto 

ujednání obsahuje 7 cílů, které si severské státy stanovily. Tato bakalářská práce se bude snažit 

porovnat realizované projekty pod záštitou NORDEFCO a srovnat je s deklarovanými cíli. Pro 

zhodnocení bude využita analýza oficiálních dokumentů, akademické literatury a vyjádření 

čelních představitelů severských států. Na závěr se tato bakalářská práce pokusí vysvětlit 

dosažené výsledky a poukázat na další možný vývoj spolupráce s přihlédnutím k relevantním 

rizikům a možným  příležitostem. Tato druhá část práce, rozdělená na dvě podčásti, tedy bude 

primárně analytická a bude spoléhat na hloubkovou analýzu dokumentů a oficiálních vyjádření. 

Původním plánem autora bylo využít pro analýzu kvantitativních metod, ovšem ukázalo 

se, že pro takový postup není v oficiálních dokumentech NORDEFCO dost zdrojů. Přestože se 

k výzkumu nabízí mnoho dílčích údajů, jako například odhadované úspory, které přinesla 

realizace některého z projektů, netvoří tato data konzistentní a dostatečně objemné množství 

informací pro jakoukoliv relevantní analýzu.  
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Problematickým se například ukázaly být údaje o rozpočtu či množství zapojeného 

personálu. NORDEFCO nemá svůj vlastní rozpočet a je financováno z rozpočtů ministerstev 

obrany členských států. Problém je, že v dokumentech, které vlády severských států zveřejňují, 

NORDEFCO nikde nefiguruje a nedá se tedy zjistit, kolik financí určených na obranu skutečně 

bylo použito na spolupráci s ostatními zeměmi. Státy taktéž nesdílí stejný cyklus vydávání 

dokumentů a neschvalují rozpočty ve stejný čas. Co se týče lidských zdrojů, NORDEFCO 

většinou počet zapojeného personálu vůbec nezveřejňuje, či uvádí pouze odhady. Žádné 

z příslušných ministerstev severských států neposkytlo ani po opakovaných žádostech žádné 

další informace. 

Rovněž užití SWOT analýzy pro budoucí vývoj se nakonec prokázalo být příliš složité. 

Odborné texty na podobná témata tuto metodu nepoužívají a tato bakalářská práce namísto ní 

využije analýzu dostupné akademické literatury. 

1.1 Vize 2025 

Během prvních tří let existence severské obranné spolupráce se severské státy setrvale 

snažily ustanovit si své vzájemné priority, sjednotit své postupy a zaměřit se na překážky, které 

bránily hlubší spolupráci, zejména ty byrokratické a legislativní. Ačkoliv NORDEFCO během 

této doby nedosáhlo žádného zásadního úspěchu, spolupráce pokračovala dál a byla podniknuta 

celá řada obtížně postřehnutelných kroků, která připravila půdu pro ambicióznější projekty 

v budoucnosti.  

Nejviditelnějším úsilím bylo především pokračování v multilaterálních projektech, 

kterých měly mezi sebou severské státy ujednáno v té době několik. V roce 2013, během 

finského předsednictví, se ministři obrany členských států dohodli na vytvoření dokumentu, 

který by nastínil žádoucí vývoj do budoucna a zaštítil úsilí jasným politickým vedením. 

Dokument nazvaný Severská obranná spolupráce 2020, později známý jako Vize 2020 

(Vision 2020), obsahuje celkem sedm obsáhlých bodů, ve kterých severské státy popisují své 

ambice a cíle. Z nich vyplývá sedm cílů, kterých měla iniciativa dosáhnout do roku 2020.  

Dokument pravděpodobně vznikl proto, aby se aktivity NORDEFCO zaměřily na 

prioritní oblasti a aby si severské státy ujasnily následující postup. Tato vize sloužila jako 

výchozí dokument pro další vývoj NORDEFCO a vymezila zaměření mnoha budoucích 

projektů. 
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Důraz je v dokumentu Vize 2020 kladen na vývoj a údržbu obranných prostředků, větší 

efektivitu obranných sil, snižování nákladů a spolupráci s mezinárodními organizacemi jako je 

OSN, EU či NATO. Jako klíčoví partneři jsou v dokumentu uvedeny baltské státy.  

V následující části této kapitoly jsou zmíněny všechny body z dokumentu Vize 2020, 

které tedy poslouží při posuzování (ne)úspěšnosti NORDEFCO. 

1) NORDEFCO jako zprostředkovatel mezinárodních operací 

V roce 2020 bude NORDEFCO pravidelně, transparentně a jednotně plánovat zapojení 

do mezinárodních operací. Budeme sdílet informace o našich vzájemných rezervách a 

možnostech přispívat do mezinárodních operací vedených OSN, NATO nebo EU. 

2) Budování kapacit pro mezinárodní zapojení 

V roce 2020 bude budování kapacit pro účast severských států v zahraničních operacích 

integrální součástí spolupráce. Severské státy ustanoví seznam odborníků a vojenských 

poradců, kteří budou provádět reformy v rámci bezpečnosti a budování kapacit. Severské 

státy budou schopné poskytovat finanční, materiální a poradenskou podporu. 

3) Přeshraniční cvičení, spolupráce při dohledu a zvyšování povědomí o aktuální situaci 

Koordinovaná cvičení a výcvikové programy, přispějí k udržení a rozvoji našich 

schopností. V roce 2020 budou pravidelně pořádána přeshraniční cvičení a to na celém 

území severoevropské oblasti. Přesun jednotek i materiálu bude podstatně ulehčen. 

Spolupráce ve vzdušném a mořském dohledu v severském prostoru bude posilněna. 

Abychom posílili naše vědomí o celkové situaci, budeme si vzájemně poskytovat data. 

Severské země také budou spolupracovat na vývoji sil rychlého nasazení, což zlepší naše 

schopnosti zapojovat se do programu sil rychlé reakce NATO či do bojových skupin EU. 

4) Zvyšování interoperability, spolupráce ve zbrojení a sdílení zdrojů 

V roce 2020 severské státy prohloubí své schopnosti spolupracovat. Cílem je používat 

podobné systémy včetně výzbroje a také se snažit posílit naši interoperabilitu. Budeme 

sdílet naše kapacity, abychom vyplnili mezery a nedostatky. Budeme aktivně zkoumat 

možnosti sdílení prostředků i kapacit podle vzoru severské taktické vzdušné přepravy 

(NORTAT). Společné severské akvizice se stanou běžným postupem. Ustanovili jsme 

jasný a stálý dialog se zástupci severského obranného průmyslu. 
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5) Lepší spolupráce ve vojenském vzdělávání, výcviku a veteránské péči 

V roce 2020 budou severské státy spolupracovat díky zlepšené spolupráci na vojenské 

výuce a výcviku. Budeme stavět na zkušenostech s rozdělováním práce v rámci 

severských kurzů a severského centra pro genderové otázky. Dále zhodnotíme možnosti 

ustanovení severské smíšené výuky a založení kompetenčních center. Severské země 

budou koordinovat svůj postup v rámci péče o veterány a budou si za tímto účelem 

vyměňovat zkušenosti s vyzkoušenými postupy. 

6) Zajištění bezpečné komunikace 

V roce 2020 bude po předchozí analýze založena bezpečná komunikační linka pro 

výměnu utajovaných informací mezi severskými ministerstvy obrany. 

7) Společný dialog mezi severskými hlavními městy v záležitostech bezpečnosti, obrany a 

zjednodušené spolupráce 

V roce 2020 je již dialog a vzájemná konzultace bezpečnostních záležitostí mezi 

severskými hlavními městy rutinou. Procesy, pravidla a regulace v jednotlivých státech 

jsou zjednodušené a přizpůsobené tak, aby umožňovaly snazší severskou spolupráci. 

Případné obtíže budou odstraněny. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8 

 

2 Historická spolupráce severských států 

Dříve, než lze zkoumat spolupráci severských států na politické úrovni, je nezbytné 

vysvětlit motivace, které za touto společnou snahou stojí. Sever Evropy je specifickým 

regionem, který je propojen podobnou a často sdílenou historií, kulturou, náboženstvím, 

idejemi a částečně též společným jazykem.  

Blízkost lidí, kteří zde žili, můžeme pozorovat na mnoha různých aspektech jejich životů. 

Zatímco ve vzdálenějších dobách je to především podobný způsob života, podobný právní 

systém a tradice, v moderním, propojenějším světě, ji lze pozorovat především na „integraci 

zdola“ a pozdější institucionalizaci této spolupráce. Častou se také stala spolupráce jednotlivých 

municipalit a mikroregionů1. 

Moderní severské státy sdílí mnoho ze své politické i kulturní tradice, což se odráží jak 

v jejich politice, tak i v samotných státních znacích. Celý region se hlásí ke své „severské 

identitě“, kterou nejlépe vystihuje slovo „Norden“. V chápání seveřanů (zejména během 

studené války) představuje jakousi alternativu k vývoji zbytku Evropy, která byla poznamenána 

konfliktem východu a západu v době studené války.  

Padesátá léta dvacátého století označují někteří autoři za „zlatý věk severské 

spolupráce“2, zejména kvůli založení Severské rady. Zde je nutné podotknout, že toto období 

představuje důležitý okamžik i pro obrannou spolupráci mezi severskými státy. Jelikož to 

geopolitická a bezpečnostní situace vyžadovaly, otázka kolektivní obrany se dostala do popředí.  

Od této chvíle se některé severské státy zaobírají i sjednocením postupu při ozbrojených 

konfliktech, z počátku zejména během mírových misí OSN.   

Po zániku SSSR a konci bipolárního rozdělení světa se severská spolupráce nezastavila, 

ale naopak ještě posílila. Když na konci roku 2009 vznikla podepsáním memoranda o 

porozumění Severská obranná spolupráce (NORDEFCO), jednalo se víceméně o další logický 

krok na cestě k těsnější spolupráci. 

 
1 BALDERSHEIM, Harald a Krister STÅHLBERG, 2000. Conclusions. Nordic Region-Building in a European 

Perspective. Reprinted 1st ed. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, s. 165-176. ISBN 0-7546-1001-2. 
2 SUNDELIUS, Bengt, ed., 1982. Foreign Policies Of Northern Europe. Boulder: Westview Press. ISBN 

0865311374. s. 180-181 
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Severská obranná spolupráce by tedy měla být vnímána jako vrchol postupně gradujícího 

procesu, který původně neměl bezpečnostní rozměr a procházel změnami podle toho, v jaké 

geopolitické situaci se účastnící se země právě nacházely.  

V této kapitole se pokusím popsat kořeny spolupráce a přístup jednotlivých států k severu 

jako regionu. Bezpečnostní situaci moderních severských států se bude věnovat kapitola druhá. 

2.1 Vývoj severské spolupráce od středověku až po první světovou válku 

Počátky politické spolupráce na území severní Evropy lze datovat až do konce raného 

středověku, kdy docházelo ke sdružování vikingských kmenů do kmenových svazů, které vedle 

kultury pojil taky jednotný právní systém. Důležitou událostí, která Sever opět sjednotila, byl 

příchod křesťanství, které se z Dánska rozšířil do zbytku Skandinávie3. 

Na konci čtrnáctého století došlo ke vzniku Kalmarské unie, personální unii dánského, 

švédského a norského království. Po kolapsu Kalmarské unie zhruba o sto let později 

následovalo období sporů a rozpadu na menší státní celky. Zásadním tématem se opět stalo 

křesťanství; přesněji reformace a následná konverze k luteránství, které je dodnes zakotveno 

v ústavách Dánska a Islandu jako státní náboženství4. V následujících letech došlo k posílení 

obchodu v rámci Baltského moře kvůli posilující Hanze – spolku převážně německých měst.  

Začátek devatenáctého století přinesl konec jakýchkoliv velmocenských ambicí Švédska. 

Bylo jasné, že Skandinávie již není klíčovým hybatelem evropských dějin, přestože tamní státy 

byly stále důležitou součástí Evropy. Významným mezníkem byl vznik skandinavismu, 

myšlenkového hnutí z poloviny devatenáctého století, které podporovalo užší spolupráci mezi 

skandinávskými státy.   

Tento myšlenkový proud byl prakticky omezen pouze na Dánsko a Švédsko5; norský 

pohled byl o dost chladnější, což bylo dáno mimo jiné tehdejším spojením Švédska a Norska 

v unii, v níž měl bývalý imperiální stát jasně navrch. Zastánce skandinavismus našel především 

mezi intelektuály a vysokoškolskými studenty.  

 
3 ARTER, David, 2008. Scandinavian politics today. 2nd ed. Manchester: Manchester University Press. ISBN 

978-0-7190-7853-8. s. 12-17 
4 BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ, 2011. Skandinávie: Proměny politiky v 

severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. ISBN 978-80-7357-703-2. s. 5 
5 BRUNCLÍK. s. 8-9 
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Skandinavismus obhajoval nejen užší spolupráci, ale také společnou ochranu proti 

vnějším hrozbám a sjednocení v jeden stát, což by fakticky znamenalo mocenskou hegemonii 

Švédska6. Druhý z motivů lze snáze pochopit pokud si připomeneme, že integrační procesy 

byly v té době v Evropě v plném proudu.  

Lze jej tedy uchopit i jako reakci na dobová hnutí italského a německého sjednocování7 

a jako protiváhu proti Rusku8. Když se v roce 1864 se Dánsko dostalo do druhé šlesvické války, 

doufali skandinavisté v intervenci vojsk švédsko-norského království. Ta se však neuskutečnila 

a Dánsko bylo nuceno území postoupit Prusku a Rakousku, což popularitu skandinavismu 

značně oslabilo9.  

Poslední konflikt mezi dvěma severskými státy se odehrál v roce 1814, kdy Norové 

prohráli válku se Švédskem a byli včleněni do Švédsko-norské unie. Když Norové téměř o sto 

let později v roce 1905 odhlasovali v referendu vyhlášení nezávislosti, proběhl rozchod obou 

zemí bez šarvátek. Tehdy také naposledy nějaký severský stát (Švédsko), reálně uvažovalo o 

užití síly proti jinému severskému státu. Od té doby lze označit severský region z pohledu 

vnitrostátních konfliktů za bezpečný10.  

Oblast severu splňuje charakteristiku „bezpečného společenství“ (security-community), 

tak jak jej definoval Karl W. Deutsch11. Užití síly proti jinému severskému státu se stalo 

prakticky nemyslitelným a všechny budoucí spory byly urovnány na půdě mezinárodních 

organizací; například v roce 1921 když spor Švédska a Finska o Ålandy vyřešila nově vzniklá 

Společnost národů.  

 
6 ØSTERGÅRD, Uffe, 2004. The Danish Path to Modernity. Thesis Eleven. SAGE Publications, 1(77), 25-43. 

DOI: 10.1177/0725513604042658. 
7 TUNANDER, Ola, 2005. Nordic Cooperation. Utenriksdepartementet: Ministry of Foreign Affairs [online]. 

Oslo: Ministry of Foreign Affairs [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20050312142345/http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/foreign/032005-

990418/dok-bn.html  
8 BRUNCLÍK s. 9 
9 GUSTAFFSON, Harald, 2007. Nordens historia: En europeisk region under 1200 år. Lund: Studentliteratur. 

ISBN 978-9144490311. s. 194-195 
10 NYHAMAR, Tore, 2004. Security Policies from Constraints to Choice. HEIDAR, Knut, ed. Nordic Politics: 

Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, s. 228-246. ISBN 82-15-00628-0.  
11 VON BONSDORFF, Göran, 1965. Regional Cooperation of the Nordic Countries. Journal Article. SAGE 

Publications, 1(1), 32-38. DOI: 10.1177/001083676500100103.  

https://doi.org/10.1177/0725513604042658
https://web.archive.org/web/20050312142345/http:/odin.dep.no/odin/engelsk/norway/foreign/032005-990418/dok-bn.html
https://web.archive.org/web/20050312142345/http:/odin.dep.no/odin/engelsk/norway/foreign/032005-990418/dok-bn.html
https://doi.org/10.1177/001083676500100103
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 2.2 Postupující spolupráce v období dvou světových válek 

Důležitým mezníkem a jakousi první vlaštovkou budoucí spolupráce se v roce 1873 stalo 

založení měnové unie mezi Dánskem a Švédskem, ke kterým se brzy připojilo i Norsko. Cílem 

této měnové unie bylo usnadnění vzájemného obchodu přijetím společné měny, která byla 

navázána na zlato12. Přijetím systému zlatého standardu se severské státy přiblížily svým 

klíčovým obchodním partnerům, kterými byly Německé císařství a Spojené království. Tato 

unie fungovala fakticky až do počátku první světové války, rozpuštěna však byla oficiálně až 

v roce 197213. 

První světová válka zanechala neutrální Sever nedotčený. Opět se vyskytuje idea severské 

spolupráce a seveřanské identity. Již rok po konci války vzniká Severská asociace (Norden 

Asociation). Je to první nezávislá organizace, která si oficiálně vzala za cíl podporu severské 

spolupráce, zejména pak v oblasti vzdělávání, kultury a pracovního trhu, mezinárodní pomoci 

a péče o životní prostředí14.  

I když se její činnost omezovala spíše na přízemní záležitosti, jednalo se jasnou deklaraci 

sounáležitosti, na níž později stavěly další severské iniciativy. Asociace funguje dodnes a je tak 

nejstarší oficiální severskou organizací15.  

Druhá světová válka poznamenala sever Evropy intenzivněji, a to i přesto, že všech pět 

států v roce 1938 svorně podepsalo Skandinávskou deklaraci neutrality16.  Zde také poprvé 

vystupují na povrch odlišné pozice pětice severských států, které se následně projeví i v budoucí 

obranné spolupráci.  

Švédsko, jinak stát poměrně prozápadní, dále zastávalo striktně neutrální postoj, avšak 

geopolitická situace jej donutila spolupracovat s Německem; umožnilo například přesun 

nacistických vojsk přes své území a téměř do konce války hitlerovské Německo zásobovalo 

ocelí. Dánsko i Norsko byly okupovány Německem a sloužily ve válce německým zájmům. 

 
12 1873 - Sweden gets the krona, 2018. Sveriges Riksbank [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: 

https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1800-1899/sweden-gets-the-krona/  
13 Brief history of Norges Bank, 2007. Norges Bank [online]. Oslo: Norges Bank [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: 

https://www.norges-bank.no/en/topics/about/History/Norges-Banks-history/  
14 The Norden Association [online], 2020. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: https://norden.se/in-english/  
15 ARTER. s. 8 
16 OSMANCZYK, Edmund Jan, MANGO, Anthony, ed., 2003. Encyclopedia of the United Nations and 

International Agreements: A to F. 3rd ed. New York: Routledge. ISBN 978-0415939201. s. 2010-2013 

https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1800-1899/sweden-gets-the-krona/
https://www.norges-bank.no/en/topics/about/History/Norges-Banks-history/
https://norden.se/in-english/
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Island byl naproti tomu pro svou strategickou polohu okupován nejprve Spojeným 

královstvím a později Spojenými státy. Finsko se do válečného dění přímo zapojilo a bojovalo 

v sérii konfliktů nejprve se Sovětským svazem a později s Německem17. Během válečného 

období byla z pochopitelných důvodů spolupráce utlumena, avšak po jejím konci se státy 

vzájemně podporovaly a to jak diplomatickou cestou, tak i humanitární pomocí. 

Severské státy se ocitly ve zvláštní situaci. Zatímco Island i Norsko byly poměrně silně 

orientovány na Západ, Finsko bylo nuceno ustupovat mnohem silnějšímu Sovětskému svazu a 

přijmout jeho patronát, který mu de facto znemožňoval hlubší integraci se Západem, což bylo 

stvrzeno podepsáním Finsko-sovětské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 

v roce 1948.  

Všechny severské státy ovšem stále pociťovaly regionální sounáležitost. Bipolární svět 

přichystal pro severní periferii Evropy nečekanou cestu; umožnil jí částečnou nezávislost. 

Všechny severské státy měly zájem na tom, aby byly nadále vnímány jako neutrální. Severská 

identita se stala alternativou kapitalistického Západu a komunistického Východu.  

I přesto byly všechny severské státy kulturně a ideologicky blíže západu, zejména pro 

jeho dodržování osobních práv a svobod. V roce 1948 přichází Švédsko s podporou Dánska 

s návrhem na vytvoření společného Skandinávské obranné unie (Scandinavian Defence Union).  

Tento projekt je manifestací Nordenu, severské identity a alternativní cesty k Západu i 

Východu. Švédsko, které bylo válkou zasaženo méně než zbylé severské státy a disponovalo 

silnými ozbrojenými silami, zejména letectvem, si chtělo zachovat svou neutralitu a nebylo 

ochotné vstoupit do západních bezpečnostních struktur.  

 
17 BRUNCLÍK. s. 215 
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Návrh počítal s vojenskou neutralitou a s tím, že se participující státy nebudou vojensky 

angažovat v žádném konfliktu s výjimkou přímého napadení18. Dánsko a Norsko, hlavní 

potenciální spojenci Švédska (Finsko bylo téhož roku smluvně připoutáno k SSSR), ovšem 

potřebovaly materiální podporu, kterou přislíbily Spojené státy každému, kdo se stane jejich 

spojencem. Zatímco Dánsko i Norsko se staly zakládajícími státy Severoatlantické aliance, 

Švédsko si navzdory bouřlivým vnitrostátním debatám zachovalo svou neutralitu19, 20. 

2.3 Institucionalizace severské spolupráce 

Počátek studené války znamenal pro severský region komplikované období, ve kterém se 

jednotlivé státy musely rozhodovat do značné míry dle geopolitických okolností. Státem, který 

měl největší míru svobody v rozhodování bylo nejspíše Švédsko.  

Zatímco Východ byl Severu ideově vzdálený a řada států vnímala Sovětský svaz (a 

potažmo komunismus) jako přímou bezpečnostní hrozbu, úzké vazby se západem mohly přinést 

eskalaci situace, protože východní blok byl na jakékoliv mocenské posuny velmi citlivý. V této 

době se severské státy, které toužily po co největší míře neutrality a nezávislosti, začaly obracet 

k sobě navzájem.  

Pravděpodobně největším vítězstvím seveřanů a příslovečným základním kamenem 

jejich spolupráce se stala Severská rada, kterou severské země založily roku 1952. Stalo se tak 

po šesti letech vzájemných debat, během kterých zástupci severských vlád opakovaně 

vyjadřovali přání postupovat společně v nejrůznějších legislativních otázkách. Finsko se k 

Severské radě připojilo později kvůli počátečním těsným vazbám na SSSR. 

Severská rada byla založena jako poradní orgán, sloužící pro debatu a koordinaci mezi 

parlamenty členských zemí21. Cílem bylo sjednotit legislativu severských zemí a usnadnit tak 

spolupráci mezi zeměmi. Jedná se o nepřímo volený orgán s pevnou organizační strukturou. 

Jejím vznikem byla severská spolupráce institucionalizována.   

 
18 Plans for a Scandinavian defence union [online], 2014. Lucemburg: CVCE.eu [cit. 2020-05-26]. Dostupné z: 

https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/b2bf8ef8-8b29-

4dba-9321-5231e7758048  
19 THORHALLSSON, Baldur, Sverrir STEINSSON a Thorsteinn KRISTINSSON, 2018. A THEORY OF 

SHELTER: ICELAND’S AMERICAN PERIOD (1941–2006). Scandinavian Journal of History. Routledge, 

Taylor & Francis Group, 43(4), 539-563. DOI: 10.1080/03468755.2018.1467078. 
20 OLESEN, Mikkel Runge, 2018. To Balance or Not to Balance: How Denmark Almost Stayed out of NATO, 

1948–1949. Journal of Cold War Studies. Harvard: MIT Press, 20(2), 63-98. DOI: 

https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/jcws_a_00818. ISSN 1520-3972.  
21 ARTER. s. 298 

https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/b2bf8ef8-8b29-4dba-9321-5231e7758048
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/b2bf8ef8-8b29-4dba-9321-5231e7758048
https://doi.org/10.1080/03468755.2018.1467078
https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/jcws_a_00818.%20ISSN%201520-3972
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Pro tuto práci je zásadní, že v působnosti Severské rady nebyla zahraniční a bezpečnostní 

politika. Tuto absenci zapříčinila odlišná geopolitická zakotvení jednotlivých států. Je tedy na 

místě podotknout, že se opět jedná o spolupráci čistě vnitřní, bez ambicí zasahovat do dění 

mimo hranice Severu. 

 Ideologickým pojítkem se stalo seveřanství, které bylo propagováno jako hnací motor 

spolupráce. Stojí za zmínku, že spolupráce napříč parlamenty se dařila především díky 

podobnému stranickému uspořádání a ideologickému zakotvení. Vývoj stranických frakcí 

uvnitř Severské rady byl velmi podobný tomu, který se odehrál v Evropském parlamentu22. 

S prvním jasně ustanoveným orgánem, který severskou spolupráci zastřešoval, se 

otevřely nové možnosti a příležitosti pro spolupráci. Vyčlenění severského regionu z obou 

velkých bloků zapříčinilo, že státy byly motivovány posílit svou ekonomickou kapacitu. 

Budoucí projekty posílily nejvíce spolupráci Švédska s Dánskem a Švédska s Norskem. Za 

jasný úspěch lze označit založení pasové unie v roce 1952 a vytvoření společného pracovního 

trhu v roce 1954. Na tyto projekty navázala řada dalších23, povětšinou vymezených tématy 

ekonomiky a životního prostředí. 

Oblast působnosti Severské rady byla přesně ustanovena až Helsinská smlouva v roce 

1962. Tou dobou se již do všech projektů aktivně zapojuje také Finsko. V roce 1970 přistoupily 

do Severské rady i autonomní oblasti Faerských ostrovů a Åland. O rok později v roce 1971 

vzniká Severská rada ministrů, čímž se meziparlamentní spolupráce dále posiluje o spolupráci 

ministerskou (která ovšem neoficiálně probíhala už dříve).  

Severská rada ministrů rozšiřuje možnosti spolupráce mezi státy, ovšem zachovává si 

stejné mantinely co se týče oblasti působnosti jakou vymezila Severské radě Helsingská 

smlouva. Spolupráce na poli obrany a koordinace zahraniční politiky tak stále stojí mimo a 

odehrává se pouze prostřednictvím mezinárodních organizací a kuloárním jednáním politiků a 

diplomatů. To ovšem neznamená, že se o obranné alianci neuvažovalo.  

 
22 ARTER. s. 298 
23 LARSEN, Knud, 1984. Scandinavian grass roots: From peace movement to Nordic council. Scandinavian 

Journal of History. Routledge, Taylor & Francis Group, 9(2-3), 183-200. DOI: 10.1080/03468758408579041. 

https://doi.org/10.1080/03468758408579041
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Diskuze se vedla kontinuálně prakticky od krachu jednání o Severské obranné unii. Vedle 

mnoha dalších problémů nebylo jasné, které státy by vlastně měly v alianci spolupracovat a 

například Island byl z těchto návrhů zcela vyjmut. Klíčovou roli mělo v každém 

z navrhovaných uskupení pouze Švédsko24. Jak podotkla Grete Kværner, debata o Nordeku 

„ukazuje, že záležitosti týkající se bezpečnosti  významně definovaly rámec pro funkční 

severskou integraci“25. 

Samozřejmě že v této historické periodě došlo i k několika neúspěchům. První přišel už 

v roce 1959, když po dvanácti letech vyjednávání ztroskotal návrh na vytvoření celní unie. 

Důvodem tehdy byly odlišné názory na podobu spolupráce mezi Dánskem, Norskem a 

Švédskem (Finsko se jednání neúčastnilo pro svou pevnou vazbu na SSSR)26.  

V roce 1970 byl na poslední chvíli zastaven projekt Severské ekonomické unie. Jednalo 

se o alternativu k Evropskému hospodářskému společenství. Kolaps projektu způsobilo 

především nečekané odstoupení Finska, kde povolební chaos a obavy ze sovětské reakce 

zapříčinily náhlý obrat o sto osmdesát stupňů. Tento krok zapříčinil, že Dánové, předkladatelé 

návrhu, a Finové na sebe navzájem pohlíželi s nedůvěrou i v budoucích projektech severské 

spolupráce27.  

Pokud se tedy s odstupem ohlédneme na období studené války, je nasnadě, že v tomto 

období spolupráce mezi severoevropskými státy vzkvétala. Dokladem této spolupráce jsou 

těsnější vazby mezi státy, neformální spolupráce mezi politiky nejrůznějších úrovní, vřelými 

vztahy běžného obyvatelstva, aktivním obchodem a přesunem obyvatelstva mezi státy, 

motivovaným zejména pracovními příležitostmi.  

 
24 LANGE, Christian a Kjell GOLDMANN, 1966. A Nordic Defense Alliance 1949–1965–197? Cooperation 

and Conflict. 1(3), 46-63. DOI: 10.1177/001083676600100304. ISSN 0010-8367. Dostupné také z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001083676600100304  
25 GRETE KVÆRNER UELAND, 1975. The Nordek Debate: An analysis of the attitudes of Nordic elites toward 

the relationship between Nordek and the EC. Cooperation and Conflict [online]. 10(1/2), 1 [cit. 2020-05-26]. ISSN 

00108367. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/45082939?seq=18#metadata_info_tab_contents 
26 Plans for a Nordic customs union and common market [online], 2014. Lucemburg: CVCE.eu [cit. 2020-05-

26]. Dostupné z: https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-

d4686a3e68ff/b80a22bc-6764-40e4-96f1-e87998384ecc  
27 ARTER. s. 299-306 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001083676600100304
https://www.jstor.org/stable/45082939?seq=18#metadata_info_tab_contents
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/b80a22bc-6764-40e4-96f1-e87998384ecc
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/b80a22bc-6764-40e4-96f1-e87998384ecc
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Pro každou zemi znamenala severská integrace něco trochu jiného, například Finsku 

nabídla možnost oprostit se od sovětského sevření a otevřít se Západu. Rozpory se projevily 

v absenci spolupráce v oblasti obrany a společné zahraniční politiky, či přesněji odsunutí těchto 

otázek směrem k mezinárodním organizacím a jejich peacekeepingovým misím,  a dále v 

neschopnosti ustavit konkurenceschopnou alternativu k Evropskému hospodářskému 

společenství, navzdory tomu, že dohody bylo téměř dosaženo. 

Zde bych rád vyzvedl slova Bengta Sundeliuse, který došel k tomu, že „severské země 

mají silnou a dlouhou tradici společných řešení v sousedských problémech“28, k čemuž David 

Arter dodává, že díky sérii realizovaných společných projektů můžeme v severském regionu 

hovořit o „faktické mikro-integraci“, ovšem nelze hovořit o integraci makroregionální, neboť 

tyto ambicióznější projekty nikdy uskutečněny nebyly29. Severské státy tedy projevily 

schopnost spolupracovat na projektech, které jsou limitovány na oblast Severu a zároveň 

neodporují geopolitickému ukotvení jednotlivých států. 

1952 Severská rada, Pasová unie 

1954 Smlouva o společném pracovním trhu 

1955 Severská úmluva o sociálním zabezpečení 

1971 Severská rada ministrů, Severská dohoda o kultuře 

1972 Severská dohoda o přepravě 

1973 Severský průmyslový fond  

1974 Úmluva o ochraně životního prostředí 

1975 Severská investiční banka 

1976 Severský kulturní fond 

1978 Severská genová banka 

1985 Západoseverská rada (Grónsko, Island a Faerské ostrovy) 

1987 Dohoda o severských jazycích 

1989 Jednotný systém ekologického označení produktů 

Příloha 1.  Datace založení severských projektů 

 

 

 
28 SUNDELIUS. s. 181 
29 ARTER. s. 299 
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2.4 Moderní severská spolupráce  

Severská spolupráce se v posledních dekádách paradoxně spíše zkomplikovala. 

Rozdělení severských států do různých skupin a jejich smluvní vazby rozdělily region do 

komplikovaného svazku vzájemně propojených států, které si jsou velmi podobné, a přesto 

zastávají v mnoha klíčových otázkách rozdílné postoje.  

To je zapříčiněno historickým vývojem, zejména odkazem období studené války. 

Významnými faktory jsou rovněž Evropská unie, Severoatlantická unie, posun severské 

identity, rozšíření pojmu Norden či vývoj zahraniční politiky okolních států, především pak 

Ruské federace.  

Hlubší integrace Dánska, Finska a Švédska do evropských struktur způsobila, že pro 

zmíněné země je udržování dalšího byrokratického aparátu (který by měl zajišťovat severskou 

spolupráci) finanční zátěží, zatímco pro méně integrované země jako Island a Norsko 

představuje severská spolupráce důležitou platformu pro koordinaci legislativy a sdílení 

informací30.  

Tento posun znamenal také jisté omezení regionální spolupráce, kterou nahradila 

spolupráce mezinárodní. To dosvědčují stále těsnější vazby Švédska a Finska na NATO, 

vytvoření tzv. „severské koalice“ v rámci EU31 či rozvinutá spolupráce Unie s Norskem32. 

Navzdory tomu se dá prohlásit, že severská spolupráce mezi suverénními státy nebyla nikdy 

silnější než dnes. 

  

 
30 ARTER. s. 23 
31 BRUNCLÍK. s. 243 
32 FORSBERG, TUOMAS, 2013. The rise of Nordic defence cooperation: a return to regionalism? International 

Affairs. Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 89(5), 1161-1181. DOI: 10.1111/1468-2346.12065. ISSN 1468-2346. 

https://doi.org/10.1111/1468-2346.12065.%20ISSN%201468-2346
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3 Vývoj bezpečnostní spolupráce na severu Evropy 

Vývoj bezpečnostní politiky moderních skandinávských států určovala vždy geopolitická 

situace. Tak jak se měnila, adaptovala se i politika jednotlivých vlád. Jelikož Dánsko i Švédsko 

už dávno pozbyly své někdejší důležitosti a žádný ze severských států nebyl ve dvacátém století 

klíčový při udávání směru evropské politiky, byla severská bezpečnostní politika do velké míry 

responsivní. Během prvního světového konfliktu se Severu ještě podařilo vyhlášením neutrality 

uniknout zničující opotřebovávací válce, podruhé už tato taktika nefungovala. 

Nové technologické možnosti, zejména překotný rozvoj mobility armád a nečekané 

možnosti letectva a námořnictva, učinily z Norska i Dánska snadný cíl německých vojsk33. 

Zajímavé je, že seveřanská taktika zde narazila na stejný problém jako ta francouzská; byla 

příliš zpátečnická a předpokládala stacionární válku.  

Finsko navzdory srdnatému odporu podlehlo síle Sovětského svazu a ocitlo se téměř na 

pokraji zničení. Island byl preventivně obsazen západními mocnostmi a Švédsku se výměnou 

za množství ústupků nacistickému Německu podařilo zajistit si neutralitu.  

Události druhé světové války se staly palčivou připomínkou toho, že relativně malé státy 

mohou hrát zásadní strategickou roli v plánech okolních velmocí34. Tyto zkušenosti později 

hrály zásadní roli při formování bezpečnostních politik severských států. 

Nové strategie v sobě poprvé obsahovaly také plány regionální spolupráce na poli 

bezpečnosti, které se ovšem přetavily do významnějších projektů až po pádu Východního 

bloku. Bezpečnostní politiky jednotlivých států však nejsou pouhou manifestací přání 

tehdejších politiků; nesou v sobě i historickou zkušenost celých národů a promítají se do 

spolupráce, která se odehrává v současnosti. 

 
33 NYHAMAR, 2004. s. 230-231 
34 INGEBRITSEN, Christine, 2008. Redefining national security: Scandinavia comes out of the cold. The 

Journal of Strategic Studies,. Routledge, 20(3), 27-44. DOI: 10.1080/01402399708437686. ISSN 0140-2390.   

https://doi.org/10.1080/01402399708437686
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3.1 Ochota spolupracovat a severská rovnováha  

Konec druhé světové války zanechal Sever v sevření dvou soupeřících bloků. Severské 

státy cítily tlak z obou stran a tak se jednou ze zvažovaných odpovědí na nové světové 

uspořádání stalo možné založení Severské obranné unie. Diskuze o této neutrální formaci 

inicioval v roce 1948 tehdejší švédský premiér Tage Erlander jako přímou reakci na 

komunistický puč v Československu35.  

Návrh se netýkal Islandu ani Finska, neboť první země byla pevně poutána na Západ, 

zatímco druhou omezovala sovětská zahraniční politika. Tato platforma by umožnila 

severským státům vyhnout se zatažení do mocenských zájmů obou bloků.  

Ve třech zbylých severských zemích se v roce 1949  o alianci jednalo hned několikrát a 

s odstupem lze prohlásit, že se nejednalo o nereálný návrh. Švédsko v poválečném období 

disponovalo působivou silou a nezasaženou ekonomikou. Bylo také nejspíše jedinou zemí 

severní Evropy, která si mohla dovolit zůstat (alespoň navenek) geopoliticky neangažovanou. 

Navíc zbylé severské státy měly také motivaci přehodnotit svou bezpečnostní politiku, 

například norská vláda se obávala, že její zemi potká podobný osud jako Finsko. 

Dohody nakonec země nedosáhly a projekt Severské obranné unie byl ukončen. Za dva 

hlavní důvody lze považovat sílu Sovětského svazu a americkou neochotu podporovat 

regionální obrannou iniciativu, která by kolidovala s formující se Severoatlantickou aliancí. 

Bylo jasné, že ani spojená severská vojska by se v potenciálním střetu s mohutnou sovětskou 

armádou neměla šanci ubránit.  

Požadavkem Švédska byla naprostá neutralita aliance, avšak Norsko požadovalo garanci 

zajištění bezpečnosti ze strany západních mocností, zejména USA36. To ve výsledku přineslo 

nepřemostitelný rozpor. Když Spojené státy odmítly alianci materiálně podpořit, ztratil projekt 

u severských představitelů kredibilitu37. Dalším faktorem, který je často přehlížen, je fakt, že 

státní pokladny severských států vyjma Švédska byly v té době vyčerpány a severské státy si 

tak tento projekt zkrátka nemohly dovolit. Po konci jednání se Dánsko ještě pokusilo přijít 

s projektem neutrální Dánsko-švédské unie, avšak ani tento projekt neuspěl38. 

 
35 NYHAMAR, 2004. s. 230 
36 INGEBRITSEN. s. 28 
37 FORSBERG. s. 1166 
38 BRUNCLÍK. s. 215 
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Spojené království projevilo větší ochotu tolerovat překrývající se projekty 

Severoatlantické aliance a bezpečnostní integrace severských států. Britský diplomat Robert 

Hankey nastínil návrh, který počítal se švédskou vojenskou pomocí Dánsku a Norsku, výměnou 

za příslib alianční ochrany. Pokud by byl napaden kterýkoliv jiný člen aliance, Švédsko by 

nebylo povinno mu pomoci. To vnímalo Norsko jako nespravedlivé a i z tohoto návrhu tedy 

sešlo39.  

Za této situace bylo jasné, že severské státy budou muset hledat garanci bezpečí jinde než 

v regionálních projektech. Dánsko, Island a Norsko se staly zakládajícími členy 

Severoatlantické aliance, Švédsko si zachovalo svou neutralitu a spolupráci se západem drželo 

v tajnosti. Finsko vyhlásilo neutralitu, která ovšem byla limitována sovětskou zahraniční 

politikou. Odlišnost výsledného geopolitického ukotvení severských států nebylo výsledkem 

odlišných přání severských států, nýbrž bylo silně ovlivňováno (či přímo řízeno) aktuálním 

rozvrstvením sil a zájmů velmocí bipolárního světa. 

Fascinující skutečností zůstává neměnnost tohoto uspořádání40. Rozdělení do příslušných 

bloků bylo zachováno až do rozpadu Sovětského svazu. Jistě, koncepce ozbrojených sil, vztah 

zemí k zahraničním operacím a k oběma světovým hegemonům se v průběhu času vyvíjel, 

avšak základní rozdělení Severu zůstalo neporušené. Tento fenomén je popisován teorií 

„severské rovnováhy“ (Nordic balance) 41.  

  Tu podmiňuje norský politolog Arne Olav Brundtland třemi skutečnostmi42, 43. První je 

dánské a norské členství v NATO, jejichž spolupráce je omezena na nutné minimum, doplněné 

o příslib nevpuštění cizích vojsk do základen na norském území a deklarací netolerance 

rozmístění jaderných zbraní na norském území. Druhou je švédská neutralita, doplněná silnou 

konvenční obrannou silou. Poslední je vazba Finska na Sovětský svaz, definovaná jejich 

smlouvou z roku 1948. Tento pojem nebyl používán oficiálně a nebyl založen na žádné 

dohodě44, nicméně se stal běžným v neformální debatě diplomatů, politiků a odborné veřejnosti. 

 
39 FORSBERG. s. 1166 
40 NYHAMAR, 2004. s. 231-235 
41 BRUNCLÍK. s. 226 
42 ARTER. s. 268-269 
43 NOREEN, Erik, 1983. The Nordic Balance: A Security Policy Concept in Theory and Practice. Cooperation 

and Conflict. 1(18), 43-56. DOI: 10.1177/001083678301800104.  
44 FORSBERG. s. 1166-1167 

https://doi.org/10.1177/001083678301800104
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V šedesátých letech minulého století došlo k zformování NORDSAMFN (Severské 

pohotovostní síly při OSN / Nordic UN Stand-by Forces). Ten se tak stal prvním 

institucionalizovaným projektem bezpečnostní spolupráce severských států, pokud přejdeme 

spolupráci Dánska, Islandu a Norska v rámci NATO a bilaterální dohody mezi státy. Celý 

projekt se realizoval pod patronátem Organizace spojených národů. Severské státy vytvořily 

pohotovostní jednotku, která mohla být vysílána na peacekeepingové mise. Vytvoření 

NORDSAMFN nebylo Sovětským svazem kritizováno i proto, že nasazení jednotek musela 

schválit Rada bezpečnosti, kde zasedali sovětští zástupci. Severští vojáci se účastnili řady misí 

a vzhledem k tomu, že jejich angažmá bylo severskými představiteli shledáno úspěšným, stal 

se NORDSAMFN základem budoucí obranné spolupráce. Z konkrétních operací lze jmenovat 

UNEF v Egyptě, UNIFICYP na Kypru a UNIFIL v Libanonu45.  

Jak shrnuje ve své knize Scandinavian Politics Today David Arter, severské státy se 

uchýlily ke strategii vojenského odstrašování, spojeného s politickým ujišťováním. Obavy 

z možné eskalace konfliktu vedly k vlažnému vztahu Dánska a Norska k Severoatlantické 

alianci, což je patrné hlavně na opakovaných norských garancích Sovětskému svazu. Sever 

Evropy nakonec přečkal celou studenou válku bez větších obtíží, a to navzdory strategickému 

významu celého regionu pro Spojené státy i Sovětský svaz46. Postup jednotlivých států na poli 

bezpečnostní a zahraniční politiky se tak ve výsledku ukázal jako úspěšný. 

3.2 Bezpečnostní spolupráce po studené válce  

Systém severské rovnováhy se začal vytrácet souběžně s kolapsem bipolárního 

uspořádání. Severské státy byly nuceny opět přehodnotit své bezpečnostní priority. Nejvíce 

možností se logicky naskytlo Finsku a Švédsku. U dříve váhavých členů Severoatlantické 

aliance došlo k zintenzivnění spolupráce, neboť státy nechtěly přijít o podporu a ochranu 

Spojených států. Nadneseně by snad šlo říci, že s kolapsem Sovětského svazu začaly 

severoevropské státy potřebovat víc než Spojené státy potřebovaly je.  

 
45 FORSBERG. s. 1167 
46 EFJESTAD, Svein, 2018. III. The Nordic Region. OLSEN, John Andreas, ed. Security in Northern Europe: 

Deterrence, Defence and Dialogue (Whitehall Papers). Abingdon: Routledge, s. 37-48. ISBN 978-0367109769.  
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Zásadním problémem, který je klíčový i pro NORDEFCO, je rozčlenění států do různých 

mezinárodních organizací, jejichž politická agenda se navzájem prolíná, překrývá či si přímo 

odporuje. Se snižujícím se nebezpečím konfliktu totiž v Evropě naplno propuklo sbližování 

Západu a Východu, které vyústilo v hromadný vstup států do Evropské unie a Severoatlantické 

aliance. 

Severské státy se už nemusely tolik ohlížet na názory světových velmocí, což otevřelo 

dveře pro spolupráci v obranné a bezpečnostní politice. Zatímco regionální kooperace v mnoha 

jiných oblastech za doby studené války vzkvétala, s posilováním Evropské unie a dalších 

mezinárodních společenství se tato politika přenesla do globálního (či alespoň regionálně 

širšího) prostoru.  

Na poli obranné a bezpečnostní politiky však bylo pro regionální spolupráci dost prostoru, 

neboť tato oblast byla v období studené války z geopolitických důvodů částečně tabu. Vůli 

navazovat užší kontakty vyslovily severské státy už v roce 1948 tím, že zvažovaly vstup do 

Severské obranné unie (touhu se připojit mělo tehdy i Finsko, ale z pochopitelných důvodů ji 

oficiálně nedeklarovalo).  

Je vhodné připomenout, že severská spolupráce již v této době byla pevně 

institucionalizovaná a severské státy už s ní měly jisté zkušenosti. Intenzivní formalizace 

spolupráce na poli obrany přišla až půl století po založení Severské rady a navázala tak na 

znalosti získané účastí v NORDSAMFN.  

V roce 1994 vstoupily Finsko a Švédsko do programu Severoatlantické aliance 

Partnerství pro mír, v rámci kterého získaly podporu pro modernizaci své výzbroje. Vzhledem 

k tomu, že nové akvizice potřebovaly všechny severské armády, došlo k zároveň i k vytvoření 

NORDAC (Severská zbrojní spolupráce / Nordic Armaments Cooperation)47. Spolupráce 

v rámci NORDAC byla stejně jako zbylé severské projekty založená na dobrovolné bázi a 

umožňovala koexistenci bilaterálních smluv48.  

 
47NORDAC [online], 2020. Oslo: STORE NORSKE LEKSIKON [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://snl.no/NORDAC 
48 FORSBERG. s. 1167 

https://snl.no/NORDAC
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Na tomto projektu lze asi nejlépe demonstrovat odlišnost jinak velmi podobných států. 

Geopolitické umístění během studené války hrálo totiž klíčovou roli při pořizování nové 

techniky. Zatímco Dánsko i Norsko spoléhaly především na pomoc Spojených států, Finsko 

bylo sevřeno obavami z nechtěné provokace a tak raději část techniky vůbec nenakupovalo. 

Švédsko bylo jediným státem, který si zachoval silný zbrojní průmysl, čímž si v tomto ohledu 

zachovalo alespoň částečnou nezávislost49.  

V rámci NORDAC došlo hned ke dvěma kolapsům velkých společných projektů. Prvním 

z nich byl program NSHP (Projekt pro standardizovaný severský vrtulník / Nordic Standard 

Helicopter Project), který běžel v letech 1998-2001. Komise se shodla na francouzském 

vrtulníku NH 90, avšak Dánsko se nakonec rozhodlo pro nákup italských helikoptér typu 

Augusta EH-101. Důvodem pro tuto náhlou změnu byla nejspíše pořizovací cena, což je 

v dánském přístupu k nákupu zbrojní techniky zásadní položka.  

Ještě větším neúspěchem skončil vývoj společné severské ponorky Viking. Cílem bylo 

vyvinout ponorku, která by se vyrovnala německému typu 214 a stala se důstojným nástupcem 

dosluhujících severských ponorek. Vedle toho byla také deklarována nižší cena a lepší 

schopnosti stroje. Do projektu se nikdy nezapojilo Finsko, Norsko ustoupilo do pozorovatelské 

pozice  v roce 2003 a Dánsko z projektu úplně odstoupilo v roce 2004, čímž byl vývoj de facto 

zastaven50.   

Ani pozdější švédská snaha prodat Norsku své stíhačky JAS Gripen se nesetkala 

s úspěchem, neboť norská strana si nakonec vybrala americké F-35. Je nutné dodat, že se tak 

stalo pod silným americkým tlakem51.  

Vedle neúspěchů se ovšem realizovala i celá řada menších projektů zaměřených  

nejčastěji na koordinaci. Například projekt na údržbu hlavního bitevního tanku Leopard byl 

vnímán jako velmi efektivní. V roce 2004 byl celý projekt NORDAC označen participujícími 

státy za úspěch. Tento odvážný výrok je nejspíše podmíněn celou řadou menších úspěšných 

projektů, jakkoliv se prokázalo, že severské státy mají problém se dohodnout na větších 

společných akvizicích.  

 
49 BAILES, Alyson J. K., Gunilla HEROLF a Bengt SUNDELIUS, ed., 2006. The Nordic Countries and the 

European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0–19–929084–9. s. 169-171 
50 BAILES. s.170-171 
51 FORSBERG. s. 1168 
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Jestli má být budoucí spolupráce v oblasti pořizování zbrojní techniky ambicióznější než 

doposud, musí využívat švédského zbrojního potenciálu a ostatní státy musí akceptovat 

dominantní roli Švédska. Mnoho techniky jež byla předmětem jednání v rámci NORDAC bylo 

švédského původu. Tato nerovnováha by mohla ve výsledku učinit Dánsko příliš závislým na 

švédském zbrojařství a naopak pomoci Švédsku, což mohlo být dalším důvodem neúspěchu 

některých společných projektů52. 

Následující vlaštovkou nadcházející spolupráce se stala účast ministrů obrany na jednání 

Severské rady v roce 1997 v rámci semináře o regionální bezpečnosti. Severské státy projevily 

ochotu podílet se na peacekeepingových misích NATO pod záštitou OSN.  

I kvůli tomu vzniklo v roce NORDCAPS (Koordinované severské uspořádání pro 

podporu míru / Nordic Coordinated Arrangement for Peace Support), které převzalo agendu a 

projekty NORDSAMFN53 a umožnilo, aby se operace odehrávaly i pod vedením jiné 

organizace než OSN – tedy především NATO54. Důležitou součástí bylo zřízení plánovacího 

centra umístěného ve Švédsku (sestávalo z vysokých důstojníků armád jednotlivých zemí) a 

také zavedení cvičení, která měla vojáky připravit na nadcházející úkoly.  

Severské síly se účastnily peacekeepingových misí jako například IFOR, mezinárodní 

operace pod vedením NATO v Bosně a Hercegovině mezi lety 1995 a 1996, kde tvořily část 

polsko-severské brigády55. Severská generalita označila přípravu jednotek za neefektivní a 

prosadila účast na bojových cvičeních jako například BALTOPS, Cold Response a 

nejrůznějších vojenských cvičeních pod záštitou NATO56. Navzdory tomu byla spolupráce 

v rámci NORDCAPS utvrzena a posílena ještě dalšími memorandy o porozumění v letech  2002 

a 200657. Jelikož je příklon k peacekeepingu patrný v politice většiny severských států, neměla 

by být kontinuální podpora projektu ze strany vysokých státních představitelů velkým 

překvapením.  

 
52 BAILES. s. 170-171 
53 The basics about NORDEFCO [online]. Nordic Defence Cooperation [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/the-basics-about-nordefco  
54 NORDCAPS: MOU between Denmark, Finland, Norway and Sweden [online], 2002. Government.no [cit. 

2020-05-28]. Dostupné z: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/NORDCAPS---MOU-between-Denmark-

Finland-Norway-and-Sweden/id419404/  
55 FORSBERG. s. 1167 
56 EFJESTAD. s. 43 
57 NORDCAPS [online], 2020. Oslo: STORE NORSKE LEKSIKON [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://snl.no/NORDCAPS 

https://www.nordefco.org/the-basics-about-nordefco
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/NORDCAPS---MOU-between-Denmark-Finland-Norway-and-Sweden/id419404/
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/NORDCAPS---MOU-between-Denmark-Finland-Norway-and-Sweden/id419404/
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Dalším krokem na cestě k větší bezpečnostní integraci se stalo založení NORDSUP 

(Severské pomocné obranné struktury / Nordic Supportive Defence Structures). Tento 

trilaterální projekt Finska, Norska a Švédska  vymezil dalších 140 bodů potenciální vojenské 

spolupráce a stal se důležitou deklarací vůle spolupracovat i nadále. V tomto bodě lze tedy 

prohlásit, že severské státy postupně přikládají regionální spolupráci v rámci bezpečnostní 

politiky čím dál větší důležitost, což se ostatně potvrdilo založením Společné obranné 

spolupráce o rok později.  

Vedle gradující spolupráce se však vyskytovaly stále další otázky, které bylo potřeba 

zodpovědět. Mezi ty nejpalčivější patřila integrace do evropské bezpečnostní struktury 

vymezené politikou SBOP, spolupráce s NATO, přístup k Rusku a jeho vojenským provokacím 

v Baltském moři, norsko-ruský spor o moc v arktické oblasti a rozsahu „seveřanské“ solidarity 

vůči baltským státům. 

Následující podkapitoly se pokusí ještě jednou zrekapitulovat pozice severských států 

před vstupem do NORDEFCO. Současné rozmístění severských států mezi NATO, EU a její 

SBOP (EDA) lze najít v příloze 2. 

Příloha 2.  Příslušnost severských států mezi mezinárodní organizace a jejich instituce58 

  

 
58 Rozdělení severských států a autonomních oblastí mezi Evropskou unii, Severoatlantickou dohodu a 

Evropskou obrannou agenturu. Norsko je partnerským státem Evropské obranné agentury (EDA). Faerské 

ostrovy a Grónsko nejsou součástí EU. EDA je agenturou EU. 



 

 

26 

 

3.3 Pozice severských států v rámci bezpečnostní politiky  

3.3.1 Island  

Island nikdy v moderní historii nedisponoval větší ozbrojenou silou. Obranná a 

bezpečnostní politika Islandu je definována jeho polohou, rozlohou a počtem obyvatelstva. Za 

faktem, že země nedisponuje obrannými silami stojí prostá logika; území tak obtížně bránitelné 

jako je velký ostrov nedovoluje pomýšlet o perspektivní obranné strategie bez cizí pomoci. Pro 

vybudování obranné síly by Island potřeboval více obyvatel a také velké množství financí. Pro 

svou strategicky významnou polohu zvolili představitelé Islandu politiku neutrality a 

nezbrojení. Jeho bezpečnostní politiku proto vždy zásadně ovlivňovaly vztahy s jeho většími 

sousedy. Islandští politici si byli vždy vědomi zásadní role, kterou ostrov hrál pro bezpečnost 

Velké Británie, Kanady a Spojených států. 

Preventivní britská okupace během Druhé světové války přesto zastihla islandskou vládu 

nepřipravenou.  Británie tak učinila, aby zabránila šíření vlivu německých námořních sil. 

Později došlo k předání Islandu pod americký patronát, což vedlo k založení základny 

námořního letectva poblíž Keflavíku.  

Úzká vazba na Spojené státy (a potažmo celý Západ) vedla později Island přirozeně 

směrem k hlubší integraci se západními bezpečnostními strukturami a země se tak stala jedním 

ze zakládajících členů Severoatlantické dohody. Island dosud zůstává jediným členským státem 

NATO bez armády. Podobně jako Dánsko deklaroval, že na svém území v době míru nevpustí 

žádné cizí jednotky, ovšem s výjimkou základny u Keflavíku. Tento krok nebyl zásadní pouze 

jako deklarace neagresivity, ale také jako důležitý nástroj, který umožnil vládě obhájit 

přítomnost cizích vojsk před domácím obyvatelstvem. Nutno podotknout, že přítomnost 

amerických (potažmo severoatlantických) sil se i přesto stala jednou z nejkontroverznějších 

otázek moderní islandské politiky59.  

Základna sloužila americkým jednotkám, které výměnou za bezplatné využívaní 

zajišťovaly vzdušnou ochranu země, jejíž vzdušný prostor často narušovaly sovětské (a po 

konci studené války ruské) stíhačky. Bezpečnost Islandu zajišťuje polovojenská pobřežní 

hlídka. Zásadnější posuny v bezpečnostní politice přinesl (podobně jako u zbytku 

severoevropských států) až pád východního bloku.  

 
59 THORHALLSSON. s. 544 
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Následující léta znamenala pro Island pokles strategické důležitosti. Z váhavého člena 

Severoatlantické aliance se stal člen aktivní. Islandská vláda totiž má zájem na tom, zachovat 

si svého ochránce a zprostředkovatele mezinárodní bezpečnosti. Americké síly působily na 

základně v Keflavíku do roku 2006, kdy byla základna předána islandské vládě. Stále však 

docházelo k příležitostnému nasazování sil. Od roku 2016 se intenzita vojenských operací 

zvýšila, což je důsledek politiky Ruska ve východní Evropě60. Island také disponuje malým 

dobrovolným expedičním sborem, který vysílá na peacekeepingové operace.  

Island se také postupem času sbližuje s evropskými institucemi, navzdory tomu, že nemá 

k Unii tak blízko jako Norsko. Klíčovou roli hrají pro bezpečnost Islandu i nadále bilaterální 

vztahy se Spojenými státy61. V rámci Severské obranné spolupráce hraje spíše poradní roli, jak 

bude ještě blíže popsáno dále. 

3.3.2 Dánsko 

Dánsko bylo jedním ze dvou hlavních iniciátorů regionální spolupráce po druhé světové 

válce. Když bylo jasné, že jedinou smysluplnou možností mezinárodní spolupráce na poli 

obrany je předkládaná Severoatlantická smlouva, rozhodlo se ji Dánsko podepsat a stalo se tak 

zakládajícím členem NATO. Ani to však nevyústilo v konec debat veřejnosti o správnosti 

tohoto směřování. V Dánsku je totiž tradičně silný pacifistický a neutralistický myšlenkový 

proud. Faktem je, že Dánsko musely ke vstupu západní státy přemluvit.  

Pro Kanadu, Spojené státy a Velkou Británii představují dánská nezávislá území Grónsko 

a Faerské ostrovy klíčovou strategickou roli z pohledu obrany, stejně tak ovšem bylo v období 

studené války zásadní umístění samotného Dánska. To představuje pomyslnou bránu 

k Baltskému moři. V Kaliningradu kotvila tehdejší sovětská baltská flotila, ke které se dostaly 

stíhačky vzlétající z Dánska za několik minut. Kromě tlaku západních států dánské 

představitele přesvědčil také fakt, že členství v Severoatlantické alianci dával smysl také kvůli 

kontinentálnímu poutu se zbytkem Evropy.  

 
60 EFJESTAD. s. 38 
61 BRUNCLÍK. s. 223-225 
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Dánsko si ovšem vyjednalo podstatné výjimky, kterými svůj vstup podmínilo. Byly jimi 

zákaz přítomnosti cizích vojsk na dánském území v období míru (s výjimkou Grónska) a 

odmítnutí participace na jakýchkoliv vojenských cvičeních, které se odehrávaly za 17. stupněm 

východní délky. Kromě toho odmítlo Dánsko umístění jaderných zbraní na svém území. Tuto 

podmínku ovšem samo porušilo, když umožnilo implicitním souhlasem umístění jaderných 

bomb na grónské základně americké armády Thule62. 

Dánský vztah k NATO poznamenala politika poznámek pod čarou (fodnotenpolitiken), 

kdy kvůli změně mocenských linií v dánském parlamentu došlo k vytvoření alternativní 

většiny, která začala oficiální dokumenty Severoatlantické aliance opatřovat poznámkami pod 

čarou, které byly většinou kritické vůči alianci a blízké sovětskému pohledu. Toto období trvalo 

mezi lety 1982 a 198863.  

Dánský vztah k NATO (i USA) prošel prudkým obratem po pádu Východního bloku. 

Dánsko dlouho omezovalo svůj přínos alianci na nutné minimum, což vyústilo v anglický 

pojem „Denmarkisation“, který neoficiálně sloužil pro označení zjevně liknavého přístupu ve 

vztahu k spolupráci64. Moderní dánská vláda si rychle uvědomila, že musí svým spojencům mít 

co nabídnout a stala se velkým obhájcem americké politiky v rámci NATO.   

Dánsko se změnilo v aktivního člena aliance. Tento proces, který se opakuje u všech tří 

severských států historicky participujících v NATO, označuje anglosaská literatura pojmem 

„flocking“ (hejnovité chování, stádovost). Její nejčistší podobou je dánské rozhodnutí podpořit 

americkou válku v Iráku. Podpora Dánska byla na poměry země opravdu znatelná; stav 

jednotek se průběžně zvyšoval, dánský premiér nabídl prodloužení pobytu vojsk i po vypršení 

domluveného období a vyslal do přilehlé oblasti dvě bojová plavidla65. 

Roku 1973 země vstoupila společně s Irskem do Evropské unie a stala se tak prvním 

členským státem ze severní Evropy. Dánský přístup k integraci byl ovšem historicky spíše 

opatrný.  

 
62 BRUNCLÍK. s. 218 
63 ARTER. s. 236 
64 NYHAMAR, 2004. s. 235 
65 NYHAMAR, 2004. s. 236-237 
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Klíčovým je pro tuto práci dánský opt-out ze Společné bezpečnostní a zahraniční politiky 

(SBOP), který má kořeny už v dánském odmítnutí participovat v předchozí Evropské 

bezpečnostní a obranné politice. Tento fakt je předmětem dlouhodobé frustrace dánské 

generality, která se jej historicky snažila obcházet, aby tak zabránila marginalizaci dánských 

bezpečnostních priorit v rámci Evropy66. 

Moderní dánská bezpečnostní politika se snaží spoléhat na ochranu zprostředkovanou 

NATO a soustředí své síly na peacekeepingové operace. Restrukturalizace armády, která přišla 

spolu s omezováním obranného rozpočtu způsobila, že Dánsko se muselo rozhodnout ke 

škrtům, které přišly zejména v oblasti pořizování techniky. Dánsko totiž vydržovalo jak 

efektivní elitní sbor vysílaný na zahraniční operace, tak i početné vojsko doma. Vzhledem 

k těmto okolnostem se Dánsko staví k severské spolupráci na poli obrany s jistým odstupem67. 

3.3.3 Norsko 

Norské plány na neutralitu v poválečném období vzaly za své po komunistickém puči 

v Československu. Od té chvíle se norská bezpečnostní politika obrátila západním směrem. 

V norském pohledu se staly Spojené státy jasným garantem bezpečnosti, což se projevilo 

krachem jednání o Severské obranné unii a také hladkým vstupem do NATO. Norsko se stalo 

jedním ze zakládajících členů. Připojení se k alianci odhlasoval norský parlament jednoznačnou 

většinou. Narozdíl od Islandu se toto rozhodnutí nesetkalo s významným odporem veřejnosti. 

Pro západní spojence bylo norské členství v alianci nejspíš potvrzením nevyřčeného 

rozhodnutí, že sovětský vliv se směrem na severozápad nesmí rozšířit68.  

Norsko si stejně jako Dánsko a Island vyjednalo výjimky, které jsou pochopitelné 

zejména pokud vezmeme v potaz, že Norsko bylo v té době jediným členem aliance, který sdílel 

přímou hranici se Sovětským svazem. Norsko deklarovalo, že na své území nemusí vpustit 

zahraniční vojska, nebude se účastnit vojenských cvičení v oblastech přímo sousedících se 

Sovětským svazem a později přidalo i odmítnutí umístění jaderných zbraní na svém území.  

 
66 BAILES. s. 11 
67 SAXI, Håkon Lunde, 2011. Nordic defence cooperation after the Cold War. Oslo Files on Defence and 

Security. Oslo: Norwegian Institute For Defence Studies, 7-76. ISSN 1504-6753. 
68 ARTER. s. 266 
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Tato politika byla další manifestací politiky vojenského zastrašování a politického 

ujišťování. Narozdíl od neozbrojeného Islandu a váhavého Dánska se ovšem Norsko stalo 

aktivním členem aliance, který se zapojoval do mnoha programů a dokonce na svém území 

hostil Hlavní stan Severního velitelství NATO69.  

Konec bipolárního systému pro Norsko znamenal, že v západním pohledu bezpečnost 

arktického regionu ztratila část ze své důležitosti. Pro Norsko to znamená, že se musí snažit 

zajistit si dostatečnou podporu v rámci mezinárodních struktur, aby bylo schopné obhájit své 

zájmy. Norská armáda prošla modernizací, kterou urychlily útoky 11. září. Také pořádá 

vojenská cvičení pod názvem „Cold Response“. V norském diskurzu užívání síly hrají klíčovou 

roli boj s terorismem a peacekeepingové operace, jinak je ovšem země v nasazování svých 

vojáků opatrná70. 

Norsko je také zainteresováno na evropské integraci. Přestože zůstává kvůli 

ekonomickým zájmům mimo Unii, spolupracuje s EU v mnoha oblastech včetně Společné 

bezpečnostní a obranné politiky. Je tak paradoxně více provázáno s evropskou obranou než 

Dánsko, které je členským státem Unie.  

3.3.4 Švédsko 

Švédsko si po dlouhou dobu udrželo status neutrálního státu. Tato politika jej ušetřila 

obou světových válek a pravděpodobně významně přispěla k zachování klidu v severském 

regionu během studené války. Ačkoliv měla země ideově blízko k západním státům, rozhodla 

se nevstoupit do NATO. Stalo se tak především kvůli švédským obavám z toho, že na takový 

krok by Sovětský svaz zareagoval zabráním Finska. Dalším důvodem byla dlouhá tradice 

neutrality a její zakotvení (byť neformální) v moderním švédském státnictví a národní 

ideologii71. 

Blízkost k Západu nebyla pouze v rovině ideové. Švédsko bylo se Západem propojeno 

ekonomicky a kromě toho navázalo také extenzivní, avšak utajenou spolupráci s vojenskými 

představiteli NATO, zejména pak Američany. Američtí a švédští velitelé si často vyměňovali 

informace, a dokonce spolu konzultovali hrubý návrh společného postupu v případné střetu se 

Sovětským svazem.  

 
69 BRUNCLÍK. s. 219-220 
70 NYHAMAR, 2004. s. 241-245 
71 ARTER. s. 267 
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Američtí představitelé také tajně navštívili švédské vojenské základny. Tato vůle 

spolupracovat přesvědčila americkou generalitu o tom, že na Švédsko se dá v případě eskalace 

konfliktu spolehnout72. V roce 1960 garantovaly Spojené státy Švédsku vojenskou podporu 

v případě napadení ze strany Sovětského svazu. Vztahy Švédska a Spojených států byly kromě 

období války ve Vietnamu na velmi dobré úrovni73. 

Konec studené války otevřel Švédsku a Finsku řadu možností. Obě země se nakonec 

rozhodly se nepřipojit k Severoatlantické alianci, a namísto toho se zapojily do evropské 

integrace. Tento krok byl důležitým signálem vůči Finsku, které se cítilo ujištěno ve správnosti 

svého směřování74. Švédsko nakonec zvolilo opatrnější přístup než silně proevropské Finsko; 

dosud například nepřijalo euro. Navzdory tomu je vztah k Evropské unii v zemi dlouhodobě 

kladný a evropský rozměr se stal důležitou součástí švédské politiky. Stalo se tak i proto, že 

členství v Unii nabízí další prostor ke spolupráci s okolními státy. 

Jako dlouhodobě zásadní otázku švédské bezpečnostní politiky lze jistě vyzvednout 

členství v NATO. SOM Institute při Univerzitě v Gothenburgu mapuje smýšlení švédské 

veřejnosti v této otázce již od roku 1994. Z výsledků jejich průzkumů vyplývá, že veřejnost se 

k případnému vstupu stavěla spíše negativně, zlom přinesl rok 2012, kdy byly oba tábory 

poprvé od začátku průzkumů víceméně vyrovnané. Následující roky, kdy probíhala ukrajinská 

krize,  přinesly další posilu proalianční skupiny. Poprvé od začátku průzkumů bylo více 

příznivců než odpůrců vstupu. Jedná se však o stále velmi kontroverzní téma a vstup do NATO 

má ve Švédsku stabilní základnu odpůrců. Zajímavým paradoxem je, že část respondentů se 

vyslovila jak pro vstup do NATO tak i pro zachování vojenské neangažovanosti75.  

Švédsko se k NATO přibližuje posledních 25 let a tento trend, který zdánlivě odporuje 

veřejnému smýšlení, je výsledkem dlouhodobého společného zájmu švédských elit (zejména 

vojenských) se západními spojenci. Vývoj se odehrává dokonce i ve švédském parlamentu, kde 

přibývá stran, které se k podpoře vstupu do NATO buď přímo hlásí, nebo ji alespoň prohlašují 

za realistickou76.  

 
72 NYHAMAR, 2004. s. 232 
73 BRUNCLÍK. s. 216-217 
74 INGEBRITSEN. s. 33 
75 YDÉN, Karl, Joakim BERNDTSSON a Magnus PETERSSON, 2019. Sweden and the issue of NATO 

membership: exploring a public opinion paradox. Defence Studies. 19(1), 1-18. DOI: 

10.1080/14702436.2019.1568192.    
76 NYHAMAR, 2004. s. 241 
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Členství v Evropské unii nabylo pro Švédsko dalšího důležitého rozměru s rozvojem 

Společné bezpečnostní a obranné politiky. V této oblasti patří Švédsko k  nejaktivnějším 

členům a bylo také vedoucím státem v rámci Severské bojové skupiny. 

V pozici neutrálního, avšak ozbrojeného státu se Švédsko pokoušelo být 

zprostředkovatelem regionální spolupráce. Tento trend lze obzvláště vidět na moderní 

bezpečnostní spolupráci, která je pro stát s rozvinutým zbrojním průmyslem klíčová. Navzdory 

veřejnému mínění se Švédsko soustavně přibližuje k NATO, například účastí v Partnerství pro 

mír. Je také aktivním účastníkem obranné politiky Evropské unie. Výsledkem je postupně se 

vytrácející politika neangažovanosti, která dříve vystřídala politiku neutrality. 

3.3.5 Finsko 

Finskou bezpečnostní politiku čtyřicet let svazovalo pevné pouto se Sovětským svazem, 

které bylo deklarováno ve Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci z roku 1948. 

Finsko z těchto důvodů odmítlo účast v Marshallově plánu a pochopitelně též v NATO. 

Východní orientace nebyla patrná pouze v bezpečnostní politice, ovlivňovala finskou politiku 

jako takovou. Většinu politických rozhodnutí činili prezidenti. Centralizace moci kolem 

prezidenta, která je pro finský model politického uspořádání typická, se stala terčem kritiky 

v devadesátých letech, což vyústilo v přijetí nové ústavy v roce 1999. Ta přinesla posílení moci 

parlamentu77. 

 Je důležité zmínit, že Finsko bylo na SSSR orientováno i ekonomicky a proto byly jeho 

vyhlídky po pádu východního bloku o poznání horší než ve zbytku severských států. Finskou 

odpovědí se stala hluboká integrace v rámci Evropské unie. Finsko se stalo členským státem po 

boku Švédska v roce 1995 a od té doby se projektu aktivně účastní.  

Politická neutralita, která byla spíše výsledkem geopolitických okolností, než národní 

mentality jako v případě Švédska, byla finskou vládou opuštěna už při vstupu do Evropské unie. 

Finsko se později stalo pozorovatelem v Západoevropské unii. Když se později tato struktura 

začlenila do EU a položila základy pro Společnou bezpečnostní a obrannou politiku, vyjádřilo 

Finskou svou nelibost, avšak nevyjednalo si narozdíl od Dánska žádné výjimky78.  

 
77 NYHAMAR, 2004. s. 236-238 
78 BRUNCLÍK. s. 221-222 
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Toto je ukázka finského přístupu. Finové se snaží prosazovat své politické priority 

aktivním členstvím v EU a integrací ve všech možných ohledech. Dá se říci, že Finsko je 

nejvíce integrovaným severským státem Unie. 

Finsku se stejně jako Švédsku naskytla příležitost vstoupit do NATO. Mezi Finy je ovšem 

podpora této myšlenky tradičně ještě nižší než mezi Švédy. Pro vstup je stabilně asi jedna pětina 

populace, ovšem odpůrců je mnohonásobně víc. Juho Rahkonen ve svém článku dochází k 

závěru, že se tak děje navzdory propagaci aliance v médiích, což naznačuje, že otázka členství 

není pro Finy tak zajímavá jako například otázky sociální bezpečnosti79. Finský diplomat Pauli 

Järvenpää zase zmiňuje, že drtivá většina finské generality je pro vstup do NATO a že finské 

obyvatelstvo by vstup pravděpodobně přijalo, pokud by tak rozhodli čelní finští představitelé80. 

Neexistují však žádné indikace, že by  se finské mínění mělo v dohledné době změnit. 

 Finsko s NATO dlouhodobě spolupracuje, zapojuje se do řady společných cvičení a je 

členem Partnerství pro mír. Bezpečnostní záruky mu poskytují i bilaterální smlouvy se 

Švédskem, se kterým sdílí řadu bezpečnostních priorit a orientaci na Pobaltí81. I v současné 

době je samozřejmě klíčovým faktorem ovlivňující finský policy-making Rusko. Dobré vztahy 

s Ruskem i nadále zůstávají pro finské vládní představitele jednou z priorit v rámci zahraniční 

politiky82. 

3.4 Stoltenbergova zpráva 

V roce 2007 vydaly norská i švédská armáda nezávisle na sobě studie, které jako hlavní 

bezpečnostní výzvu identifikovaly vzrůstající náklady a snižování stavů jednotek. Obě dvě 

studie zmínily možnost bezpečnostní spolupráce se sousedními státy a vyzdvihovaly 

potenciální výhody, které by taková spolupráce mohla přinést. Následně byla vydána společná 

studie, která už se zabývala přímo spoluprací. Tento dokument stanovil, že případná spolupráce 

musí být omezená rozsahem a nesmí zasahovat do smluvních závazků vůči NATO a EU83.  

 
79 RAHKONEN, Juho, 2007. Public Opinion, Journalismand the Question of Finland’sMembership of 

NATO. Nordicom Review. 28(2), 81-92. DOI: 10.1515/nor-2017-0211. 
80 Finland and NATO: So Close, Yet So Far [online], 2019. Tallin: International Centre for Defence and Security 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://icds.ee/finland-and-nato-so-close-yet-so-far  
81 WINNERSTIG, Mike, 2012. Security Policy at Road’s End? The Roles of Sweden and Finland in the Nordic-

Baltic Defence Cooperation Process. Lithuanian Annual Strategic Review. Sciendo, 12(1), 151-172. DOI: 

10.2478/lasr-2014-0007. ISSN 2335-870X. 
82 WITHER, James Kenneth, 2020. Back to the future? Nordic total defence concepts. Defence Studies. 20(1), 61-

81. DOI: 10.1080/14702436.2020.1718498. 
83 SAXI, 2011. s. 17 
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Tyto dvě studie v roce 2008 následovala třetí, na které se tentokrát podílela i finská strana. 

Tato studie vyzdvihovala severskou spolupráci a zdůrazňovala zejména ekonomické výhody 

případné kooperace. Ekonomické výhody byly hlavním motivátorem pro Finsko a Švédsko, 

zatímco norské vrchní velení se vyjadřovalo v tom smyslu, že norská armáda ve své současné 

síle jednoduše nedokáže zajistit státní bezpečnost. Výsledkem těchto debat byla deklarace, která 

později vyústila v založení NORDSUP84. I tentokrát se jednalo o projekt Finska, Norska a 

Švédska. Hlavními propagátory další spolupráce byli především vrchní vojenští velitelé85. 

Téhož roku došlo k jednání ministrů zahraničí všech pěti severských zemí 

v Lucembursku. Ministři, kteří se spoluprací zabývali již dříve, požádali bývalého severského 

ministra zahraničí Thorvalda Stoltenberga, aby vypracoval dokument, který by popsal možnosti 

a konkrétnější obrysy potenciální spolupráce v oblasti obrany.  

V té době se už jevila užší spolupráce jako téměř jistá, otázkou byla spíše forma. 

Dokument byl prezentován v únoru roku 2009 na konferenci v Oslu, kde se dočkal nadšeného 

přijetí. Stoltenbergova zpráva se tak stala základem pro založení Společné obranné spolupráce. 

Stoltenbergova zpráva byla ambiciózním plánem, který zdánlivě ignoroval předešlé 

neúspěchy v rámci obranné spolupráce severských států. Dokument navrhoval zřídit společnou 

jednotku, která by se podílela na peacekeepingových misích, společný plán na vzdušnou obranu 

Islandu, severský program pro monitoring vodních ploch a kontrolu námořní dopravy, námořní 

jednotku rychlé reakce, satelitní systém pro komunikaci a monitoring, severskou spolupráci 

v polární oblasti, společný program pro obranu proti kybernetickým útokům, společnou 

jednotku pro případ živelních katastrof, jednotku pro vyšetřování válečných zločinů, užší 

spolupráci v rámci zahraniční politiky, vojenskou spolupráci v oblastech jako je přeprava, 

vzdělání a výcvik, obojživelnou jednotku a také vyhlášení severské solidarity86.  

 
84 ARCHER, Clive, HVIDT, Nanna a Hans MOURITZEN, ed., 2010. Danish Foreign Policy Yearbook 2010. 

Kodaň: Danish Institute for International Studies. ISBN 978-87-7605-400-7. ISSN 1397-2480. 
85 SAXI, Håkon Lunde, 2019. The rise, fall and resurgence of Nordic defence cooperation. International 

Affairs. 95(3), 659-680. DOI: 10.1093/ia/iiz049. ISSN 0020-5850. Dostupné také z: 

https://academic.oup.com/ia/article/95/3/659/5426080  
86 STOLTENBERG, Thorvald. Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy: Proposals presented to the 

extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009. Regjeringen.no [online]. Oslo, 

2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf  

https://academic.oup.com/ia/article/95/3/659/5426080
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Celkem se jednalo o třináct samostatných návrhů, které zahrnovaly spolupráci politickou, 

´vojenskou i sociální. Každá země samozřejmě měla jiné priority, například Island nejvíce 

zaujal návrh na spolupráci při zajišťování vzdušné bezpečnosti a založení jednotky, která by se 

podílela na odstraňování následků živelních katastrof. 

Zřejmě nejdůležitějšími návrhy byla spolupráce vzdušných sil, monitoring vodních ploch 

a také vyhlášení severské solidarity. Stoltenberg navrhoval, aby severské země přišly s jasným 

návrhem, jak budou postupovat v případě, že se jedna z nich stane cílem přímého ohrožení, či 

na ni bude vyvíjen velký nátlak. Stoltenberg sice zmiňuje, že navrhovaný postup nesmí 

kolidovat se smluvními závazky států vůči mezinárodním organizacím, avšak vzájemná 

garance bezpečnosti by přesto posunula takovou spolupráci do oblasti vysoké politiky, což by 

mělo řadu závažných důsledků87. 

Návrh se na svoji dobu ukázal jako příliš ambiciózní. Severská spolupráce byla stále 

poznamenána neúspěchy akvizičních projektů v rámci NORDAC, ovšem motivace států 

spolupracovat byla zřejmá88 jak ze založení NORDSUP, tak z postupující spolupráce v rámci 

peacekeepingových misí a některých úspěšných projektů v NORDAC. Spolupráce byla natolik 

rozvinutá, že bylo zřejmé, že bude třeba instituce, která by všechny tyto iniciativy zastřešila a 

dala jim strategický rozměr. Touto institucí se stala Společná obranná spolupráce.  

  

 
87 NYHAMAR, 2019a. s. 18 
88 FUNCH, Michael a Jesper SCHOU-KNUDEN, ed., 2009. One for All, All for One: New Nordic Defence 

Policy? Kodaň: Nordic Council of Ministers. ISBN 978-92-893-1951-5. 
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4 NORDEFCO  

NORDEFCO vzniklo podepsáním memoranda o porozumění 4. listopadu 2009. 

Vyvrcholil tak proces postupné bezpečnostní integrace severu Evropy, jehož kořeny sahají půl 

století zpět do období studené války. 

Nová instituce okamžitě převzala agendu projektů NORDCAPS, NORDAC a 

NORDSUP. Vojenský i jiný personál, který se staral o chod projektů byl včleněn do nové 

struktury, kde vykonával stejné (či obdobné) činnosti. Za nejvýznamnější část tohoto personálu 

lze nejspíše označit plánovací komisi NORDCAPS (NORDCAPS Planning Element (PLE)) 89. 

NORDEFCO vzniklo, podobně jako řada jiných uskupení zajišťující regionální 

spolupráci, v duchu dobrovolnosti, rovnosti, otevřenosti a transparentnosti. Každý 

z participujících států může kdykoliv vystoupit, pakliže to oznámí s dvanácti měsíčním 

předstihem. Spolupráce také může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou všech účastníků. 

Klíčovým aspektem Severské obranné spolupráce je dobrovolnost. Každý z účastnících 

se států se zapojuje dle svého uvážení. Od toho se také odvíjí struktura NORDEFCO, která 

přijímá návrhy jak „shora“ tak „zdola“, ovšem rozhodnutí vždy záleží na konsensu90. 

NORDEFCO není a v současné době ani nemá ambici být vojenskou aliancí, stejně tak jako 

není mezinárodní organizací91.  

4.1 Důvody vzniku 

Někteří z autorů mají tendenci se na vznik NORDEFCO dívat pouze z ekonomického 

hlediska. To je ovšem omezený pohled. Za vznikem NORDEFCO stojí celkem tři hlavní 

faktory. Těmi jsou ekonomická situace, bezpečnostní situace a seveřanská identita. 

Nejdůležitějším faktorem se zdá být ekonomická situace, zatímco tím nejméně významným je 

severská identita (či solidarita).  

 
89 Memorandum of understanding on Nordic Defence Cooperation, 2009. Oslo: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-mou.pdf  
90 The basics about NORDEFCO  
91 NORDEFCO Annual Report 2012, 2012. Copenhagen: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/temadokumenter/nordefco_military-coordination-committee-

annual-report-2012.pdf 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-mou.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/temadokumenter/nordefco_military-coordination-committee-annual-report-2012.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/temadokumenter/nordefco_military-coordination-committee-annual-report-2012.pdf
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V roce 2007 identifikovaly norská i švédská generalita, že náklady na udržování moderní 

armády začínají narážet na limity obranných rozpočtů. Je dobré připomenout, že obranné 

rozpočty byly v rámci severských zemí dlouhodobě snižovány92 (či jako v případě Norska 

přinejlepším stagnovaly93), zatímco nároky na obranu zůstávaly stejné anebo se ještě 

navyšovaly.  

Severské státy tou dobou aktivně participovaly v NORDAC, který ukázal, že regionální 

spolupráce skutečně může snížit náklady na údržbu (a pochopitelně i v jiných oblastech). Ceny 

udržování i pořizování nové zbrojní techniky a materiálů rostly rychleji než ekonomika 

severských států, což je globální problém, který se označuje také jako „techflace“.  

Dalším problémem se ukázaly být náklady na zahraniční mise. Moderní operace se 

ukazují být mnohem náročnějšími a tedy i nákladnějšími, než byly historické peacekeepingové 

akce94. Za vznikem NORDEFCO tedy zcela nepochybně stojí primárně důvody ekonomické, 

které byly v myslích armádních velitelů, když prosazovali hlubší spolupráci95. 

Druhým důvodem byla bezpečnostní situace, kterou musíme nahlížet z obou stran 

problému. Severskou bezpečnost vždy ohrožoval především Sovětský svaz, později Rusko. 

Východní soused Severu byl vždy – ať už přímo či nepřímo – určen jako potenciální agresor, 

od čehož se také odvíjela bezpečnostní situace jednotlivých států.  

Když na přelomu let 1948 a 1949 selhala jednání o Severské obranné unii, proměnila se 

geopolitická situace jednoznačně v neprospěch severských států. Sovětský svaz byl na sever 

Evropy příliš silný a Spojené státy, které právě formovaly Severoatlantickou alianci, regionální 

integraci v rámci bezpečnosti nepodporovaly. Dnes se obě tyto geopolitické proměnné obrátily 

ve prospěch Severu96. 

 
92 Military expenditure by country 1988-2019, 2020. SIPRI Military Expenditure Database [online]. Stockholm: 

Stockholm International Peace Research Institute [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932019%

20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf  
93 JOHNSON, Alexander Urnes, Kjetil HOVE a Tobias LILLEKVELLAND, 2016. Country survey: military 

expenditure and defence policy in Norway 1970–2013. Defence and Peace Economics. 28(6), 669-685. DOI: 

10.1080/10242694.2015.1101896. ISSN 1024-2694. Dostupné také z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10242694.2015.1101896  
94 SAXI, 2011. s. 11 
95 LEHTONEN, Juha-Matti a Henry ISOJÄRVI, 2016. Nordic Armaments Co-operation Savings 

Potential. Journal of Military Studies. Sciendo, 6(2), 1-28. DOI: 0.1515/jms-2016-0198. ISSN 1799-3350. 
96 FORSBERG. s. 1181 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932019%20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932019%20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10242694.2015.1101896
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Američané, kteří dlouhodobě kritizují své spojence za nedostatek iniciativy a 

nedostatečné investování do obrany a kteří obrátili svou pozornost zejména na Čínu, regionální 

spolupráci a samostatnost podporují. Navíc je ruská armáda (při veškeré své síle) pouhým 

stínem sovětských ozbrojených sil.  

Mnoho autorů poukazuje na to, že společný HDP severských států se dá srovnávat s HDP 

Ruska, Kanady či Indie a součet jejich obranných rozpočtů převyšuje obranný rozpočet Turecka 

či Španělska97, 98.  V době studené války navíc bylo riziko eskalace konfliktu vyšší než dnes. 

Severské státy tedy vycítily svou schopnost a možnost se bránit, ačkoliv za takovým účelem 

NORDEFCO nezakládaly. 

Třetím důvodem je seveřanská identita. Tento důvod je samozřejmě nejhůře 

zkoumatelný, a proto je také spíše přehlížen. Pokud se však na NORDEFCO podíváme jako na 

vrchol gradující spolupráce, začne tento důvod nabírat na důležitosti. Severské státy 

dlouhodobě vyjadřovaly ochotu spolupracovat a vzájemně se považovaly za partnery. Jak bylo 

psáno výše, Sever je dlouhodobě „bezpečným společenstvím“. 

Svou roli pravděpodobně hrála také zkušenost severských politiků se vzájemnou 

kooperací. Severské státy spolupracují v řadě odlišných oblastí a v době před vznikem 

NORDEFCO byla severská spolupráce na poli obrany  na takové výši, jako nikdy předtím. Dále 

můžeme samozřejmě zmínit podobnou kulturu, podobnost řady skandinávských jazyků a silnou 

provázanost severských států, zejména ve vztahu k pracovnímu trhu. 

Tím, kdo stojí za vznikem NORDEFCO, jsou vojáci. Byli to armádní velitelé, kdo na své 

politiky dlouhodobě tlačil, aby se odhodlali zapojit své země do užší spolupráce99, 100. Za 

vznikem NORDEFCO tedy stála – dle neofunkcionalistické teorie - racionální volba, 

podpořená dalšími vedlejšími faktory. 

 
97 FORSBERG. s. 1162 
98 SAXI, 2019a. s. 38-39 
99 NYHAMAR, 2019a. s. 33 
100 SAXI, 2011. s. 17-18 
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4.2 Organizace a vnitřní struktura 

NORDEFCO má rotující předsednictví. Každá země pak v rámci svého předsednictví 

může zdůrazňovat své vlastní priority. Autor tohoto textu by zde rád vyzvedl skutečnost, kterou 

nezmiňuje nejspíše žádná z dosavadních studií; zájmy účastnících se států a jejich priority lze 

nejsnáze pozorovat na agendě NORDEFCO během jejich předsednictví101.  

Zatímco Finsko a Švédsko tradičně zaujímají odvážnější (dalo by se říci vizionářské) 

postoje a podporují dlouhodobé projekty, Norsko se tradičně zabývá hlavně logistikou a 

„laděním“ armád, což odráží jeho dlouhodobé obavy z ruských zásahů. Dánsko je tradičně 

zaměřené na ekonomické prvky spolupráce, jako je snižování nákladů, sdílení prostředků atp. 

Island není do rotujícího předsednictví z pochopitelných důvodů zahrnut.  

Nejvyšší pravomoci mají samozřejmě ministři obrany. Ti se schází obvykle dvakrát za 

rok a společně vyhodnocují výsledky spolupráce, domlouvají se na budoucím směřování 

spolupráce či přímo podávají návrhy. V případě nutnosti mohou tato ministerská setkání být 

častější, jako například v roce 2020, kdy kvůli koronavirové krizi dánská ministryně obrany 

svolala již třetí schůzi102.  

Island, který nemá ministra obrany, zastupuje ministr zahraničí. Další vysocí státní 

úředníci se obvykle scházejí jednou ročně. Na politické úrovni je NORDEFCO vedeno Řídící 

komisí pro severskou obrannou politiku (Nordic Defence Policy Steering Committee (PSC)), 

kterou můžou tvořit ministři, vysocí státní úředníci a lidé přidělení ke komisi jednotlivými 

parlamenty členských zemí, kteří tvoří tzv. sekretariát PSC103.  

Na vojenské úrovni je NORDEFCO řízeno Komisí pro vojenskou koordinaci (Nordic 

Military Coordination Committee (MCC)). Tu tvoří nejvyšší vojenští velitelé (ekvivalent 

českého náčelníka generálního štábu), kteří se schází obvykle dvakrát ročně. MCC pak velí 

koordinačnímu personálu, který dále dohlíží na spolupráci v tzv. oblastech spolupráce 

(cooperationa areas (COPAs))104. Ministři obrany stojí nad PSC (avšak zároveň jsou její 

součástí), zatímco PSC stojí nad MCC.  

 
101 Memorandum of understanding on Nordic Defence Cooperation 
102 Denmark hosts Nordic Defence Ministers meeting amidst international health crisis, 

2020. NORDEFCO [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://www.nordefco.org/Denmark-hosts-Nordic-

Defence-Ministers-meeting-amidst-international-health-crisis    
103 Memorandum of understanding on Nordic Defence Cooperation 
104 NORDEFCO Annual Report 2011, 2011. Stockholm: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco_ar_lo-res_compressed.pdf  

https://www.nordefco.org/Denmark-hosts-Nordic-Defence-Ministers-meeting-amidst-international-health-crisis
https://www.nordefco.org/Denmark-hosts-Nordic-Defence-Ministers-meeting-amidst-international-health-crisis
https://www.nordefco.org/Files/nordefco_ar_lo-res_compressed.pdf
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NORDEFCO je, jak již bylo zmíněno, vázáno principem dobrovolného zapojení. 

Zakládající memorandum o porozumění jasně říká, že státy do spolupráce vstupují ze svého 

vlastního rozhodnutí. Jakékoliv finanční náklady, které budou vyplývat ze zapojení do 

společného programu, si příslušný stát hradí sám, pokud se členské státy nedohodnou jinak. 

NORDEFCO tedy nedisponuje žádným společným rozpočtem105.  

4.3 Seversko-baltská spolupráce a NB8 

V posledních třech desetiletích prošla myšlenka „Nordenu“, seveřanské identity, určitou 

proměnou. Když se z východního bloku vynořily tři pobaltské státy a rychle se integrovaly do 

evropských struktur, bezpečnostních i ekonomických, bylo jasné, že se nabízí otázka 

potenciální spolupráce. Strategický význam Baltského moře navíc přetrval, zejména pro 

Švédsko, Finsko, ale i Dánsko.  

Severské státy vidí v pobaltských státech potenciální partnery, se kterými můžou 

spolupracovat v mnoha oblastech. Navíc je přesvědčovala setrvalá snaha těchto států se severu 

Evropy přiblížit. Koncept této spolupráce pochází už z devadesátých let a nazývá se „North-

Baltic 8“106. 

Zatímco na poli ekonomiky se staly prostorem pro spolupráci evropské instituce, v ohledu 

bezpečnosti nastala paradoxní situace. Nečlenské Švédsko i Finsko se ocitly obklopeny 

spřátelenými zeměmi, které ovšem preferovaly společný postup pod záštitou aliance. Z obavy 

o spolehlivost záruk nealiančních spojenců baltské státy dokonce podmínily užší regionální 

spolupráci členstvím všech participujících států v alianci107.  

Jinak řečeno Švédsko i Finsko zůstaly v bezpečnostní integraci pozadu. Mezi severskými 

i baltskými státy však vznikla řada bilaterální projektů. Státy se navíc aktivně zapojují do 

společných cvičení108. 

 
105 Memorandum of understanding on Nordic Defence Cooperation 
106 WINNERSTIG. s. 154 
107 JERMALAVIČIUS, Tomas a MARMEI, Eerik, 2018. II. The Baltic Region. OLSEN, John Andreas, 

ed. Security in Northern Europe: Deterrence, Defence and Dialogue (Whitehall Papers). Abingdon: Routledge, s. 

23-36. ISBN 978-0367109769. 
108 LUNDQVIST, Stefan, 2016. Swedish–Finnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives, prospects and 

challenges. Defence Studies. 16(4), 346-373. DOI: 10.1080/14702436.2016.1220805. 
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Je tedy pravdou, že baltské státy jsou integrovány do severního evropského regionu de 

facto. V rámci severských států je však tato spolupráce (především v oblasti bezpečnostní 

politiky) stále předmětem debat, jelikož přesné vymezení seveřanství – a tedy i severské 

solidarity, která něco stojí – neexistuje109. 

4.4 Cíle 

Memorandum o porozumění vyjmenovává celkem devět základních cílů spolupráce, 

ovšem zároveň dodává, že spolupráce se nemusí omezovat jen na tyto oblasti. Zmiňovanými 

cíli jsou: ustanovení dlouhodobého přístupu k problematice obrany, identifikace společných 

strategických zájmů, zvýšení kvality a schopností ozbrojených sil, snaha o správnou alokaci 

zdrojů a šetření financí v oblasti obrany, posílení součinnosti armád a zvýšení jejich vzájemné 

kompatibility, rozvoj spolupráce v rámci mezinárodních (především peacekeepingových a 

peacemakingových) operacích, dosažení technologických výhod, posílení 

konkurenceschopnosti zbrojního průmyslu a vylepšení spolupráce pro možné budoucí společné 

projekty110.  

Konkretizaci cílů přinesl dokument Vize 2020, který bude popsán v další samostatné 

kapitole a slouží v této práci jako měřítko úspěšnosti celé obranné iniciativy. V roce 2019 byla 

vydána Příručka o zelených akvizicích (Green Acquisition Guide), ve které NORDEFCO 

deklarovalo požadavky na co největší šetrnost vůči životnímu prostředí při pořizování nových 

produktů a v mnoha dalších oblastech111.  

Téhož roku také byla přijata společná Vize 2025, ve které státy zmiňují dalších šestnáct 

cílů. Mezi nejzajímavější patří zřízení „vylepšeného NORDEFCO, které bude sloužit jako 

platforma pro konzultaci během krize“ a ustanovení mechanismů pro takový případ.  

Další zajímavou myšlenkou je posílení transatlantických i evropských vazeb a také 

pokračování v dialogu a spolupráci s baltskými státy. Zmíněny jsou také vylepšená logistika 

(snížení překážek pro plynulý přesun vojsk i materiálu mezi státy) či spolupráce v rámci 

kybernetické obrany112.  

 
109 FORSBERG. s. 1179 
110 Memorandum of understanding on Nordic Defence Cooperation 
111 Green Acquisition Guide, 2019. Stockholm: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/files/Nordefco-GreenAcquisitionGuide2.0.pdf 
112 Nordic Defence Cooperation Vision 2025, 2019. Stockholm: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-vision-2025-signed.pdf 

https://www.nordefco.org/files/Nordefco-GreenAcquisitionGuide2.0.pdf
https://www.nordefco.org/Files/nordefco-vision-2025-signed.pdf
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Vize 2025 naznačuje směr, kterým se NORDEFCO ubírá. Přibývá strategických a 

obranných cílů, což naznačuje, že NORDEFCO může mít do budoucna větší ambice. Tento 

vývoj reaguje na mezinárodní situaci, především pak na zahraniční politiku Ruska. 

4.5 Oblasti spolupráce v rámci NORDEFCO 

Projekty se v rámci NORDEFCO realizují v oblastech spolupráce, kterých je celkem pět. 

Kooperace ve strategickém vývoji (Cooperation Strategic Development (COPA SD)), která 

byla později přejmenována na kooperaci v oblasti ozbrojení (Cooperation Area Armaments 

(COPA ARMA)), kooperace v oblasti akceschopnosti (Cooperation Area Capabilities (COPA 

CAPA)), kooperace v oblasti lidských zdrojů a vzdělání (Cooperation Area Human Resources 

and Education (COPA HRE)), kooperace v oblasti výcviku a cvičení (Cooperation Area 

Training and Exercises (COPA TEX)) a kooperace v oblasti operací (Cooperation Area 

Operations (COPA OPS)). Následující podkapitoly budou popisovat utváření a průběh projektů 

v rámci všech pěti oblastí spolupráce. 

4.5.1 COPA SD a COPA ARMA 

COPA ARMA je zaměřená na zbrojení, zajišťování zbrojních kontraktů a rozšiřování 

povědomí o plánovaných akvizicích členských států. Jejím hlavním cílem je snížení 

pořizovacích nákladů při zbrojních akvizicích, ovšem také posílení interoperability severských 

armád a dlouhodobá harmonizace akvizičních i obranných strategií členských zemí.  

Mechanismus, na kterém COPA ARMA funguje, spočívá ve zkoumání a porovnávání 

akvizičních plánů členských zemí. Pokud jsou plány podobné a umožňují potenciální 

spolupráci, je vytvořena pracovní skupina, která se daným problémem dále zabývá a přichází 

s konkrétními plány na realizaci daného projektu (viz příloha č. 3)113. 

 
113 COPA Armaments. NORDEFCO [online]. 2020 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/Armaments-Cooperation-in-NORDEFCO-Cooperation-Area-Armaments2  

https://www.nordefco.org/Armaments-Cooperation-in-NORDEFCO-Cooperation-Area-Armaments2
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Příloha 3. Schéma pracovního procesu COPA ARMA 

 

Po založení NORDEFCO bylo potřeba vyhodnotit dosavadní spolupráci a posoudit, na 

které oblasti by se mělo NORDEFCO zaměřit. V původním plánu obou komisí bylo vytvořit 

plán pro spolupráci ve dvacetiletém výhledu. V roce 2010 došlo k výměně personálu 

ministerstev zahraničí a vojenského personálu Finska, Norska a Švédska.  

Téhož roku všichni členové NORDEFCO podepsali dohodu o utajených materiálech, 

která umožnila snazší spolupráci na vojenských pracovištích. Došlo též na vypracování řady 

studií, které se zabývaly angažmá v Afghánistánu a mnoha dalších, které se zaměřovaly na 

postup ve výzkumu a získávání nových technologií. Například Finsko financovalo studii, která 

se zaměřovala na kybernetickou bezpečnost114.  

Agendu, která později připadla COPA ARMA zastávala v letech 2009-2013 COPA SD. 

Projekt byl nejprve zaměřen na harmonizaci a porovnání strategických zájmů jednotlivých 

zemí, zkoumání možností dlouhodobé spolupráce a dále projekty zaměřené na budoucí vývoj 

armádních technologií.  

 
114 JÄRVENPÄÄ, Pauli, 2017. NORDEFCO: “Love in a Cold Climate?”. Rahvusvaheline Kaitseuuringute 

Keskus. Talinn: International Centre for Defence and Security, 1(1), 1-14. ISSN 2228-2076. 
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V rámci COPA SD bylo v roce 2010 posílena spolupráce v rámci 43 projektů s vazbou 

na NATO a 20 projektů navázaných na EDA115. COPA SD byla už od počátku úzce provázaná 

s COPA CAPA, což se s postupem času ukázalo být problematické. V roce 2013 rozhodla MCC 

o ukončení COPA SD, aby bylo možné využívat provázanost agend COPA SD a COPA CAPA 

a předejít tak nadbytečné práci. Část bývalé agendy COPA SD připadla COPA CAPA. Komise 

si od tohoto kroku slibovala ujasnění odpovědností a lepší vymezení agendy mezi jednotlivými 

pracovními skupinami116. Tento krok dále zlepšil efektivitu spolupráce a ujasnil jak 

kompetence mezi jednotlivými participujícími důstojníky, tak i strukturu a postupy v rámci 

COPA ARMA.  

Páteří COPA ARMA se staly tzv. pracovní skupiny, které mají za úkol zkoumat 

proveditelnost společného postupu ve specifických oblastech, jako je například akvizice stejné 

techniky či munice. Důstojníci nejprve vypracují společný plán postupu a ten je pak 

konzultován a realizován s pomocí armád participujících států. Pracovní skupiny zpracovávají 

pouze oblasti, které již předtím vytipují odborníci ozbrojených sil členských států. Zatímco 

komise a armádní důstojníci zkoumají stovky potenciálních projektů, množství pracovních 

skupin je tradičně mezi deseti až dvaceti. Kvůli principu dobrovolné účasti se podstatné části 

realizovaných projektů účastní pouze část severských států. 

 

Příloha 4.  Počet aktivních pracovních skupin v rámci COPA ARMA117 

 
115 NORDEFCO Annual Report 2010, 2010. Oslo: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Documents/nordefco-ar-2010-v1_05-l-res.pdf  
116 NORDEFCO Annual Report 2013, 2013. Helsinki: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/AR2013_compressed.pdf 
117 Data z roku 2018 nejsou ve výroční zprávě k dispozici 
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V roce 2013 MCC ohlásila, že vytipovala několik projektů, u kterých mohlo dojít 

k posílení spolupráce a šetření finančních zdrojů. Mezi nimi bylo např. sdílení dat v rámci 

radarových systémů sledujících vzdušný prostor, společná údržba gumových pásů pro obrněná 

vozidla CV90 či náboje do zbraní menší ráže, kterých severské státy používaly patnáct různých 

druhů. Téhož roku dochází také k přejmenování na kooperaci v oblasti ozbrojení (COPA 

ARMA)118.  

V roce 2014 byla pozornost zaměřena na lehké palné zbraně a ochranu vojáků. Celkem 

pracovalo v této oblasti spolupráce 14 pracovních skupin zahrnující experty ze všech 

severských států. Dále byla zkoumána možnost společného monitoringu vzdušného prostoru, 

na čemž měl zájem i Island. COPA ARMA později zajistila odprodej přebytečných dánských 

raketových systémů, pěchotních raketometů, protitankových zbraní a munice Finsku. Jednalo 

se o jednoznačný úspěch na poli alokace zdrojů119. 

O rok později se švédské předsednictví angažovalo v dalším analyzování možné 

spolupráce. Pracovní skupiny vytipovaly 317 možných oblastí spolupráce, které byly následně 

tříděny a posuzovány. Po filtraci byly zbylé návrhy předány pracovním skupinám, které 

rozpracovaly konkrétnější obrysy. Mezi priority byla zařazena unifikace přídělů, boj 

v omezeném prostoru, lehké palné zbraně a systém vzdáleného vzdušného screeningu120, 
121. 

Započala také práce na vývoji jednotné severské uniformy122.  

V roce 2016 došlo pod záštitou dánského předsednictví k dalšímu výzkumu možné 

budoucí spolupráce a pokračování v práci na stávajících projektech a podpisu smlouvy o 

společné severské bitevní uniformě123. Za zmínku stojí projekt NATO kodifikace, který má 

usnadnit práci států a aliance124. 

 
118 NORDEFCO Annual Report 2013, 2013. Helsinki: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/AR2013_compressed.pdf 
119 NORDEFCO Annual Report 2014, 2014. Oslo: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/NORDEFCO_arsrapport_2014_compressed.pdf 
120 NORDEFCO Cooperation Area Armaments - Yearbook 2015, 2015. NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/Design/COPA%20ARMA%20Yearbook%202015%20-%20FINAL.pdf  
121 NORDEFCO Annual Report 2015, 2015. Stockholm: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-annual-report-2015_webb_compressed.pdf 
122 JÄRVENPÄÄ, 2017. s. 5 
123 NORDEFCO Cooperation Area Armaments - Yearbook 2016, 2016. In: . NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/Backgrounds/COPA%20ARMA%20Yearbook%202016%20Final.pdf  
124 NORDEFCO Annual Report 2016 

https://www.nordefco.org/Files/AR2013_compressed.pdf
https://www.nordefco.org/Files/NORDEFCO_arsrapport_2014_compressed.pdf
https://www.nordefco.org/Files/Design/COPA%20ARMA%20Yearbook%202015%20-%20FINAL.pdf
https://www.nordefco.org/Files/nordefco-annual-report-2015_webb_compressed.pdf
https://www.nordefco.org/Files/Backgrounds/COPA%20ARMA%20Yearbook%202016%20Final.pdf
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V roce 2017 pracovalo v rámci COPA ARMA dvanáct pracovních skupin, které se 

soustředily na plynové masky, geografický informační systém, ochranné obleky pro vojáky a 

systém vzdušné ochrany dalekého dostřelu125, 126.  

Jedinou zmínku z výroční zprávy NORDEFCO pro rok 2018 týkající se projektu COPA 

ARMA představuje projekt společné bitevní uniformy, který nadále běží podle plánu. Zpráva 

zmiňuje, že výstroj by se měla k vojákům dostat v roce 2021127. Podobně stručná je i zpráva 

z roku 2019, která uvádí, že projekt dál běží podle plánu a udává, že kamufláž uniforem bude 

pro každý stát odlišná. Dále byla přijata směrnice o realizaci projektů128.  

Počátkem prosince 2019 začalo více než 420 vojáků Dánska, Finska, Norska a Švédska 

testovat společné bitevní uniformy, které existují ve třech variantách; variantě pro boj 

v evropském prostředí (s doplňkovou teplejší vrstvou), variantě pro boj v džungli a v pouštním 

provedení. Dánští vojáci otestovali poslední dva zmiňované druhy uniforem v Austrálii. 

Vojenští představitelé vyslovili odhodlání dodržet termíny dodání uniforem navzdory globální 

pandemii COVID-19129. Úspěšná realizace projektu společné severské bitevní uniformy by pro 

NORDEFCO (a pro projekt COPA ARMA) mohla znamenat zásadní úspěch, který by dokázal, 

že severské státy jsou schopné postupovat při významných akvizicích společně. 

4.5.2 COPA CAPA 

Spolupráce v oblasti akceschopnosti je podobně jako předchozí oblast zaměřena na 

sjednocování postupů a plánů severských zemí. Cílem je zlepšení efektivity daných projektů a 

snížení nákladů. Projekty COPA CAPA jsou typicky dlouhodobějšího charakteru, přičemž je 

kladen důraz na spolupráci již od samotného počátku. Podobně jako u COPA ARMA i zde 

vychází plánovači především z obranných plánů jednotlivých členských zemí130. 

 
125 NORDEFCO Annual Report 2017, 2017. Helsinki: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/Nordefco_annual_raport_2017_MoD_FI_compressed.pdf  
126 COPA ARMA Yearbook 2017, 2017. Helsinki: NORDEFCO Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/files/Design/COPA%20ARMA%20Yearbook%202017%20[print%20version]%20201

71221.pdf  
127 NORDEFCO Annual Report 2018, 2018. Oslo: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/AnnualReport-NORDEFCO.digital_compressed.pdf 
128 NORDEFCO Annual Report 2019, 2019. Stockholm: NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/Nordefco%20Annual%20Report%202019%20Webb.pdf 
129 Testing the Nordic Combat Uniform (NCU) System [online]. 2019 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/Testing-the-Nordic-Combat-Uniform-NCU-System 
130 COPA Capabilities. NORDEFCO [online]. 2020 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2  

https://www.nordefco.org/Files/Nordefco_annual_raport_2017_MoD_FI_compressed.pdf
https://www.nordefco.org/files/Design/COPA%20ARMA%20Yearbook%202017%20%5bprint%20version%5d%2020171221.pdf
https://www.nordefco.org/files/Design/COPA%20ARMA%20Yearbook%202017%20%5bprint%20version%5d%2020171221.pdf
https://www.nordefco.org/Files/AnnualReport-NORDEFCO.digital_compressed.pdf
https://www.nordefco.org/Files/Nordefco%20Annual%20Report%202019%20Webb.pdf
https://www.nordefco.org/Testing-the-Nordic-Combat-Uniform-NCU-System
https://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2
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Finské předsednictví v roce 2010 se vyznačovalo důrazem na funkční efektivitu. 

Jednotlivé země předkládaly své plány a vzájemně prezentovaly své priority. Z těchto seznamů 

byl vytvořen dokument o deseti nejzásadnějších bodech, mezi které patřilo sledování 

vzdušného prostoru, systémy zpravodajství, dohledu a průzkumu (IRS-systems) či pozemní 

dohled. 

Dále byla vypracována studie zabývající se  vytvořením mechanizovaného praporu, který 

by sestával především z tanků Leopard 2 a švédských pásových vozidel CV-90. Studie brala 

v potaz nasazení techniky v celé řadě variací a formací, s ohledem na potenciální konflikt a 

příslušnost jednotlivých států. Výsledná zpráva přišla v roce 2013. Bojové nasazení v rámci 

tohoto útvaru bylo vyzkoušeno v roce 2016 v rámci cvičení Cold Response131. 

Za povšimnutí stojí i další studie, která se zabývala pozemní protivzdušnou obranou. Ta 

zmiňovala i možný nákup senzorů pro vzdušný dohled po roce 2020. Pro efektivní dohled nad 

vzdušným prostorem by bylo třeba harmonizovat  veškerou komunikaci, která zahrnuje vše od 

rádiových stanic až po satelity. Tyto změny by vyžadovaly vybudování masivní infrastruktury, 

což by bylo velmi nákladné. Dalším zkoumaným projektem byla spolupráce při užívání 

automatizovaných vzdušných systémů (UAS), která dokázala možnou úsporu při společném 

nákupu, sjednocení výcviku a požadavků na životnost systémů.  

Kvůli zapojení všech severských států do operace ISAF v Afghánistánu byly do seznamu 

deseti nejdůležitějších bodů zařazeny dvě studie132. První o opatřeních proti minám a 

improvizovaným výbušninám a druhá o opatření vůči podvodním minám. Druhá studie byla 

později ukončena s tím, že zkoumání dále bude probíhat pod záštitou EDA a NATO. Norsko a 

Švédsko následně pokračovaly ve svém úsilí ve spolupráci s EDA, čímž byla práce v rámci 

NORDEFCO ukončena. 

V roce 2012 již začalo být jasné, že nejslibnější spolupráce čeká severské země v oblasti 

vzdušného dohledu. Byl založen projekt severské posílené spolupráce ve vzdušném dohledu 

(NORECAS). Zlomovým se stal rok 2014, kdy MCC rozhodla o realizaci dosavadních plánů. 

 
131 Baltic Flashpoint. SLATER, Matthew R., Michael PURCELL a Andrew M. DEL GAUDIO. Considering 

Russia: EMERGENCE OF A NEAR PEER COMPETITOR. Quantico,: Marine Corps University Press, Collective 

Defense for the Twenty-First Century. ISBN 978-1974406586.  
132 ISAF Troop Contributing Nations [online]. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: 

https://www.nato.int/isaf/structure/nations/  

https://www.nato.int/isaf/structure/nations/
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Byl vytvořen plán postupu, který zahrnoval spuštění projektu společného severského 

systému kontroly a příkazů (C2). Státy si taktéž začaly vzájemně poskytovat data ze svých 

radarů. Projekt dále pokračoval a v roce 2017 bylo podepsáno memorandum o porozumění 

následované v roce 2018 technickým ujednáním. NORECAS je i nadále považován za jednu 

z priorit COPA CAPA. 

Úspěšné byly ale i jiné projekty týkající se vzdušného prostoru a přepravy. Například 

severská spolupráce v taktickém vzdušném transportu (NORTAT), která se zaměřuje na 

efektivnější využívání vzdušné přepravy, přinesla úspory při údržbě dánských a norských 

transportních letounů Lockheed C-130. I zde státy již podepsaly technické ujednání.  

Aktivní jsou ovšem i další projekty jako například systém pozemní protivzdušné obrany, 

v rámci něhož se státy aktuálně snaží sjednotit své požadavky na budoucí techniku či spolupráce 

s jinými státy v rámci smlouvy o otevřeném nebi.  

Ačkoliv státy nadále deklarují význam projektu automatizované protivzdušné obrany 

(UAS), nebyly v tomto směru podniknuty žádné významnější kroky. Projekt je znovu 

připomenut ve výroční zprávě z roku 2019. 

NORDEFCO také zkoumá možnosti spolupráce na poli kybernetické bezpečnosti a 

ochrany proti hybridní válce. Po vzájemné domluvě se v roce 2012 Finsko rozhodlo financovat 

a vést studii, která posléze přispěla ke zformování  týmu pro kybernetické krize (CERT) o rok 

později. Kybernetická bezpečnost je dále zkoumána a funguje výměna informací. 
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4.5.3 COPA HRE 

Cílem spolupráce v oblasti lidských zdrojů je především zkvalitňování výcviku a výuky 

vojenského personálu, snížení nákladů ve vztahu k výcviku a péče o veterány133. Spolupráce 

v rámci COPA HRE je pravděpodobně nejméně omezena byrokracií, technickými limitacemi 

či nesourodostí preferencí členských států. I přesto byly počátky spolupráce váhavé. Když bylo 

navrženo založení společného severského centra pro rozšířené distribuované učení (Advanced 

Distributed Learning (ADL)) v Oslu, které mělo využívat internetové vybavenosti členských 

zemí, severské státy se nebyly schopné dohodnout a nakonec se rozhodly od ambiciózního 

plánu ustoupit. V roce 2012 bylo založeno fórum pro rozšířené distribuované učení. Jeho členy 

se stali jednotliví národní experti pro danou problematiku. O rok později byla svolána první 

severská ADL konference. Od té doby se experti scházejí na konferencích každoročně, jedinou 

výjimkou se stal kvůli pandemii COVID-19 rok 2020134. Konference jsou otevřené pro 

účastníky z celého světa. 

Podstatná část členských států definuje jako zásadní téma COPA HRE problematiku péče 

o veterány. V tomto ohledu bylo NORDEFCO poměrně efektivní. Manifestací zájmu MCC se 

v roce 2012 stalo uspořádání konference severských veteránů v Norsku. Další podobné 

konference následovaly v letech 2014 a 2016. Program bývá tradičně zaměřen na pomoc 

rodinám veteránů a přednášející jsou obvykle lidé, kteří se prací s veterány zabývají 

profesionálně. V roce 2013 byla založena databáze, jež sbírá data týkající se psychického zdraví 

veteránů po návratu ze služby. 

COPA CAPA se také zaměřila na jasné stanovení principů ve vztahu k genderu. Kromě 

vytvoření vnitřních směrnic a stanovení přístupu k celé problematice bylo také v roce 2012 

otevřeno severské centrum pro gender při vojenských operacích.  

 
133 COPA Human Resources & Education [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/COPA-Human-Resources-Education2  
134 NORDEFCO ADL Conference 2020 Cancellation [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://nordicadl.com/news/nordefco-adl-conference-2020-cancellation  

https://www.nordefco.org/COPA-Human-Resources-Education2
https://nordicadl.com/news/nordefco-adl-conference-2020-cancellation
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Spolupráce v oblasti jazykových studií, jazykové vybavenosti a technické vzdělanosti 

přinesla také své výsledky. Důraz byl kladen na výcvik týkající se opravy a údržby vojenského 

vybavení. Pro část odborného vojenského personálu byly pod záštitou NORDEFCO 

realizovány kurzy angličtiny. Ve světle již zmiňovaného zapojení severských států do operace 

ISAF byly v letech 2012-2013 zavedeny semináře pro výuku paštštiny pro švédské jednotky a 

perštiny pro dánské jednotky.  

Důstojníkům severských armád bylo v roce 2016 umožněno se zapsat do výměnných 

programů. Tyto výměnné programy běží i nadále a jsou zkoumány pracovní skupinou. V roce 

2019 bylo oznámeno, že pracovní skupina se zaměřila na možné vylepšení výměnných pobytů 

se speciálním přihlédnutím na zapojení nižších členů důstojnických sborů. V roce 2015 proběhl 

v rámci COPA CAPA první společný kurz mediků.  

Dalším nadcházejícím projektem je zřízení kompetenčního centra ve švédském městě 

Umeå. Zásadní je pro toto centrum pro práci odborníků v oblasti chemické, biologické, 

radiologické a nukleární obrany (CBRN). V této oblasti se severským státům nedostává 

dostatečného množství odborníků, takže společný postup nabízí velmi mnoho potenciálních 

benefitů. 

4.5.4 COPA TEX 

Kooperace v oblasti výcviku a cvičení měla již v době založení NORDEFCO na co 

navazovat. Například v roce 2003 se pod záštitou NATO švédské jednotky účastnily cvičení 

NATO Nordic Light vedle dánských a norských kolegů135. Cílem COPA TEX je především 

koordinace a příprava vojenských cvičení. Pozornost se přikládá též snižování nákladů 

zahrnutím více vojáků do cvičení stejného druhu a také zlepšení kvality výcviku za užití 

stejného množství prostředků, čehož se má dosáhnout například sdílením znalostí důstojníků 

z různých armád. V rámci COPA TEX také fungují pracovní skupiny. 

Během prvních let existence NORDEFCO se prioritou pro tuto oblast spolupráce stalo 

vytvoření společného severského výcvikového programu (Combined Joint Nordic Exercise 

Programme (CJNEP)). Program zahrnující celkem 19 různých cvičení byl ustanoven a 

realizován v roce 2012. V dalších letech výcvik v rámci CJNEP pokračoval.  

 
135 Exercise Northern Light 2003: NATO exercises a joint combined Task Force in Northern Europe [online]. 

[cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.nato.int/ims/2003/p030903e.htm  

https://www.nato.int/ims/2003/p030903e.htm
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Důležitou se stala i baltská oblast, když v tomtéž roce oznámilo Finsko, Lotyšsko a 

Estonsko nákup společných obrněných vozidel. V roce 2014 byly přizvány k účasti na cvičení 

všechny baltské státy, čímž vznikl program společného seversko-baltského výcvikového 

programu (CJNBEP). Některé severské státy se zapojily do společného cvičení vzdušných sil 

v oblasti Pobaltí.  

Baltské jednotky se zase účastnily rozsáhlého bojového cvičení Aurora v roce 2017. 

Ministři severských a baltských států schválili švédský a litevský návrh na posílení spolupráce 

v rámci kybernetické bezpečnosti, obraně proti hybridní válce, společných cvičení, výměně 

informací o akvizicích a společném postupu při pomoci Gruzii a Ukrajině v rámci seversko-

baltského asistenčního programu (NBAP)136. 

 Už od počátku existence COPA TEX byla zkoumána možnost společného výcviku 

personálu, který má na starosti letovou kontrolu a případnou odpověď na ohrožení vzdušného 

prostoru. Dánskem vedená pracovní skupina předložila MCC své výsledky v roce 2013 a v roce 

2015 začala spolupráce fungovat, například sdílením simulátorů při výcviku rekrutů. 

Významný úspěch představuje program přeshraničního cvičení leteckých sil Finska, 

Norska a Švédska. Cvičení se odehrávají každý týden a umožnila významně snížit náklady a 

zároveň zvýšit efektivitu výcviku. Technické ujednání mezi Dánskem a Švédskem o společném 

vzdušném cvičení následovalo v roce 2012 a o rok později se přidaly i Norsko a Finsko. Na 

tuto spolupráci navázalo setkání na Islandu v roce 2014, jehož se účastnily Finsko, Island, 

Nizozemsko, Norsko, Spojené státy a Švédsko. Zatímco Island poskytl operaci zázemí a své 

záchranářské jednotky a Spojené státy s Nizozemskem zajistily vzdušné čerpání paliva, zbylé 

severské státy na cvičení vyslaly své stíhací letouny. Cvičení bylo shledáno úspěšným. 

Tyto pozitivní zkušenosti vedly severské důstojníky k pečlivému zkoumání možnosti 

uskutečnit rozsáhlé společné vzdušné cvičení. V letech 2013 až 2015 probíhala pod vedením 

Norska vzdušná cvičení severských států s názvem Artic Challenge. Přestože se jednalo o 

relativně rozsáhlá cvičení  (v roce 2015 se do něj zapojilo více než 4000 lidí), jednalo se v rámci 

NORDEFCO o rozšíření této aktivity.  

 
136 BINNENDIJK, Hans a Conor RODIHAN, 2020. Geometries of Deterrence: Assessing Defense Arrangements 

in Europe’s Northeast. Washington: Atlanta Council. ISBN 978-1-61977-095-9. s. 21-22 
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Po jednáních bylo dohodnuto, že předpokladem pro realizaci takového projektu je 

podstatné zapojení Spojených států. Na ministerském setkání v roce 2016 bylo rozhodnuto o 

přetavení norského cvičení do širšího formátu, který nebude omezen jen na oblast Norska a 

který umožní účast i jiným než severským státům. Cvičení nese název Arctic Challenge 

Excercise (ACE) a je konáno každoročně. Zapojují se do něj vedle severských také například 

britské a americké jednotky. 

Ministři také odsouhlasili memorandum o porozumění o snadném přístupu (Easy 

Access), který umožňuje v dobách míru přesunovat jednotky po severském území, vodě i 

vzduchu. Tato dohoda byla inspirována dánsko-švédskou armádní dohodou, která zajišťovala 

rychlejší nasazení dánských stíhaček v případě nouze137. 

Projekt alternativních přistávacích základen (ALB) se dal do pohybu v roce 2016, kdy 

Dánsko, Norsko a Švédsko podepsaly dohodu, která umožnila vzájemné využívání přistávacích 

ploch v případě nouze. K dohodě se později připojilo Finsko a v roce 2019 byla podepsána 

dodatečná dohoda (ALB II), která předchozí dokument podstatně rozšířila. Nově smí na 

základnách přistávat i ozbrojené vojenské letouny a signatáři mohou na tyto základny 

umisťovat své vybavení a zásoby138.  

4.5.5 COPA OPS 

Narozdíl od ostatních oblastí spolupráce, COPA OPS vždy udržovala pohotovostní 

personál sestávající z důstojníků, kteří mají na starosti plánování a kontrolování situace. Práce 

v rámci COPA OPS byla od počátku mnohem více flexibilní a zaměřená na krátkodobé 

plánování. Důraz je kladen na rychlou akceschopnost a proto i projekty v rámci COPA OPS 

vznikaly především jako reakce na okolní události. Vyhodnocována je pravidelně jak 

mezinárodní, tak i severská bezpečnostní situace. Dokonce i časový rámec vypracovávaných 

studií je stanoven na dva roky. 

 
137 Memorandum of Understanding on Easy Access signed by Nordic Defence Ministers [online]. [cit. 2020-07-

17]. Dostupné z: https://www.nordefco.org/Memorandum-of-Understanding-on-Easy-Access-signed-by-Nordic-

Defence-Ministers  
138 Norway, Denmark, Finland and Sweden signs arrangement to extend Alternate Landing Base 

project [online]. [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-

Sweden-signas-arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project  

https://www.nordefco.org/Memorandum-of-Understanding-on-Easy-Access-signed-by-Nordic-Defence-Ministers
https://www.nordefco.org/Memorandum-of-Understanding-on-Easy-Access-signed-by-Nordic-Defence-Ministers
https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-Sweden-signas-arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project
https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-Sweden-signas-arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project
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Dánsko se do této oblasti kooperace zapojilo až po určitém váhání, ale nakonec se stalo 

aktivním členem a propagátorem nových projektů. První roky fungování COPA OPS se nesly 

v duchu podpory severských operací v rámci mise ISAF. Švédští technici například v roce 2011 

pomohli norskému vzdušnému týmu mediků.  

Pracovní skupina zabývající se logistikou poskytovala konzultace svým kolegům na 

bojišti v záležitostech bezpečné přepravy, logistiky a strategického plánování. Další pracovní 

skupina zatím pracovala na systému, který by zajistil lepší zásobování jednotek v Afghánistánu. 

Druhá jmenovaná spolupráce se postupně těšila čím dál tím větší pozornosti a nakonec byla 

realizována v mnoha směrech.  

Byla zkoumána možnost vytvoření logistických center v oblasti Arabského poloostrova 

a ve spolupráci s NATO využití vlakové přepravy. Dále byl předložen návrh na vytvoření 

společných severských dopravních letů s využitím letounů C-17. Logistické centrum mělo být 

na základně Pápa v Maďarsku.  

Tuto základnu využívalo již předtím celkem 12 zemí včetně Finska a Švédska. Operace 

se později ukázala být natolik efektivní, že ji severské státy společně s Nizozemskem 

napodobili při svém angažmá na misi Organizaci spojených národů v Mali (MINUSMA).  

Dalším důležitým projektem bylo zajištění bezpečného systému pro komunikaci – 

zejména kvůli utajovaným informacím a citlivým dokumentům. Přípravy v letech 2014-2015 

zajistily společný plán a jeho následnou realizaci. V létě roku 2016 začal systém fungovat a 

umožňuje výměnu dokumentů až po stupeň tajné. Komunikace se neomezuje pouze na 

dokumenty vojenského charakteru, ale slouží i pro komunikaci státních úředníků a politiků. 

Zajištění bezpečné komunikace uvolnilo cestu dalším projektům a podstatně usnadnilo 

komunikaci mezi ministerstvy obrany a generálními štáby jednotlivých zemí.  

V roce 2016 státy NORDEFCO poskytly podporu pohotovostním východoafrickým 

letovým silám (EASF). Severští důstojníci také navštívili své africké protějšky v Nairobi a 

společně probírali možnost dalších konzultací. Bylo rovněž rozhodnuto a prodloužení seversko-

baltského asistenčního programu a jeho podpoře do budoucna. 
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V roce 2017 došlo v rámci COPA OPS k posunu, když se komise začala zabývat možným 

nastíněním plánů pro řešení krize a případné kroky v rámci NORDEFCO. Změnil se také tón 

cvičení i oficiálních dokumentů, kde stále častěji narážíme na krizové scénáře a případné 

krizové plány. Krizová odezva NORDEFCO je zatím předmětem studií. Zmiňována je taktéž 

ve „vizi 2025“.  

V roce 2019 byl nastíněn společný postup států NORDEFCO v misi NATO v Iráku 

(NMI). Zvažována byla i další spolupráce v rámci Sahelu, především případné zapojení do 

Francií vedené operace Barkhane. Spolupráce se zvažuje a konkrétnější plány jsou očekávány 

v roce 2020.  
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5 Výsledky NORDEFCO  

Následující kapitola postupně posoudí realizované projekty v rámci NORDEFCO a 

porovná je s cíli uvedenými v dokumentu Vize 2020. Pro úplnost je třeba uvést, že 

NORDEFCO provádělo studie týkající se záležitostí, které na seznamu těchto bodů nejsou. 

Tento poznatek je třeba brát v potaz, pokud nebudeme úspěšnost NORDEFCO omezovat na 

cíle vytyčené ve Vizi 2020. 

5.1 NORDEFCO jako zprostředkovatel mezinárodních operací 

„V roce 2020 bude NORDEFCO pravidelně, transparentně a jednotně plánovat zapojení 

do mezinárodních operací. Budeme sdílet informace o našich vzájemných rezervách a 

možnostech přispívat do mezinárodních operací vedených OSN, NATO nebo EU.“ 

5.1.1 Spolupráce s OSN 

Spolupráce s mezinárodními organizacemi se stala jedním z klíčových cílů v rámci Vize 

2020. Odhodlání k této spolupráci severské státy deklarovaly opakovaně. V roce 2010 

zvažovaly pracovní skupiny možné zapojení do mírových operací OSN v Súdánu a Libanonu. 

Vypracovaná studie ovšem ukázala, že severské státy mají již příliš mnoho závazků vůči NATO 

v Afghánistánu a vůči EU z důvodu zapojení Finska a Švédska do severské bojové skupiny.  

Následující roky byla zvažována účast na operacích OSN v několika studiích. Asi 

nejvýznamnější byla studie zvažující zapojení severských jednotek do zdrojů a rezerv do 

peacekeepingového program UNCAS139, k čemuž však nakonec nedošlo. NORDEFCO se sice 

nestalo zprostředkovatelem společného nasazení v žádné misi, ale švédští a finští důstojníci 

poskytli jednotkám OSN alespoň několik kurzů týkající se vedení a řešení krizových situací. 

Dánsko, Finsko a Švédsko se v roce 2014 zapojily do operace OSN v Mali (MINUSMA). 

Všechny tři země se podílely na peacekeepingu; jejich jednotky operovaly ve městech 

Timbuktu a Bamako. Finští důstojníci se také podíleli na výcviku domácích vojáků. Norsko 

operaci poskytlo logistickou podporu za pomoci letounů Herkules C-130J.  

 
139 NORDEFCO Annual Report 2013 
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Dánsko navíc operaci podporuje finančně. Švédsko se angažuje ve výzvědných aktivitách 

a monitoringu. Švédsko také do země vyslalo asi 300 členů ozbrojených sil a podpůrného 

personálu. Státy později za účelem snížení nákladu uzavřely dohodu, díky níž mohly švédské 

jednotky využívat dánský materiál pro stavbu základen. S vybudováním základen jim navíc 

pomohly norské jednotky. Podle NORDEFCO tato spolupráce při budování zázemí přinesla 

významné úspory.  

V roce 2016 bylo na základě této spolupráce podepsáno technické ujednání, které 

umožňuje využívat sdílený materiál pro stavbu základen, ovšem Norsko je jediným státem, 

který tento materiál pro ostatní poskytuje.  

Podpora mise v Mali byla dále prohlubována dlouhodobou pomocí se zásobováním 

letounů C-130J140. NORDEFCO také umožnilo Belgii a Portugalsku se projektu účastnit, což 

dokazuje odhodlání severských států pro širokou mezinárodní spolupráci141.  

V roce 2018 se během svého předsednictví Švédsko zavázalo, že do mise v Mali přispěje 

vysláním mobilních výcvikových týmů (Mobile Training Teams). Do projektu se připojilo 

rovněž Finsko. Důstojníci obou zemí zvládli v době pěti týdnů vylepšit znalosti více než 400 

afrických vojáků. Kapitán Adam Holmström ze švédské armády poznamenal, že výcvik 

neobohacuje pouze africké jednotky, ale že přináší důležité lekce i pro severské důstojníky142. 

Podpora misí OSN je tradičně silnější během předsednictví Dánska. Spolupráce mezi 

OSN a NORDEFCO tedy je zatím považována za omezenou, ale úspěšnou. 

5.1.2 Spolupráce s NATO 

Společná severská spolupráce s NATO se od počátku zaměřovala na pomoc v rámci mise 

ISAF v Afghánistánu. Obzvlášť v prvních letech existence NORDEFCO bylo zlepšení 

spolupráce v rámci této mise považováno za prioritu. Jelikož cílem této operace bylo zajistit 

v zemi bezpečnost a podpořit výcvik afghánských obranných sil, míra nasazení jednotek NATO 

a jejích spojenců se postupně snižovala.  

 
140 The Danish effort in the Sahel region (MINUSMA and Operation Barkhane) [online]. [cit. 2020-07-19]. 

Dostupné z: https://fmn.dk/en/topics/operations/igangvarende-operationer/mali/  
141 MINUSMA - Signature of Letter of Intent [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/MINUSMA-Signature-of-Letter-of-Intent  
142 Joint training efforts strenghten peacekeeping in Mali [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.nordefco.org/Joint-training-efforts-strengthen-peacekeeping-in-Mali  

https://fmn.dk/en/topics/operations/igangvarende-operationer/mali/
https://www.nordefco.org/MINUSMA-Signature-of-Letter-of-Intent
https://www.nordefco.org/Joint-training-efforts-strengthen-peacekeeping-in-Mali
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Severské státy se významně semkly při řešení logistických úkolů a spolupracovaly spolu 

jak při přepravě materiálu a vojenského personálu, tak i údržbě a opravě techniky. Zásobovací 

lety do Afghánistánu podléhaly spolupráci a náklad byl vykládán do společných logistických 

center. Jednotný postup v dopravě materiálu prostřednictvím NORDEFCO se prokázal 

efektivním při využívání společných letů a logistických center143. Švédští i finští představitelé 

prohlásili, že díky tomuto projektu obě země ušetří podstatné množství prostředků. To potvrzuje 

rovněž fakt, že se severské státy rozhodly podobný postup uplatnit i v rámci mise OSN v Mali. 

Nedošlo však k sjednocení severských sil, které byly dál nasazovány víceméně 

individuálně, či spíše podle aktuálních potřeb mise.  Rozšířila se ale spolupráce při výcviku 

afghánských vojáků, což posílilo obranyschopnost Afghánistánu.  

V roce 2014 byla mise ukončena. Podstatně opět přispělo Dánsko, které mělo v roce 2014 

v Afghánistánu nejvíce pozemního personálu. Od té doby došlo k dramatickému omezení 

severské pomoci a to i přesto, že státy dále s NATO spolupracují v rámci návazného 

podpůrného programu. 

Seversko-baltská spolupráce se ukázala jako efektivní v rámci kyberbezpečnosti. V roce 

2015 byla tato oblast identifikována jako jedna z priorit společného postupu. Severské státy 

(včetně nečlenů Švédska a Finska) se zapojily do spolupráce s centrem pro kooperativní 

kybernetickou obranu pod vedením NATO144.  

NORDEFCO se angažovalo také po boku baltských států zapojilo do podpory obranných 

kapacit třetích zemí, jmenovitě Gruzie a Ukrajiny. V Gruzii pod vedením Norska probíhala 

činnost centra pro společný výcvik (The Joint Training and Evaluation Centre), zatímco 

Estonsko koordinovalo podporu v oblasti kyberbezpečnosti. Na Ukrajině Dánsko řídilo boj 

s korupcí. Operace v rámci centra pro společný výcvik probíhal v rámci operací NATO pro 

zvyšování obranných kapacit, činnost na Ukrajině se odehrávala za účasti dalších států a 

s přispěním NATO145.  

 
143 NORDEFCO Annual Report 2014 
144 Joint Cyber Training New Nordic Priority. DefenseNews [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

https://www.defensenews.com/2015/04/14/joint-cyber-training-new-nordic-priority/  
145 NORDEFCO Annual Report 2017 

https://www.defensenews.com/2015/04/14/joint-cyber-training-new-nordic-priority/
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Severské jednotky se (v různém složení a míře zapojení) pravidelně účastní cvičení pod 

vedením nebo s účastí NATO. Například v roce 2018 se severské síly zapojily do cvičení 

Trident Juncture 18 v Norsku. Kromě norských byly rovněž využity základny švédské, finské 

a islandské. Dánsko zase posloužilo jako tranzitní země pro jednotky z celé řady členských 

zemí NATO146. Trident Juncture 18 bylo jedním z největších cvičení NATO v poslední době a 

zúčastnilo se ho více než 13 000 severských vojáků.  

Ačkoliv došlo po společném cvičení k posílení komunikace mezi NORDEFCO a NATO, 

nedošla komise k žádným konkrétním krokům, jak spolupráci v současné době posílit. Přesto 

je zásadní poznamenat, že spolupráce je po letech stagnace opět aktuální a řídící komise se jí 

zabývá. V roce 2019 byla pečlivě zkoumána možnost společného severského nasazení v misi 

NATO v Iráku (NATO Mission in Iraq), ale výsledky zatím nejsou známé. Členské země 

NORDEFCO se shodly, že existuje možnost, aby se v budoucnu jednotně angažovaly v oblasti 

Sahelu. Všechny severské státy jsou rovněž do jisté míry zapojeny do plánování operace 

Barkhane147. Je tedy možné, že se severské státy dohodnou na společném výcviku či postupu 

v rámci logistiky, tak jak to již udělaly v minulosti.  

NATO je informováno o mnohých operacích, jež se v rámci NORDEFCO připravují 

(například projekt NORECAS). Došlo také k ustálení a sjednocení kódových označení, která 

jsou nyní kompatibilní s kódovým značením NATO148. NORDEFCO se stále snaží zkoumat 

možnosti spolupráce s NATO, například v roce 2013 byla zvažována distribuce 23 druhů baterií 

pro techniku skrze agenturu NATO pro podporu a pořizování (NATO Support Agency), ovšem 

k realizaci projektu nakonec nedošlo.  

Spolupráce NATO s NORDEFCO je tedy zatím omezená na otázky kyberbezpečnosti a 

společných cvičení. Zkušenosti s misí ISAF ovšem přinesly cenné zkušenosti, které 

NORDEFCO aplikovalo později i ve spolupráci s OSN a zdá se, že má zájem společný postup 

opakovat i při dalších misích. NORDEFCO umožnilo členským státům snižovat náklady na 

logistiku, takže se dá prohlásit, že zde splnilo svůj účel. Mezi severskými státy skutečně panuje 

naprostá transparentnost a státy postupují společně, přesně podle cíle, který si vytyčily ve Vizi 

2020. 

 
146 NORDEFCO Annual Report 2018 
147 NORDEFCO Annual Report 2019 
148 NORDEFCO Annual Report 2016 



 

 

59 

 

5.1.3 Spolupráce s EU 

Ačkoliv je spolupráce s EU deklarována v několika oficiálních dokumentech, ke 

spolupráci prakticky nedošlo. Severská bojová skupina byla aktivní mezi roky 2010 a 2011.  Za 

zmínku stojí pouze účast severských jednotek ve výcvikovém programu v Mali v roce 2013, 

který pod záštitou OSN založila a vedla EU149.  

Spolupráce s EU bude do budoucna ovlivňována politickým vývojem v USA, zahraniční 

politikou Ruska a také přístupem EU k obraně a bezpečnosti. EU stále stojí spíše v pozadí, 

jelikož nenabízí jako organizace žádnou platformu, v rámci níž by se severské státy byly 

schopné semknout. Dánský opt-out ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky a nečlenský 

Island a Norsko tomuto stavu pochopitelně napomáhají. Naopak pro Švédsko s jeho silným 

zbrojním průmyslem může být potenciální spolupráce výhodná. Bude tedy záležet na tom, zda 

EU dokáže přijít se srozumitelným systémem spolupráce a zda bude na stole nějaká významná 

agenda, která by pro severské země byla zásadní. Takovou by mohla být například spolupráce 

při udržování bezpečnosti v Pobaltí. Roli hrají taktéž odlišné přístupy severských států ke svým 

garantům bezpečnosti a různá důležitost transatlantické spolupráce150.  

Ačkoliv na první pohled působí omezená spolupráce mezi NORDEFCO a EU jako 

zklamání, je třeba připomenout, že prostor pro spolupráci je velmi omezený, a to už jen proto, 

že samotná EU je v rámci bezpečnosti a peacekeepingu, který je pro severské státy klíčový, 

spíše pasivní. I přesto se zdá, že zájem o EU v rámci NORDEFCO ustupuje. Nejsou žádné 

zprávy o tom, že by se spoluprací zabývala byť jediná pracovní skupina. 

5.2 Budování kapacit pro mezinárodní zapojení 

„V roce 2020 bude budování kapacit pro účast severských států v zahraničních operacích 

integrální součástí spolupráce. Severské státy ustanoví seznam odborníků a vojenských 

poradců, kteří budou provádět reformy v rámci bezpečnosti a budování kapacit. Severské státy 

budou schopné poskytovat finanční, materiální a poradenskou podporu.“ 

 
149 NORDEFCO Annual Report 2013 
150 FÄGERSTEN, Björn, ed., 2020. The Nordics and the New European Security Architecture: UI Report 

no.3. The Swedish Institute of International Affairs [online]. Stockholm: The Swedish Institute of International 

Affairs, 1(3), 13-15 [cit. 2021-10-02]. Dostupné z: https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-

publications/2020/ui-report-no.-3-2020.pdf  

https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2020/ui-report-no.-3-2020.pdf
https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2020/ui-report-no.-3-2020.pdf
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Jediným aktivním projektem v tomto bodě se stala podpora pohotovostních 

východoafrických letových sil (EASF)151. Ačkoliv je to snaha ojedinělá, severské státy 

opakovaně vyjádřily odhodlání v úsilí pokračovat a projekt stále běží152.  

Severské státy v keňském Nairobi vytvořily pracovní skupina, která má za úkol pomáhat 

africkým silám s koordinací a poskytováním poradenství. Cílem projektu je vybudování 

efektivní síly, která by byla schopná reagovat na krizové situace. Jednotlivé severské státy se 

v rámci NORDEFCO podílejí na vedení různých kurzů (tematicky jsou rozdělené mezi členské 

státy). Severské státy také EASF podporují finančně. NORDEFCO zde slouží především jako 

fórum, v němž si státy ujasňují své vzájemné preference a koordinují svůj postup153.  

Program podpory EASF je zatím jediným, který byl zmíněn ve výročních zprávách a 

v posledních letech se nezdá být jednou z priorit NORDEFCO154. Z pohledu deklarovaného cíle 

se tedy jedná o částečný úspěch; severské státy sice dokázaly společně postupovat ve svém 

úsilí, ovšem neprovedly žádné zásadní kroky směrem k sjednocení výukového programu či 

poskytování financí. Pouze Švédsko a Finsko se opakovaně podílely na společných 

výcvikových programech. 

5.3 Přeshraniční cvičení, spolupráce při dohledu a zvyšování povědomí o 

aktuální situaci 

„Koordinovaná cvičení a výcvikové programy, přispívají k údržbě a rozvoji našich 

schopností. V roce 2020 budou pravidelně pořádána přeshraniční cvičení a to na celém území 

severoevropské oblasti. Přesun jednotek i materiálu bude podstatně ulehčen. Spolupráce ve 

vzdušném a mořském dohledu v severském prostoru bude posilněna. Abychom posílili naše 

vědomí o celkové situaci, budeme si vzájemně poskytovat data. Severské země také budou 

spolupracovat na vývoji sil rychlého nasazení, což zlepší naše schopnosti zapojovat se do 

programu sil rychlé reakce NATO či do bojových skupin EU.“ 

 
151 NORDEFCO Annual Report 2011 
152 Nordic progress in East Africa [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.nordefco.org/Nordic-

progress-in-East-Africa  
153 NORDEFCO Annual Report 2014 
154 NORDEFCO Annual Report 2016 

https://www.nordefco.org/Nordic-progress-in-East-Africa
https://www.nordefco.org/Nordic-progress-in-East-Africa
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Jak v oblasti výcviku tak i v oblasti dohledu a zlepšeném povědomí má NORDEFCO 

k dispozici konkrétní úspěchy. Těmi jsou pravidelné pořádání severských přeshraničních 

cvičení (CBT) a projekt vzdušného dohledu NORECAS. Práce na projektu NORECAS byla 

zahájena v roce 2012 a plně realizována v roce 2018. Stalo se tak pod politickým vedením všech 

států a až po konzultaci s NATO155.  

NORECAS je plně v souladu s vytyčeným cílem zajistit zlepšení povědomí o aktuální 

situaci a výměny dat. Systém zajišťuje přístup všech severských států k aktuálním datům 

z letové kontroly a taktéž poskytuje prostor pro rychlou a přesnější reakci156. Systém je i nadále 

zmiňován v oficiálních dokumentech jako jedna z priorit NORDEFCO a je považován za jeden 

z jeho největších úspěchů.  

Co se týče cvičení, v roce 2020 už vzdušné síly severských států absolvovaly celou řadu 

zahraničních cvičení, které dále usnadňuje dohoda o snadném přístupu. Švédské, finské a 

norské stíhačky spolu nacvičují každý týden157. Vzdušný prostor se prokázal být ideálním 

prostředím pro severskou spolupráci možná proto, že letecká přeprava umožňuje obejít celou 

řadu technických a administrativních problémů, které by provázely podobné operace na zemi a 

na moři.  

Po zhoršení bezpečnostní situace na severu Evropy v roce 2014 státy zahájily užší 

spolupráci a společně realizovaly již tři cvičení Artic Challenge Excercise, která jsou stále 

komplexnější158. Do spolupráce se rovněž zapojují baltské státy, které sdílí podobnou 

geopolitickou situaci. Společný postup byl opakovaně vyzdvihován a označován za úspěšný, 

neboť zvýšil efektivitu cvičení a snížení nákladů, dvě z opakujících se priorit NORDEFCO. 

Co se týče sil rychlého nasazení, nejblíže se severské státy dostaly opět v rámci svých 

bojových cvičení. Severské státy sice zvažovaly vytvoření společného mechanizovaného 

praporu, avšak tento projekt je zatím stále ve fázi zkoumání. Vzhledem k čtyřleté odmlce, která 

uběhla od cvičení Cold Response v roce 2016 je nepravděpodobné, že by byl projekt v dohledné 

budoucnosti realizován.  

 
155 NORDEFCO Annual Report 2018 
156 JÄRVENPÄÄ, 2017. s. 6 
157 NORDEFCO Annual Report 2010 
158 NORDEFCO Annual Report 2019 
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Ačkoliv ve zřízení sil severské státy neuspěly, je možné, že v budoucích letech se situace 

změní, protože schopnost NORDEFCO reagovat na nenadálou krizi je opakovanou prioritou z 

posledních let, zmíněnou například v dokumentu Vize 2025159. 

Ačkoliv jeden z klíčových aspektů tohoto cíle zatím stále čeká na realizaci, dá se tento 

bod označit za úspěšně splněný. NORDEFCO totiž nejenom dokázalo zajistit pravidelné 

cvičení svých jednotek, ale sjednotilo systém vzdušné kontroly, což podstatně zjednodušuje 

případné nasazení vzdušných sil. Za pozornost ovšem stojí, že spolupráce se točí především 

kolem vzdušné spolupráce. Koordinace pozemních a mořských jednotek zůstává povětšinou 

mimo agendu NORDEFCO. Zásadními překážkami jsou například odlišnosti v legislativě či 

vysoké náklady na modernizaci techniky, která z části neodpovídá standardům NATO160. 

5.4 Zvyšování interoperability, spolupráce ve zbrojení a sdílení zdrojů 

„V roce 2020 severské státy prohloubí své schopnosti spolupracovat. Cílem je používat 

podobné systémy, včetně výzbroje a také se snažit posílit naši interoperabilitu. Budeme sdílet 

naše kapacity, abychom vyplnili mezery a nedostatky. Budeme aktivně zkoumat možnosti 

sdílení prostředků i kapacit podle vzoru severské taktické vzdušné přepravy (NORTAT). 

Společné severské akvizice se stanou běžným postupem. Ustanovili jsme jasný a stálý dialog 

se zástupci severského obranného průmyslu.“ 

Před založením NORDEFCO nebyla spolupráce severských států na tomto poli příliš 

úspěšná. Součinnost postupovala v následujících letech opatrně. Nakonec však NORDEFCO 

dosáhlo realizace dvou významných projektů, jimiž jsou projekt spolupráce v taktické vzdušné 

podpoře (NORTAT) a projekt severské bitevní uniformy (NCU).  

Projekt NORTAT podobně jako projekt NORECAS prošel dlouhou fází testování a 

zkoumání. Vzhledem k tomu, že sdílení vzdušných transportních sil se opakovaně ukázalo jako 

efektivní řešení, byla cesta pro pokračování projektu připravena. Technické ujednání z roku 

2017 zakotvilo NORTAT pevně ve struktuře NORDEFCO161. Podle zástupců NORDEFCO 

projekt NORTAT významně přispěl například ke snížení nákladů za údržbu u letadel C-130J 

využívaných v zahraničních misích.  

 
159 Nordic Defence Cooperation Vision 2025, 2018. NORDEFCO. Dostupné také z: 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-vision-2025-signed.pdf 
160 LUNDQVIST. s. 365 
161 NORDEFCO Annual Report 2017 

https://www.nordefco.org/Files/nordefco-vision-2025-signed.pdf
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Severská bitevní uniforma představuje prozatím nejambicióznější projekt z oblasti 

zakázek. Práce na ní započaly už v roce 2015 a v roce 2020 je již testována v bojových 

podmínkách. První dodávky jsou očekávány v roce 2021162. Projekt nejen zajišťuje jednotný 

postup při formulování požadavků, ale rovněž přispívá k interoperabilitě severských armád, 

přestože každá země si zvolila odlišný vzor kamufláže.  

Kromě severské bitevní uniformy ovšem NORDEFCO nedokázalo prozatím přijít 

s žádným jiným akvizičním projektem. Ačkoliv bylo v rámci COPA ARMA prozkoumáno 

mnoho možných společných akvizic, drtivá většina byla prohlášena za nevyhovující. 

V současné době je projekt bitevní uniformy jediným aktivním projektem v rámci společných 

severských akvizic, což ukazuje jak je spolupráce v této oblasti komplikovaná. Nedostatek 

akvizic si tak lze vyložit i jako neúspěch NORDEFCO. 

Od roku 2012 jsou meziročně pořádány semináře na téma severského obranného 

průmyslu163. Žádná další spolupráce v této oblasti neexistuje, ovšem státy tak přesto splnily 

podmínky, které jsou v dokumentu Vize 2020 stanoveny. 

Je jasné, že v tomto bodě existuje celá řada příležitostí pro další a hlubší spolupráci. 

NORDEFCO bylo částečně úspěšné v koordinaci svých logistických sil a dokončuje svou první 

velkou akvizici. Teprve až se společná bitevní uniforma dostane ve vyhovující podobě 

k vojákům, bude možné tento bod jasně prohlásit za částečně splněný. I přesto se zde jasně 

ukazují tvrdé limity severské jednoty.  

Zatímco členské státy NATO většinou logicky podmiňují jakékoliv akvizice 

kompatibilitou s technikou a postupy aliance, Švédsko hledá způsob jak efektivně zapojit svůj 

zbrojní průmysl. Problémem se prokázaly taktéž být odlišné ekonomické situace jednotlivých 

zemí, odlišné rozpočty ministerstev obrany (a zahraničních věcí v případě Islandu), odlišné 

termíny schvalování rozpočtů či různé potřeby jednotlivých armád. Dalo by se tedy říct, že na 

opravdový úspěch NORDEFCO stále čeká.  

 
162 NORDEFCO Annual Report 2019 
163 NORDEFCO Annual Report 2012 
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5.5 Lepší spolupráce ve vojenském vzdělávání, výcviku a veteránské péči 

„V roce 2020 severské státy spolupracují díky zlepšené spolupráci na vojenské výuce a 

výcviku. Budeme stavět na zkušenostech s rozdělováním práce v rámci severských kurzů a 

severského centra pro genderové otázky. Také zhodnotíme možnosti ustanovení severské 

smíšené výuky a založení kompetenčních center. Severské země budou koordinovat svůj postup 

v rámci péče o veterány a budou si za tím účelem vyměňovat zkušenosti s vyzkoušenými 

postupy.“ 

Počáteční ambice NORDEFCO (ještě před ustanovením Vize 2020) sice byla zajistit 

společné kompetenční centrum, ovšem projekt se nakonec ukázal být pro severské státy příliš 

odvážným. Navzdory tomu se podařilo založit pravidelné severské ADL (Advanced 

Distribution Learning) konference, které jsou otevřeny i pro účastníky z jiných zemí. Jedná se 

tedy o částečný úspěch164. 

V roce 2012 bylo otevřeno centrum pro genderové záležitosti v rámci vojenských 

operací. Genderové otázky jsou předmětem mnoha kurzů a výcvikových programů165.  

Úspěšnými se prokázaly být také kurzy zvyšující jazykovou vybavenost. V rámci 

podpory severských snah v ISAF byly připraveny semináře vyučující dva místní jazyky. Dále 

je pravidelně pořádán seminář, jehož cílem je zlepšit znalosti anglického jazyka u armádních 

odborníků166. 

V roce 2014 byl zahájen projekt kompetenčních center, který je momentálně zajímavý 

především pro plánované otevření prvního kompetenčního centra, které by se mělo zaměřit na 

chemickou, biologickou, radiologickou a nukleární obranu. V roce 2021 by mělo takové 

vzniknout ve Švédském městě Umeå167. Na jeho zřízení dlouhodobě pracuje jedna z pracovních 

skupin NORDEFCO. Zatímco kompetenční centra dosud chybí, existuje množství vzdělávacích 

kurzů a výměnných pobytů pro vojenský personál, které představují méně ambiciózní projekty. 

 
164 NORDEFCO Annual Report 2011 
165 NORDEFCO Annual Report 2012 
166 NORDEFCO Annual Report 2013 
167 NORDEFCO Annual Report 2019 
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Co se týče péče o veterány, NORDEFCO založilo a pravidelně pořádá konference, které 

se zabývají prací s veterány i jejich rodinami. Rovněž bylo založeno centrum, které 

shromažďuje informace o práci s veterány a dál je poskytuje členským státům, které by 

následně měly nadále ladit svá politická opatření (což už není v kompetenci ani pod dohledem 

NORDEFCO). I zde byly ambice NORDEFCO naplněny, nebo se na jejich splnění intenzivně 

pracuje. 

5.6 Zajištění lepší komunikace 

„V roce 2020 byla po předchozí analýze založena bezpečná komunikační linka pro 

výměnu utajovaných informací mezi severskými ministerstvy obrany.“ 

Komunikace mezi severskými státy byla od založení NORDEFCO čilá a probíhala 

v rámci severského komunikační sítě (The Nordic Defence Communication Network) založené 

v roce 2009. V roce 2013 byla síť ukotvena do struktur NORDEFCO168. 

Realizace projektů NORDEFCO ovšem již na začátku narazila na několik technických 

problémů. Jedním z nich byla i obtížná manipulace s utajovanými materiály. V roce 2016 byla 

zahájena bezpečná komunikační linka, která navíc neumožňuje jenom komunikaci mezi 

ministerstvy obrany, ale i jinými státními úředníky a politiky169. Realizace celého projektu 

během tří let lze rozhodně označit za podstatný úspěch severských snah. 

5.7 Společný dialog mezi severskými hlavními městy v záležitostech 

bezpečnosti, obrany a zjednodušené spolupráce 

„V roce 2020 je již dialog a vzájemná konzultace bezpečnostních záležitostí mezi 

severskými hlavními městy rutinou. Procesy, pravidla a regulace v jednotlivých státech jsou 

zjednodušené a přizpůsobené tak, aby umožňovaly snazší severskou spolupráci. Případné 

obtíže budou odstraněny.“ 

 
168 NORDEFCO Annual Report 2013 
169 NORDEFCO Annual Report 2016 
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 Problémy s byrokracií působily NORDEFCO potíže i v jiných oblastech. Dvěma 

úspěšnými projekty, které se s touto problematikou vypořádávají jsou programy snadný přístup 

(Easy Access) a program alternativních přistávacích základen (ALB). Memorandum o 

porozumění o snadném přístupu bylo podepsáno v roce 2016 a projekt v praxi funguje od roku 

2017170. Celý projekt navázal na předchozí švédsko-dánskou spolupráci a dokázal významně 

snížit náročnost přesunu personálu i materiálu. Celý projekt má rovněž přesah do projektu 

NORECAS. Oba projekty v součinnosti umožňují leteckým silám severských států velmi 

snadný přesun po celém území severní Evropy.  

Program alternativních přistávacích základen byl uveden do chodu v roce 2017 a v roce 

2019 byla podepsána dohoda o podstatném rozšíření pravomocí signatářských států (ALB 

II)171. V obou případech projekty prokazatelně dokázaly snížit byrokratickou zátěž a umožnily 

státům pružněji reagovat na nenadálé situace i provádět dlouhodobé společné operace.  

Co se týče komunikace, zajištění bezpečné komunikační linky umožnilo sdílet i citlivější 

informace. Výměna informací se odehrává nejen v rámci komisí a pracovních skupin, ale 

přenáší se prostřednictvím kurzů, fór a konferencí i na nižší důstojníky a řadové členy armády. 

I zde je nutné konstatovat, že NORDEFCO dosáhlo podstatných úspěchů, které navíc působí 

ve vzájemné symbióze a dále posilují akceschopnost severských států. 

5.8 Vyhodnocení úspěšnosti 

Při hodnocení výsledků NORDEFCO je třeba mít na paměti, že se jedná o iniciativu, 

nikoliv o vojenskou alianci. Státy se do ní zapojují dobrovolně a v různé míře. Ještě jednou je 

vhodné zopakovat, že primárním účelem spolupráce je snížení nákladů, společné plánování, 

odstraňování byrokratických bariér a zvýšení interoperability. 

NORDEFCO se již zapojilo do misí, které vedly NATO, OSN a EU. Ačkoliv by se mohlo 

zdát, že je míra spolupráce nízká, musíme si uvědomit, že se jde o velmi specifickou oblast. 

Jednotlivé mise mohou zahrnovat škálu velmi pestrých úkolů, z nichž některé členské státy 

třeba neplní, či se na ni podílejí mnohem menší měrou.  

 
170 NORDEFCO Annual Report 2017 
171 Norway, Denmark, Finland and Sweden sign arrangement to extend Alternate Landing Base project [online]. 

[cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-Sweden-signas-

arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project 

https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-Sweden-signas-arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project
https://www.nordefco.org/Norway-Denmark-Finland-and-Sweden-signas-arrangement-to-extend-Alternate-Landing-Base-project
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Možná i proto dává smysl, že se spolupráce omezila na společný postup v logistice, 

zajištění zázemí a výcvik. NORDEFCO přispělo ke snížení nákladů na provoz i údržbu 

vojenské techniky, především transportních letounů. Rovněž napomohlo k plynulejšímu a 

spolehlivějšímu přísunu zásob. Za povšimnutí stojí fakt, že severské státy se spolupráci stále 

„učí“. Lekce, které si odnesly z mise ISAF pod vedením NATO později zužitkovaly v misi 

OSN v Mali a je možné, že je využijí i nadále. 

Důležitých úspěchů dosáhlo NORDEFCO na poli vzdušné bezpečnosti. Severské státy a 

jejich ozbrojené síly si pravidelně cvičí své schopnosti na velkých cvičeních pod taktovkou 

NATO či některých severských států. Část států cvičí ještě pravidelněji se svými stíhacími 

letouny (projekt CBT). Severské státy dále mohou využívat veškeré letecké základny, a to nejen 

pro přistávání, nýbrž i pro přesun personálu a uskladnění materiálu (projekty NORTAT a ALB). 

Kromě toho také sdílí informace o aktuální situaci a jsou schopné neustále monitorovat situaci 

(projekt NORECAS). V budoucnu navíc možná přibude rovněž systém automatizované 

vzdušné obrany (UAS), jehož osud je však stále nejistý.  

Naopak spolupráce námořních a pozemních sil zatím zůstala omezena na velká cvičení. 

Přestože severské státy opakovaně deklarují ochotu se i zde posunout dál, žádné významné 

projekty zatím realizovány nejsou a není známo, zda jsou předmětem zájmu pracovních skupin. 

Společný mechanizovaný prapor byl sice vyzkoušen, ovšem od té doby o něm nejsou žádné 

zprávy. Armády členských států NORDEFCO jsou pořád značně nesourodé a vyznávají 

odlišnou filosofii (větší pozemní armáda Finska proti menším silám Dánska zaměřeným na 

zahraniční operace). Ve spolupráci státům dále brání byrokratické a technické překážky, jejichž 

řešení však možná budoucí spolupráce přinese. Dá se předpokládat, že nejprve dojde k posílení 

spolupráce na moři. 

NORDEFCO rovněž dokázalo využít svůj lidský potenciál. Severští důstojníci (byť 

bývají většinou zastoupeny jen některé členské státy) se podíleli na výcviku zahraničních 

spřátelených sil. Rovněž dochází k čilé spolupráci při výuce vojáků a důstojníků napříč 

severskými státy. K dispozici je celá řada kurzů, které bývají přednášeny na společných fórech 

či konferencích. Důležitým krokem v této oblasti bude zřízení kompetenčního centra ve 

švédském Umeå. Pozornosti NORDEFCO neušla ani péče o veterány a genderové otázky. I zde 

se společný severský postup osvědčil. 
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NORDEFCO dokázalo rovněž zjednodušit komunikaci členských států. Severští vojenští 

i političtí představitelé jsou v pravidelném kontaktu a k dispozici mají navíc zabezpečenou 

komunikační síť. Výměnu informací dále posílilo sjednocení kodifikace dle standardů NATO. 

Nejproblematičtější jsou pro NORDEFCO nejspíše společné zbrojní akvizice. Spolupráce 

vznikla již ve stínu krachu ambiciózních projektů jednotné severské helikoptéry a severské 

ponorky typu Viking. Ani pod taktovkou NORDEFCO se nepovedlo dosáhnout kýžených 

výsledků a z výročních zpráv lze s ubíhajícími roky vycítit jisté vystřízlivění. Jakékoliv naděje 

si vojenští představitelé dělali, nedošlo k jejich naplnění. Pracovní skupiny sice zvažovaly celou 

řadu společných akvizic, ovšem přestože mnohé státy vyjádřily svou podporu a ochotu, 

k realizaci se NORDEFCO nikdy nedostalo. První vlaštovkou se tak stal až projekt společné 

severské uniformy (projekt NCU). Dle dostupných informací se dá předpokládat, že severské 

státy z akvizice již necouvnou a první dodávky by k vojákům měly dorazit v roce 2021.  

I když jde o důležitý projekt, je třeba si připomenout, že se nejedná o velkou akvizici. 

Jednotná uniforma sice možná mírně napomůže součinnosti pozemních sil, ale nijak nepřispěje 

k často zmiňované interoperabilitě. Zde NORDEFCO nemůže vykázat žádný úspěch. Severské 

armády se dále řídí vlastními zájmy a spolupráce zde vázne. O severském obranném průmyslu 

se mluví na pravidelných konferencích, ovšem není znám žádný významný posun. 

Je paradoxní, že v případě akvizic, kde by společný postup mohl přinést významné úspory 

při pořizování i při údržbě, nejsou severské síly schopné se dohodnout. Tato otázka je natolik 

složitá a vyžadovala by takovou míru spolupráce, že dalece přesahuje současné možnosti 

NORDEFCO. Případný úspěch by navíc mohl ohrozit politiku non-alignmentu Švédska. 

Nakonec je třeba dodat, že mnoho projektů je stále ve fázi plánování a pracovní skupiny 

každý rok představují další výsledky a zjištění. NORDEFCO rovněž uspělo v některých 

oblastech, které dokument Vize 2020 nezmiňuje – například postup v oblasti kyberbezpečnosti. 

Výsledky NORDEFCO tak jsou většinou spíše uspokojivé. Cíle, které si samo vytyčilo, 

se ukázaly být většinou realizovatelnými. Ačkoliv v některých oblastech spolupráce narazila na 

překážky a je zřejmé, že další postup nebude tak jednoduchý, jak by si některé členské státy 

přály, přínosy NORDEFCO jsou nesporné.  
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Výroční zprávy NORDEFCO ani ministerstva obrany členských států sice neposkytují 

většinou konkrétní údaje, ovšem vojenští i političtí představitelé se opakovaně vyjadřují tak, že 

NORDEFCO přináší všem účastníkům nepřehlédnutelné úspory. Ačkoliv zatím nebyla 

dokončena žádná zbrojní akvizice a severské síly jsou stále do značné míry nesourodé, ve 

většině ostatních oblastí se iniciativě dařilo.  

Byrokracie spojená se společnými projekty byla v mnoha oblastech zjednodušena a 

severské státy mohou plánovat budoucí postup lépe než kdy dřív. Informace o prioritách 

ostatních severských států se jednou mohou ukázat jako zcela klíčové. Vidina snížení nákladů 

může taktéž připravit půdu pro ambicióznější projekty. NORDEFCO ještě z velké 

pravděpodobnosti nevyužilo všechen svůj potenciál a existuje předpoklad, že v budoucnosti 

poslouží jako odrazový můstek pro vylepšenou severskou spolupráci. 

Celkově se dá říct, že za krátkou dobu své existence již NORDEFCO ukázalo, že dokáže 

pomoct severským státům posílit svou spolupráci a zefektivnit ji. Severské obranné síly jsou 

propojenější, informovanější a ve výsledku také akceschopnější než před jeho vznikem. Cenné 

jsou také skryté úspěchy NORDEFCO, jako například zkušenosti důstojníků se společnými 

projekty či budování důvěry mezi severskými státy. V duchu „Nordenu“ a severské solidárnosti 

se severským státům podařilo vybudovat platformu pro další projekty. Nelze pominout fakt, že 

na rozdíl od složitých a nepřehledných multilaterálních smluv je NORDEFCO transparentní a 

jasně vymezenou oblastí spolupráce a významně tak usnadňuje vznik nových projektů. 

Ve vztahu k dokumentu Severská obranná iniciativa 2020 se tedy dá prohlásit, že 

NORDEFCO je úspěšným projektem. Většiny z deklarovaných cílů dosáhlo, což se odráží i 

v dokumentu Vize 2025, ve které je zřejmý posun k dalším, leckdy ambicióznějším projektům. 
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6 Výhledy pro budoucí vývoj NORDEFCO 

V roce 2018 byla za finského předsednictví vydána vize 2025, která dále posouvá a 

nastiňuje zamýšlený směr celé obranné spolupráce. Cílů je v novém dokumentu 16, ovšem jsou 

také formulovány přesněji a zabývají se konkrétnějšími problémy. Jedním z bodů je příklon 

k zelenému vojenství, který byl dále rozveden v příručce o zelených akvizicích. Jedním z bodů 

je ochrana proti hybridnímu válčení a ochrana před kybernetickými útoky. Dále je potvrzena 

důležitost baltských států a také je zmíněno, že severské státy se budou snažit prohloubit 

spolupráci se svými evropskými partnery. 

Zcela klíčovým je bod, který deklaruje odhodlání „vytvořit z ‚vylepšeného NORDEFCO‘ 

platformu pro konzultaci v případě krize a ustanovení patřičných mechanismů“172. V průběhu 

let 2019-2020 zaznívá čím dál více hlasů, které vyzývají k dalšímu posílení severské 

spolupráce, zejména ve vztahu k řešení případných krizí. Severská rada v roce 2019 zvážil 

vypracování „druhé Stoltenbergovy zprávy“, která by zhodnotila dosavadní spolupráci a 

nastínila další možný vývoj173. Tento posun je znatelný i v rámci oficiálních dokumentů 

NORDEFCO. 

Ruské aktivity na Krymu a narušování vzdušného prostoru severských států ruskými 

letouny zapříčinily posun ve vnímání severské bezpečnosti. I v rámci oficiálních dokumentů je 

Rusko často přímo či nepřímo označováno jako za potenciální hrozbu. Fakt, že obě „vize“ byly 

připraveny za finského předsednictva dávají vědět, že Finsko vnímá zhoršování bezpečnostní 

situace na severu Evropy jako zásadní problém a v NORDEFCO vidí vhodné fórum pro posílení 

vlastní pozice. Řešením krizových situací se myslí vedle bezpečnostní hrozby také přírodní 

katastrofy a jiné problémy humanitárního či ekologického rázu. 

V současné době je NORDEFCO úspěšným příkladem mezivládní spolupráce a 

neexistují žádné náznaky o jeho rozpuštění. Severští představitelé opakovaně vyzdvihují jeho 

přínosy, zejména snížení nákladů na obranné projekty. Stejně tak ani nehrozí jeho přetavení 

v obrannou alianci.  

 
172 Nordic Defence Cooperation Vision 2025  
173 Nordic Council Debates Stoltenberg II [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.norden.org/en/news/nordic-council-debates-stoltenberg-ii  

https://www.norden.org/en/news/nordic-council-debates-stoltenberg-ii
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Severské státy si striktně hlídají svou „příslušnost“ k NATO či politiku non-alignmentu. 

Tato nekompatibilita působí značné problémy při plánování jakýchkoliv ambicióznějších 

projektů a je akademickými kruhy označována za jednu z příčin jejích největších 

selhání174,175,176. 

Navíc představy čelních představitelů členských států a celkové pojetí spolupráce se 

značně odlišují. Pro Island představuje spolupráce především výhodnou možnost jak získat 

lepší ochranu vlastního vzdušného prostoru. Dánsko si drží odstup a i nadále preferuje 

spolupráci v rámci NATO. Dánsko je také klíčovým členem spolupráce ve vztahu 

k mezinárodním misím, ať už pod záštitou NATO či OSN.  

Norsko hledá způsob jak posílit své vazby na severské spojence a tradičně se zaměřuje 

na projekty týkající se výcviku. Švédsko se snaží udržet svou vojenskou neangažovanost a vidí 

v NORDEFCO nástroj jak bezpečně ladit své postupy se svými spojenci. Finsko vkládá do 

NORDEFCO zdánlivě největší naděje. Finská předsednictví byla tradičně inovátorská a 

vyznačovala se přesným plánováním a zajištěním politického vedení. Ačkoliv však Švédsko i 

Finsko dále trvají na své neangažovanosti, úzká spolupráce NATO a NORDEFCO jim přináší 

v tomto ohledu značné starosti. 

NORDEFCO se nejlépe osvědčilo v rámci vzdušné spolupráce. Zatímco na počátku však 

bylo nejúspěšnější v zajišťování ad hoc řešení a posilování multilaterální spolupráce členských 

států, dnes se již jeho postavení mění. Severské armády mají k dispozici dostatečné množství 

dat, aby měly představu o tom, jaké projekty jsou a nejsou reálné.  

Ambice NORDEFCO s postupem času stoupají. Například projekt společné bitevní 

uniformy provázely na počátku silné pochybnosti ze strany laiků i odborné veřejnosti. Zatím se 

však zdá, že aktivity NORDEFCO jsou rozšiřovány s každým rokem. 

Dá se očekávat, že do budoucna se NORDEFCO bude také zabývat arktické oblasti, která 

zatím k nelibosti Norska a Islandu leží v pozadí zájmu většiny zemí. Naopak spolupráce 

pozemních sil se pro jejich vzájemnou nekompatibilitu ukazuje nadále jako problematická. 

 
174 EFJESTAD. s. 42 
175 SAXI, 2019. s. 662 
176 NYHAMAR, 2019a. s. 19 



 

 

72 

 

V kontextu přesunu amerického zájmu z Evropy na jihovýchodní Asii je NORDEFCO 

rovněž čím dál významnějším aspektem severské bezpečnosti. Jeho osud je tedy nejistý, je však 

celkem jasné, že dokud nejsou Finsko ani Švédsko členy NATO, ambicióznější projekty 

týkající se zajištění bezpečnosti nebude možné realizovat. Možná i proto bude posílení 

spolupráce s USA v budoucnu čím dál větší prioritou, jak se ukazuje i podle prvního společného 

jednání NORDEFCO a USA na vojenské úrovni, které proběhlo v roce 2020177. 

Existuje možnost, že v rámci NORDEFCO vznikne jakýsi ekvivalent „vícerychlostní 

Evropy“. Finsko, Norsko a Švédsko opakovaně ukazují větší ochotu spolupracovat na 

společných projektech, zatímco Dánsko se do spolupráce zapojuje opatrněji a důraz přikládá 

hlavně společnému postupu v zahraničních misích. Island stojí z pochopitelných důvodů 

obvykle stranou a záleží mu především na ochraně vzdušného prostoru. Do budoucna by se 

mohl zapojit i do projektů zahrnující bezpečnost na moři. Trend lehce odlišného smýšlení se dá 

vysledovat i z prohlášení ministrů obrany Finska, Norska a Dánska, v němž deklarují ochotu 

spolupráci mezi sebou dále prohloubit178. 

Jak správně poznamenává Adrian Hyden-Price, Švédsko bude do budoucna pro 

NORDEFCO zcela klíčovým. Jeho přístup k politice non-alignmentu jistě bude utvářet další 

společnou politiku NORDEFCO a může přinést iniciativě zásadní změny179. Podobně se dá 

ovšem hovořit i o Finsku. I jeho příklon k NATO (byť je ještě nepravděpodobnější než 

v případě Švédska) by znamenal pro severskou obrannou spolupráci velký zvrat. 

Dalším takovým zvratem by se mohlo stát náhlé zhoršení bezpečnostní situace. Stefan 

Lundqvist zase naznačuje, že kroky NORDEFCO mohou být do budoucna určovány také 

politikou Ruska180. V roce 2014, po ruské anexi Krymu, začaly severské státy náhle zvyšovat 

obranné rozpočty a spolupráce v rámci NORDEFCO zrychlila. 

 

 
177 First meeting between NORDEFCO and the United States at the military level [online]. [cit. 2020-07-24]. 

Dostupné z: https://www.nordefco.org/First-meeting-between-NORDEFCO-and-the-United-States-at-the-

military-level 
178 Finland, Norway and Sweden enhance their trilateral military operations cooperation, 2020. Government 

Offices of Sweden [online]. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://www.government.se/opinion-

pieces/2020/09/finland-norway-and-sweden-enhance-their-trilateral-military-operations-cooperation/  
179 HYDE-PRICE, Adrian, 2018. Epilogue: “Nordicness” – theory and practice. Global Affairs. 4(4-5), 435-443. 

ISSN 2334-0460. Dostupné z: doi:10.1080/23340460.2018.1497451 
180 LUNDQVIST. s. 367 

https://www.government.se/opinion-pieces/2020/09/finland-norway-and-sweden-enhance-their-trilateral-military-operations-cooperation/
https://www.government.se/opinion-pieces/2020/09/finland-norway-and-sweden-enhance-their-trilateral-military-operations-cooperation/
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Není nepravděpodobné, že severské státy na případnou asertivní politiku Ruské federace 

budou hledat odpověď. NORDEFCO samotné nemůže být v současné situaci ochrannou 

zárukou, ale může posloužit severským státům, aby zvýšily svou obranyschopnost. Již teď je 

jejich spolupráce v rámci Evropy unikátní a efektivní. 

Zda bude NORDEFCO užitečné i nadále je těžké určit, ovšem dosavadní trend tomu 

nasvědčuje. Tore Nyhamar přichází také s postřehem, že NORDEFCO usnadnilo budoucí 

severskou spolupráci na poli obrany – a to i přesto, že nesplnilo všechny své cíle181. V případě, 

že by se severské státy rozhodly svou spolupráci realizovat na jiné platformě, budou již mít 

velmi cenné zkušenosti, které je navíc neomezují jen na spolupráci v rámci severu, ale usnadní 

také cestu k dalším partnerům, například k Pobaltí či státům Visegrádské čtyřky. 

Na závěr je třeba dodat, že NORDEFCO bude vždy relevantní zejména v oblasti 

snižování nákladů. Racionální kalkul stál za vznikem celé iniciativy a je zřejmý z každé výroční 

zprávy, kterou NORDEFCO publikuje. Jelikož NORDEFCO samo o sobě nemůže poskytnout 

žádné bezpečnostní garance a členské státy v otázkách bezpečnosti spoléhají na NATO, EU, 

non-alignment či samy na sebe, vynikne NORDEFCO ve chvílích, kdy mají státy jednotný cíl, 

kterého potřebují dosáhnout v rámci větší heterogenní organizace (jako je NATO či EU). 

NORDEFCO nemusí být velké, nemusí se nutně stát mezinárodní organizací a nemusí 

mít závratné ambice. Jeho síla se projevila ve chvílích, kdy je třeba přijít s rychlým a efektivním 

řešením, které přinese úspory a zjednodušení celé akce. Jak brilantně poznamenává Håkon Saxi, 

právě v jeho flexibilitě tkví jeho největší síla182. Není náhoda, že NORDEFCO dosáhlo 

největších úspěchů právě tam, kde se spolupráce logicky nabízí a není těžké jí dosáhnout, 

třebaže bez sdílení informací a jednotného politického řízení by k ní možná nikdy nedošlo. 

 

 

  

 
181 NYHAMAR, 2019a. s. 33 
182 SAXI, 2011. s. 72 



 

 

74 

 

Závěr 

Tato práce popsala okolnosti vzniku NORDEFCO a vývoj, který vedl k jeho ustanovení. 

Čtenáři poskytla komplexní přehled aktivit, které se v rámci NORDEFCO odehrávají a nastínila 

vnitřní dynamiku celé spolupráce. Pozornost byla taktéž věnována národním perspektivám a 

odlišné příslušnosti severských států vůči mezinárodním organizacím. 

Při zhodnocení úspěchu NORDEFCO ve vztahu k Vizi 2020 je třeba konstatovat, že 

NORDEFCO dosáhlo většiny cílů, které si stanovilo, či alespoň podniklo kroky, které by měly 

vést k jejich naplnění. Severským státům se podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, zejména na 

poli vzdušné ochrany, logistiky, výměny informací výcviku vojenského personálu a 

sjednocování postupů. 

NORDEFCO má rozhodně potenciál svou spolupráci dále vylepšit, na čemž ostatně 

zapojení důstojníci a další personál průběžně pracují. NORDEFCO se stalo důležitým pilířem 

severské obranné politiky a umožňuje státům se soustředit na snižování nákladů spojených 

s údržbou a fungováním ozbrojených sil. 

NORDEFCO se osvědčilo jako flexibilní iniciativa, která umožňuje severským státům 

rozšiřovat spolupráci tam, kde by ji jinak brzdila odlišná legislativa či byrokratická zátěž. Jako 

hlavní výzvu pro NORDEFCO lze označit realizaci ambicióznějších projektů na poli zajištění 

bezpečnosti, za což může nesourodost severských států a jejich odlišné členství v NATO a EU. 

Rovněž různé preference jednotlivých států se mohou ukázat být problematické, ovšem tento 

problém je podstatně snížen zásadou dobrovolného zapojení a dosud nepřinesl větší 

komplikace. 

Vnímání NORDEFCO ze strany Ruska a Spojených států (či dalších evropských států) 

by mohlo být zajímavým návrhem na budoucí výzkum. NORDEFCO by rovněž mohlo 

posloužit jako jakýsi vzorový příklad pro další regionální obrannou spolupráci v Evropě – 

například pro obrannou spolupráci V4. 
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Summary 

This paper described the circumstances of the establishment of NORDEFCO and the 

development that led to its establishment. It provided the reader with a comprehensive overview 

of the activities that take place within NORDEFCO and outlined the internal dynamics of the 

entire cooperation. Attention was also paid to national perspectives and the different affiliations 

of the Nordic states to international organizations. 

When assessing the success of NORDEFCO in relation to Vision 2020, it should be noted 

that NORDEFCO has achieved most of the goals it has set for itself or at least has taken steps 

that should lead to their fulfillment. The Nordic countries have achieved many successes, in 

particular in the fields of air protection, logistics, the exchange of data, the training of military 

personnel and the unification of procedures. 

NORDEFCO certainly has the potential to further improve its cooperation, which the 

involved officers and other staff are constantly working on. NORDEFCO has become one of 

the important pillars of the Nordic defense policy and allows the member states to focus on 

reducing the costs associated with the maintenance and operation of the armed forces. 

NORDEFCO has proven to be a flexible initiative that allows the Nordic countries to 

expand cooperation where it would otherwise be hampered by different legislation or 

bureaucratic burdens. The main challenge for NORDEFCO is the implementation of more 

ambitious projects in the field of security, which is due to the heterogeneity of the Nordic states 

and their different membership in NATO and the EU. Different national preferences may also 

prove problematic, but this problem is substantially reduced by the principle of voluntary 

involvement and has not yet caused any important complications. 

The perception of NORDEFCO by Russia and the United States (or other European 

countries) could be an interesting proposal for future research. NORDEFCO could also serve 

as a model for further regional defense cooperation in Europe - for example for V4 defense 

cooperation. 
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