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ÚVOD

Tato práce se zabývá dánskou zahraniční a bezpečnostní 

politikou ve 20. století. Dánskem se zabývám již delší dobu a chtěla 

jsem při jejím psaní zúročit svou znalost dánského jazyka a kultury, 

velmi cenný roční studijní pobyt v Kodani na Institutu politologických 

studií a konečně i znalost místních (nejen vnitropolitických) poměrů.

Ústředním tématem této práce je vývoj a proměna chápání 

bezpečnosti Dánska. Budu se také snažit nalézt nej významnější 

faktory, které měly největší vliv na formulování a vedení dánské 

zahraniční a bezpečnostní politiky. První kapitola nastiňuje historický 

vývoj, hlavně úpadek dánské zahraniční moci a její geografické 

polohy к plnému pochopení, jak domácí, tak i zahraniční 

a bezpečnostní situace. Dánsko vedlo dlouhá léta politiku neutrality, 

která v mezinárodním multipolárním uspořádání umožnila zajistit 

zemi bezpečnost. Velkým šokem byla druhá světová válka, kdy tato 

politika selhala a Dánsko bylo -ze  svého pohledu překvapivě- 

okupováno nacistickým Německem. Zkušenost druhé světové války je 

možno označit za zlomový bod ve vedení dánské bezpečnostní 

politiky. Po jejím skončení se totiž země rozhodla opustit svou 

tradiční politiku neutrality a vstoupila do kolektivní obranné aliance 

NATO.

Druhá kapitola se zabývá situací Dánska v období studené 

války, tedy bipolárního světového uspořádání. Kladu si zde otázku, 

jak tato situace ovlivnila chápání bezpečnosti země a i vedení její 

zahraniční a bezpečnostní politiky. V tomto ohledu se budu také snažit 

zjistit zejména hrozby vojenské povahy, zda si jich Dánsko bylo 

vědomo a jak je  hodnotilo. Nakonec se také budu zajímat o to, jak 

hodnotil dánskou politiku jeho hlavní nepřítel, tedy Sovětský svaz.

Hlavní důraz je položen na současnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku. Jak se proměnily vnější i vnitřní podmínky 

determinující tuto politiku a zda se naskytly vhodné podmínky pro 

případný návrat к politice neutrality. Je velmi důležité ukázat, jak se



proměnilo chápání bezpečnosti země a jaké to mělo důsledky. Také 

budu zkoumat, jaký vliv na chápání bezpečnosti měly teroristické 

útoky na Spojené státy americké 11. září 2001. Budu se také snažit 

vyhodnotit, zda může být současná politika úspěšná.

Během mého kodaňského pobytu jsem plně využila možností 

návštěv dánských archívů, dokonce se mi podařilo získat svolení pro 

přístup к jinak veřejnosti běžně nepřístupným materiálům o době 

obsazení Dánska za druhé světové války. Dále se mi podařilo udělat 

rozhovor s generálporučíkem dánské královské armády, panem 

K.G.H. Hillingsoem, pamětníkem vojenského plánování v NATO 

v letech studené války, a s uznávaným odborníkem v oblasti dánské 

bezpečnostní politiky, profesorem kodaňské university B. Heurlinem. 

Oba mi poskytli cenný vhled do problematiky obrany ze dvou různých 

pohledů -  praktický, vojensky orientovaný, a více teoretický, který 

vychází z politologického pohledu na danou problematiku. Tyto 

rozhovory, materiály z archívů, ročenky ministerstva obrany 

a zahraničně-politické ročenky a velké množství dánské politologické 

literatury tvoří hlavní základ zdrojů к této práci. Používám i některé 

knihy staršího vydání1, které ale zůstaly nej vhodnějšími prameny ke 

zkoumané problematice. Samozřejmostí jsou i materiály získané na 

internetu. Specifickou záležitostí se stalo zveřejnění dříve vysoce 

utajených vojenských plánů zemí Varšavské smlouvy proti Organizaci 

severoatlantické smlouvy (NATO). V kapitole, která se věnuje tomuto 

tématu vycházím právě z rozhovoru s generálporučíkem Hillingsoem 

a jeho informací a z čerstvě zveřejněné obsáhlé publikace vydanou 

dánským Institutem pro mezinárodní vztahy. Je velmi pozoruhodné, 

že ač oba tyto zdroje vycházely z přibližně stejných materiálů, jejich 

závěrečné hodnocení je  značně rozdílné.

1 Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. Fremstilling. K.0benhavn, 1968 nebo Jensen, 
J.W, Pedersen, S.H, Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-49. Gyldendal, 
1978, Copenhagen či Petrow, R., The bitter years. The Invasion and Occupation o f 
Denmark and Norway April 1940-M a y  1945, William Morrow & Company, Inc., 
New York, 1974

2



Nakonec bych chtěla poděkovat především vedoucímu mé 

diplomové práce, PhDr. Jiřímu Fidlerovi, za vstřícnost a cenné rady 

poskytnuté při jejím psaní. Dále panu generálporučíkovi Hillingsoovi 

a panu profesorovi Heurlinovi, jakož i dalším konzultantům za velkou 

ochotu při poskytnutí interview, rad a doporučení.
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1 HISTORICKÝ NÁSTIN VÝVOJE DÁNSKÉ OBRANY

1.1 VÝVOJ DÁNSKÉ BEZPEČNOSTI DO 1. SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Pro úplnější pochopení dánského zahraničně-politického 

myšlení je  třeba začít od tzv. Kalmarské unie, kdy se Dánsko dostalo 

na vrchol své moci. Byla uzavřena dánskou královnou Markétou I. 

v roce 1497 a znamenala spojení všech tří skandinávských zemí pod 

dánskou korunou. Norsko zůstalo součástí Dánska až do 19. století, 

zatímco Švédové se odtrhli již v roce 1523. Toto období znamenalo 

uzavření dánských mocensko-politických ambicí a vrchol dánské 

politické moci. Od této doby lze pozorovat mocenský úpadek a stálé 

zmenšování rozlohy země.

К dalším důležitým událostem pro Dánsko patří uzavření 

roskildského míru v roce 1658 s hlavním protivníkem švédským 

králem Karlem Gustavem. Dánsko muselo postoupit Svédsku jižní

části Skandinávského poloostrova: Skáne, Blekinge a Halland, norské
i  • 2  i  • v  oblasti Bohuslän a Trondheim a ostrov Bornholm . Dále byli Švédové

osvobozeni od povinnosti platit cla v Sundu . Dalším mocnostem

Anglii a Holandsku se podařilo prosadilo takové teritoriální rozdělení

Severu, které jim umožňovalo nebráněný přístup do Baltského moře.

Zároveň zde nebyla etablována žádná velmoc takového formátu4,

která by později mohla narušit mocenskou evropskou rovnováhu.

2 Trondheim a Bornholm získalo Dánsko zpět o 2 roky později uzavřením 
kodaňského míru.
3 Skřivan. A., Drška, V., Stellner, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648- 
1914. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. Praha 1997, str. 62
4 Tedy taková velmoc, které by se podařilo získat nadvládu nad Baltským mořem 
tzv. Dominum Maris Baltici. Boj o vliv v Baltském moři byl předmětem 
nejrůznějších konfliktů již  od pozdního středověku, toto označení použil poprvé 
polský král Zikmund II. ve druhé polovině 16. století, když definoval polské nároky 
na nadvládu v Pobaltí. Později byl tento termín používán pro zápasy mezi Dánskem 
a Švédském, resp. Švédském a Polskem v 17. století. Dominia Maris Baltici se 
podařilo dosáhnout Švédsku po třicetileté válce, ale svou převahu ztratilo na počátku

4



Ukončení velké severské války v roce 1721 znamenalo redukci 

švédské moci a garance Dánsku, že Šlesvicko zůstane pod dánskou 

vládou. Dánsko po této porážce začalo pomalu omezovat své 

zahraničně-politické aktivity a od této doby je možno mluvit 

o postupném zavedení politiky neutrality. Velkou tragédií pro zemi 

byly napoleonské války, během nichž bylo v roce 1801 ostřelováno 

v bitvě u Kodaně dánské loďstvo5, což ovlivnilo dánské rozhodnutí 

vstoupit do konfliktu na straně Francie. Jako poražená strana pak 

Dánsko při uzavření míru muselo postoupit Norsko Švédsku a tak 

výrazně zmenšit svou rozlohu. Zůstalo mu ale Holštýnsko, což se 

později stalo příčinou dalších dvou válek s Pruskem a Rakousko- 

Uherskem. Při první šlesvické válce (1848-1850) se Dánsko sice 

ubránilo, ale nepodařilo se mu prosadit svůj politický cíl, totiž rozšířit 

rozlohu Dánska až к řece Ejder. Po druhé šlesvické válce bylo Dánsko 

naposledy nuceno postoupit část svého území a sice ve prospěch 

Pruska a Rakouska. Tímto se z Dánska stal definitivně malý stát, který 

z praktických důvodů pokračoval v politice neutrality.

Shrneme-li výše uvedené, dalo by se říci, že se Dánsko od roku 

1720 postupně začalo stahovat z aktivní účasti ve válkách, od roku 

1814 opustilo myšlenku účasti v koalicích s jinými státy a nakonec od 

porážky roku 1864 rezignovalo na efektivní obranu6. V tomto světle je 

pochopitelnější, že se podařilo obsazení Dánska Německem v roce 

1940.

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňoval vedení dánské 

zahraniční politiky byla i polarita celého mezinárodního systému. 

Tehdejší multipolarita vlastně omezovala dánský manévrovací 

prostor, neboť Dánsko bylo nuceno se účastnit koalic a konfliktů,

18. století na úkor Ruska, které získalo původně švédské oblasti v dnešním Finsku. 
Hroch, M. a kol., Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, Libri, Praha, 2005, str.
83
5 V roce 1807 se Britové, v druhé bitvě u Kodaně, zmocnili dánského loďstva, aby 
nepadlo do rukou Francie. In: Pečenka, М., Luňák, P., a kol., Encyklopedie moderní 
historie, Libri, Praha, 1999, str. 231-232
6 Andersen, A., Dansk sikkerhedspolitik i et un ipolsrt system, diplomová práce, 
Institut for statskundskab, Kobenhavn, 1999, str. 48

5



v nichž často ani nebylo bytostně zainteresováno. Ale muselo se 

nakonec přiklonit к nějakému bloku.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím dánskou 

bezpečnostní politikuje geostrategická poloha země. Dánsko leží jako 

„zátka“ na cestě do a z Baltského moře, proto se stalo strategicky 

důležitým spojencem či protivníkem pro více mocností. V době 

multipolárního uspořádání světa především Německo, Rusko a Velká 

Británie zde měly své vlastní zájmy.

6



n
Současná mapa Dánska

7 Současná m apa Dánska. Zdroj:

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www. scantours.com/images/Denmark/denmarkmap. gif&imgrefur)=http://www.sc 

antours.com/Maps/map o f denmark lov* htm&h-59l&w=419&sz=-42&tbnid=ZsHXW siizZcJ:&tbnh-l32&tbnw=93&hl-=cs&st 

art-2& prey:-/ima^es% 3Fq% 3Dmap%2Bot% 2Bdenmark% 26svnum%3D10%26hl%3Dcs%261r%3DQ/o26sa%3DN. Staženo dne 

20.12.2005
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1.2 .1  V ý v o j  d á n s k é  o b r a n y  z  v o j e n s k é h o  h l e d is k a

Porážka Dánska v roce 1864 a podmínky uzavření míru byly 

pro Dánsko velmi bolestivé a znamenaly zavedení politiky neutrality, 

již se podařilo zachovat až do druhé světové války. Zde je také třeba 

vzít v úvahu geostrategickou polohu Dánska. Vést politiku neutrality 

s touto polohou je totiž možné jen za předpokladu, že země má silnou 

a efektivní obranu, aby mohla v případě nutnosti svou neutralitu 

uhájit. Původní vojenská strategie si uvědomovala obtížnost obrany 

Jutského poloostrova při útoku z jihu, tedy z Německa. Tu použilo 

Prusko v roce 1848 i o dva roky později a nakonec i ve válce v roce 

1864s. V této poslední válce bylo Dánsko politicky izolováno 

a vzhledem ke geostrategickému významu úžin nemohly ostatní 

mocnosti připustit, aby kvůli významným námořním trasám tomuto 

prostoru dominovala jiná mocnost.

Jak již bylo zmíněno výše, původní strategií bylo udržet 

kontrolu nad úžinami, aby bylo zajištěno spojení mezi částmi země, 

ale důsledkem mohlo být výrazné oslabení a možná ztráta Jutska. 

Situace se změnila na začátku 70. let 19. století po sjednocení 

Německa, kdy po německém získání Kielu (na Dánsku) již nebylo 

možno dále možno udržet Jutsko9. Tímto získalo námořnictvo 

nejvyšší prioritu, protože dánská námořní převaha mohla být ohrožena 

z Kielského kanálu. Další změnou byla také myšlenka, že již není 

možné očekávat na moři slabšího protivníka. V důsledku těchto změn 

byl rozdělen systém námořní obrany do dvou skupin, které odpovídaly 

rozdělení země podle úžin Samso Belt a Langland Belt. Výhodou

8 Bjerg, H.Ch, Defence Policy and the Straits 1870-1914. in Revue Internationale 
D 'Historie Militaire. No. 84, Copenhagen, 2004, str. 132
9 Dánský premiér J.B.S.Estrup si uvědomoval význam sjednoceného Německa pro 
dánskou obranu a na konci 19. století prohlásil, že „další bitva, ve které by Dánsko 
stálo (buď samo nebo se spojenci) proti Německu, by pravděpodobně byla pro  
Dánsko poslední a proto považuji za nezbytné, abychom se Německu včas přiblížili, 
takže by nemohlo pochybovat, že by Dánsko stálo na jeho  straně -  v nejhorším  
případě ne proti n ě m u Citováno z Branner, H., Options and goals in Danish 
European Policy since 1945: Explaining small states behaviour and foreign policy 
change in: Kelstrup, M., Denmarks Policy towards Europe after 1945. University 
Press o f Southern Denmark, Odense, 2000, str. 336



těchto skupin bylo, že je bylo možné mobilizovat nezávisle na sobě 

a každá měla vlastní nezávislý řídící systém. Námořnictvo mělo za 

úkol zachovat spojení mezi oběma oblastmi10.

Podle vojenské komise mělo Dánsko zintenzívnit opevňování 

Kodaně směrem к moři a vybudovat nové pevnosti Korsor, Nyborg 

a Sporgo. Hlavní myšlenkou stojící za kodaňským stálým opevněním 

bylo pochopení, že Dánsko samo není schopno ubránit vlastní 

teritorium. Proto je třeba bránit hlavní město, jako symbol státnosti, 

a to za každou cenu. Bylo by snadnější bránit hlavní město s nově 

vybudovaným opevněním Velkého Beltu, které by zajistilo armádě 

udržení spojení přes Belt11 .

Dánsko mohlo očekávat tři druhy útoků. První mohl přijít ze 

strany silnější námořní mocnosti (tedy Velké (Británie), v tomto 

případě by bylo třeba opevnit Kodaň z mořské strany. Nebo mohla 

zaútočit mocnost silnější v pozemních silách se slabšími námořními 

silami. V tom případě by byla klíčová obrana na ostrově Fynu, kde 

bylo úkolem námořnictva kontrolovat Malý Belt. Konečně poslední 

typ útoku mohl přijít ze strany mocnosti silnější jak na moři, tak na 

souši, tedy ze strany Německa. Zde by bylo možné získat pomoc jiné 

mocnosti a v takovém případě by také pivotní oblastí obrany byl 

ostrov Fyn, přičemž hlavní město Kodaň by bylo chráněno lehčím 

opevněním z pevniny. Pokud by však Dánsko zůstalo v obraně 

osamoceno, hlavní pozornost by se zaměřila obranu ostrova 

Sjasllandu. Tam by bylo připraveno jako první obranná linie 

námořnictvo, další linií by pak bylo pobřeží ostrova a poslední linii by 

tvořilo opevnění z mořské strany Kodaně. Hlavní oblast obrany měl 

tedy být Sjaelland, kde byla první obranná linie (námořnictvo) 

rozdělena do dvou flotil pro obranu Velkého Beltu a Sundu. To 

ukazuje na velký význam mořských úžin12.

10 Bjerg, H.Ch., cit. dílo, str. 133
11 Tzv. příčná obrana (Transverse Defence).
12 Bjerg, H.Ch., cit.dílo, str. 134-135
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Pro bezpečnostní situaci byl významný rok 1872. Nová
n ít

situace pro Dánsko znamenala, že hrozilo již pět typů útoků, totiž od 

Ruska, Francie, Velké Británie, Německa a tradičně ze strany Švédská 

a Norska. Hlavním důvodem byly opět strategické mořské úžiny. 

Rusko mělo zájem o úžiny v případě války s Velkou Británií a/nebo 

Francií. Naopak Velká Británie se zajímala o úžiny pro případ války 

s Ruskem a/nebo Německem. Konečně Svédsko-Norsko 

neprojevovalo aktuální zájem, ale v případě, že by chtělo zajistit 

současné teritorium, pak by pro ně bylo výhodné okupovat hlavní 

ostrov Sjaelland a tak  kontrolovat celý Sund. Rusko, Velká Británie 

a Francie měly dále zájem o úžiny jako takové kvůli jejich rostoucímu 

významu námořního průplavu, jehož význam stoupal na konci 80. let 

19. století na úkor Sundu. Německo a Švédsko by spíše rozšířily 

vlastní území a tak by měly zájem na dobytí hlavního města a tím 

pádem kolapsu dánského státu. Pro Německo by okupace úžin 

nepřátelskou mocností znamenala velké nebezpečí. Cílem německé 

okupace by tak byl částečně zisk lepší námořní pozice vzhledem 

к západním mocnostem a částečně zastavení nepřítele okupováním 

úžin bez překážek14.

V případě porušení neutrality by se pak obrana soustředila 

především do Velkého Beltu a nakonec na obranu hlavního města15.

V tomto období (80. léta 19. století) probíhaly debaty o nej lepší 

obraně Dánska16. Zajímavé v tomto posuzování hrozeb Dánsku je to, 

že vůbec nebraly v úvahu případnou pomoc jiné mocnosti v případě

13 Sjednocení Německa, přístav Kiel přešel do německých rukou, nejvyšší prioritu 
získalo námořnictvo a konečně fakt, že již  nelze očekávat protivníka slabšího na 
moři.
14 Bjerg, H.Ch., cit.dílo, str. 136-137
15 Tvz. „Existence Defence“.
16 Existovaly dvě hlavní školy s odlišným názorem na to, kam položit důraz při 
obraně Dánska. První škola byla reprezentována námořnictvem, které prosazovalo 
opevnění Kodaně a hlavní síly loďstva složené z větších lodí. Druhá škola 
upřednostňovala mobilní námořnictvo složené z malých a rychlých parních lodí. jež 
jsou vážnou hrozbou bitevním lodím. Bjerg, H.Ch., cit. dílo, str. 140
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napadení. Tento názor byl velmi silný a přežil až do poloviny 20. 

století, kdy Dánsko vstoupilo do NATO17.

Další změnou při plánování obrany země bylo vytvoření 

Kielského kanálu v roce 1895, mezi Severním a Baltským mořem. 

Tak v případě francouzsko-ruské války proti Německu mělo Dánsko 

na výběr pouze dvě možnosti. Bud’ se přidat к francouzsko-ruské 

koalici, což by mělo za následek okamžitou okupaci země, aby 

zabránilo spojení aliančních námořnictev. Nebo vyhlásit neutralitu 

a doufat, že ji Německo bude respektovat. Druhá varianta se zdála 

jako v celku reálná, protože i pro Německo by bylo výhodné, aby 

Dánsko uzavřelo své úžiny. Z tohoto vývoje na mezinárodní scéně se

ukazuje, že plánované opevnění Kodaně, začalo pomalu ztrácet svou
18hodnotu a naopak se zvyšovala cena Velkého Beltu kvůli jeho 

hloubce, jež umožňovala proplutí i větším lodím.

Na začátku 20. století se stala důležitou obrana ostrovů 

Sjaslland, Fyn a Langeland a vnitřních vod u Jutského poloostrova 

(Arhuský záliv) a obrana pevninských hranic. Stále zůstalo hlavním 

úkolem zachování neutrality a obrana úžin, jejichž strategický význam 

stoupal. Tedy zde můžeme nalézt posun v tom, že hlavní cíl obrany již 

nebyl soustředěn především na hlavní město.

Pro Dánsko však stále zůstávala hlavním problémem hranice 

s Německem. Pro Německo byla kontrola úžin natolik životním 

zájmem, že si lze snadno představit přehlížení dánských deklarací

o neutralitě v případě nutnosti. Proto také v období před vypuknutím 

první světové války bylo více vyzbrojováno námořnictvo a mořské 

opevnění, přičemž pozemní část vojska s opevněním neměla takovou 

váhu. Touto obranou dohodou a posléze i okolnostmi první světové 

války se úžiny pevně etablovaly jako hlavní element dánské obranné 

a bezpečnostní politiky.

17 Hlavním důvodem pro americký zájem o dánské členství v Alianci bylo 
Grónsko.Více v kapitole 2.
18 To potvrzuje i rozhovor s K.G.H. Hillingseem v příloze 1.



1.2 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

1 .2 .1  P r v n í  s v ě t o v á  v á l k a

Dalo by se říci, že před první světovou válkou bylo největším 

zahraničně poltickým problémem Dánska Německo a kvůli jeho 

významné vojenské převaze se Dánsko neodvažovalo zavdat 

příležitost ke konfliktu. Zároveň byla dánská politika neutrality 

akceptovatelná pro Německo. Dánsko samo považovalo svou politiku 

neutrality za neslučitelnou se zájmy Velké Británie a někdy se zájmy 

Německa.

Od začátku století se Dánsko pokoušelo korigovat zájmy 

mocností v Baltském moři. To se více méně nedařilo a poté, co Velká 

Británie odmítla poskytnout případně pomoc Dánsku, byla si dánská 

armáda nucena v roce 1909 přiznat, že dánskou neutralitu není možno 

efektivně bránit a že ani nelze čekat pomoc Velké Británie19.

Dánský postoj к formujícímu se konfliktu byl dále ovlivněn

i tzv. „kodaňským komplexem“, který vyjadřoval obavu, aby Velká 

Británie neopakovala již výše zmíněné akce pokusu o dobytí Kodaně 

či její bombardování z počátku 19. století. Tentokrát se ale tato obava 

vztahovala na jižního souseda, konkrétně na přístav Kiel. Na začátku 

srpna 1914 tak Dánsko uzavřelo úžiny atak  umožnilo Německu 

akceptovat dánskou neutralitu. Tu se podařilo zachovat v průběhu celé 

první světové války20.

Dánsku se podařilo vyhnout se první světové válce díky 

rozmístění sil Německa a Británie na západní frontě, což mělo za

14 Wessel-Tolving, P., Minelaying in the Danish Straits, in Revue Internationale 
D 'Historie Militaire. No. 84, Copenhagen, 2004, str. 153
20 Dánsku se tak podařilo jako jedné z mála evropských zemí vyhnout se ničivým 
válečným škodám. To mělo za následek výrazné posílení podpory politiky 
neutrality, která ovšem skončila neúspěchem za druhé světové války.
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následek, že země zůstala mimo zájem válčících mocností21. Dalším 

důvodem bylo i to, že od porážky 1864 se pokusy zahraniční 

a obranné politiky soustředily na dosažení neutrálního statutu 

v případě války mezi mocnostmi. Dánsko se pokoušelo soukromě 

vyjednávat s Německem o zajištění neutrality, ale bez úspěchu. 

Dánský ministerský předseda Niels Neergaard byl přesvědčen, že 

země musí zabránit cizím námořnictvům, aby používali dánské území 

jako základnu pro své cíle, ale zároveň je třeba povolit bojujícím 

stranám ochranu námořního průplavu, na který mají nárok podle 

mezinárodního práva. Centrální pro obranu tak podle něj a podle 

Deklarace dánské neutrality byly mořské úžiny a Baltské moře22.

Dánská minová pole v úžinách byla původně zaměřena proti 

neočekávanému britskému útoku, ale později se ukázalo, že by nebyla 

dostatečně účinná. Německo je od roku 1917 přímo považovalo za 

překážku volnosti německých akcí, protože bylo povinováno 

neporušovat dánské teritoriální vody a tak zanechalo pokusů

o používání Kategattu jako vstupu do Severního moře a jako brány 

к Velké Británii. V roce 1919 prohlásil ministr zahraničí Peter Munch, 

že není možné ustavit skutečnou dánskou obranu, která by odradila
r r • 23 •velké námořnictvo . Tyto minové bariéry proto měly sloužit pouze 

jako důkaz dánské neutrality24.

1 .2 .2  M e z iv á l e č n é  o b d o b í

Po první světové válce bylo Německo jako poražený stát 

versailleským mírem postaveno mimo velmocenskou politiku. 

Zároveň se v této době shodly všechny čtyři nej významnější dánské

21 Wessel-Tolving, P., cit. dílo, str. 153
22 Wessel-Tolving, P., cit. dílo, str. 160
23 Dánsko se snažilo zajistit si bezpečnost různými dohodami, především pak 
dohodou o Baltském moři. Ty ale byly všemi potenciálními partnery odmítnuty a tak 
zůstalo Dánsko izolováno a nuceno samo se spolehnout na vlastní vojenské síly.
24 Viz také Wessel-Tolving, P., cit. dílo, str. 161
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politické strany o zachování politiky neutrality, jež uchránila Dánsko 

válečných škod.

V roce 1920 vstoupilo Dánsko do Společnosti národů. To 

znamenalo, že nebylo úplně možno zachovávat neutralitu kvůli 

systému kolektivní bezpečnosti a povinnosti podílet na sankcích proti 

agresorovi. Tuto nevýhodu vyvažoval cíl řešit mezistátní konflikty 

mírovou cestou a pokusy o odzbrojování. Dánsko se aktivně účastnilo 

jednání o odzbrojení, protože zastávalo názor, že se celkově zvýší 

bezpečnost země, pokud dojde ke snížení vojenské síly v Evropě a ve 

světě. To se projevilo také v roce 1922, kdy byl výrazně zredukován 

rozpočet na obranu.

V té době byl citlivým dánským problémem, že Německo 

nechtělo uznat změny hranic v oblasti Sonderjylland z roku 1920. 

Mírová dohoda z Locarna znamenala pouze garanci německých 

západní hranic, ale již ne východních, natož dánských hranic. Toto byl
л с

neustálý zdroj neklidu pro Dánsko .

V roce 1929 došlo v Dánsku ke změně vlády a nástupu 

Sociální demokracie, což mělo za následek škrtání v obraně. Vnitřní 

politika se odehrávala ve znamení neshod ohledně bezpečnostní 

politiky. Konzervativci podporovali silnou bezpečnost, která by 

zajistila existenci oproti tomu levicová strana Radikale Venstre 

prosazovala politiku neutrality, která by ohraničila dánské teritorium 

a odmítala porušení suverenity26. V průběhu 20. let 20. století velmoci 

neukazovaly přílišné nadšení z dodržování principů Společnosti 

národů a i pod dojmem z italsko-habešské války se Dánsko začalo 

přiklánět zpět ke své původní politice neutrality. Ta ovšem vyžadovala 

efektivní obranu, aby bylo schopno si udržet suverenitu.

25 Vensild,T., Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i det 20. árhundrede. Fra 
lasnkehund til skodehund?, diplomová práce, Institut for Statskundskab, Kobenhavns 
universitet, Kebenhavn, 2002, str. 48
26 Jensen, J.W., Pedersen S.H, Dansk udenirgs- og sikkerhedspolitik 1945-49. 
Gyldendal, 1978, Kobenhavn, str. 13
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V roce 1932 byla přijata dohoda politických stran, která 

znamenala vytvoření obrany jutského poloostrova a právě tento 

poloostrov se stal hlavním centrem obrany Dánska. Vzhledem 

к vývoji na mezinárodní scéně zvláště ve druhé polovině 30. let 20. 

století začalo Dánsko vést politiku přizpůsobení se Německu. Dále se 

země pokoušela zajistit stávající hranice se svými skandinávskými 

sousedy, což bylo ovšem odmítlo jak Norsko, tak Švédsko.

V roce 1935 uzavřela Velká Británie námořní smlouvu 

s Německem o Baltském moři. V této dohodě se Británie vzdala svých 

zájmů ve zmiňovaném moři. Pro Dánsko to znamenalo, že by 

v případě německé agrese nedostalo pomoc ani od svých 

skandinávských sousedů, ani z Velké Británie. Tím se země dostala do
• • . . .  «27izolace se stále agresivnější velmocí jako sousedem na jižní hranici . 

Dánsko leželo ve sféře německých zájmů, což bylo potvrzeno 

zmiňovanou britsko-německou dohodou. V roce 1939 uzavřelo 

smlouvu o neútočení s Německem.

Dánsko přesto již v průběhu 20. a 30. let snižovalo výdaje na 

obranu a také toto přispělo к tomu, že se rozhodlo vést tzv. „politiku 

nečinnosti“28. Tedy takovou politiku, která by upozorňovala co 

nejméně na daný stát a je charakteristická pro malé a izolované státy, 

jež mají částečně nepřátelsky naladěnou mocnost za svého souseda.

Meziválečné období bylo charakterizováno multipolaritou, 

kterou určovala nestabilita a rivalita velmocí. Dánsko leželo na 

periferii regionu, přesto se přímo účastnilo sporu o oblast 

Sonderjylland s Německem. Tři dánští sousedé byli velmocemi 

s vlastními zájmy v oblasti Baltského moře. Toto multipolární světové 

uspořádání a dánská geografická poloha spolu úzce souvisely a měly 

zásadní význam pro bezpečnost země.

27 Vensild, Т., cit. dílo, str. 49
28 „Ligge-dod“ politik. Toto je  běžně používaný výraz v dánské odborné literatuře 
v teorii adaptace. Asi nejbližší anglický překlad je  „policy o f quiscence“ . Např. 
Kelstrup, M., Denmarks policy towards Europe after 1945. University Press o f 
Southern Denmark, Odense, 2000.
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1.3 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A VSTUP DÁNSKA DO NATO

1.3.1 D r u h á  s v ě t o v á  v á l k a

1.3.1.1 Přípravy na okupaci Dánska

Druhá světová válka znamenala pro Dánsko velký šok. 

Především proto, že Dánové vlastně vůbec nepočítali s německým 

napadením vlastní země. Jak se v rozhovoru zmiňuje dánský 

generálporučík K. G. H. Hillingso, až těsně do okupace Dánska dne 

9. dubna 1940 Dánové německou agresi nečekali. Předpokládali, že 

německá činnost na jihu země je zaměřena na Norsko a vzhledem ke 

vztahům obou zemí nepovažovali Dánové za svou povinnost 

zasáhnout. Až teprve jeden jediný den před okupací připustilo dánské 

námořnictvo, že německá aktivita může být i zaměřena na Dánsko.

Dánsko bylo nepřipraveno zvíce důvodů. Ministr zahraničí 

Peter Munch byl ještě v srpnu 1939 ujištěn německým vyslancem 

v Dánsku, že z německé strany bude respektována dánská neutralita, 

což mimo jiné vychází i z podepsání paktu o neútočení, za podmínky, 

že neutralita bude zavedena samotným Dánskem a nebude porušena
2 9jinou stranou .

V předchozí kapitole již bylo nastíněno, že obrana Dánska 

samotného bez spojenců je jen velmi obtížná, téměř nemožná. Dánský 

terén obranu ani v nejmenším neusnadňuje. Jutský poloostrov nabízí 

ideální podmínky pro útok z jihu, obrany hlavních ostrovů Fyn 

a Sjaelland měly slabou obranu a nic nebránilo v jejich snadném 

obsazení. Dokonce i Winston Churchill uznal, že situace Dánska byla
• 3 0  •beznadějná . Vojensky, geograficky a psychologicky. Peter Munch 

dokonce přirovnal psychologickou situaci Dánska к situaci

29 Archív dánského ministerstva zahraničí (se sídlem v Kodani), fond UM 5.G.84
30 Petrow, R., The bitter years. The invasion and occupation o f  Denmark and 
Norway April 1940 -  May 1945, New York 1974, str. 45
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Československa v březnu 1939 v jednom svém vyjádření o dánské

zahraniční politice v červenci 193931.
i

Dalším dánským cílem bylo udržet se mimo válku a proto se 

více spoléhalo na neustálé deklarace neutrality, než na své síly. Od 

vypuknutí války přesto začalo Dánsko snižovat počet svých oddílů 

aktivní službě a stalo se tak jedinou zemí, která v době stoupajícího 

nebezpečí oslabovala svou obranu. V dubnu 1940 čítaly ozbrojené síly 

méně než 15 000 mužů na izolovaných postech ;

Přes tuto situaci si Němci invazi pečlivě připravili. Generál
r  r  • 3 3Falkenhorst se obával o úspěch invaze do Norska , pokud by nebyl 

rychle obsazen Jutský poloostrov a tamní strategická letiště a dánská 

vláda by rychle nekapitulovala. Raději se sám vydal do Dánska na 

kontrolu stavu. V civilu se vydával za obchodníka a vybíral vhodné 

přistání pro transportní loď Hansestadt Danzig. Dále se nechal provést 

po pevnosti Kastellet, kde mu nudící se dánský voják ukázal sídlo 

hlavního velitelství, komunikační centra, ubytovny regimentu a dvě 

hlavní brány vedoucí do samotné pevnosti. Také další generál Kurt 

Himmer si udělal vlastní průzkum „na poslední chvíli“ a dorazil do 

Kodaně 7. dubna, tedy pouhé dva dny před plánovanou invazí. Také 

se vydával za obchodníka, dorazil v civilním obleku a již 8. dubna 

hlásil, že v Kodani se nekonají žádné kroky pro posílení obrany 

hlavního města a záliv není zamrzlý. Tak invaze může proběhnout 

podle plánu. Německý konzul v Dánsku Cecil von Renthe-Fink se 

sešel s generálem Kurtem Himmerem ve 23,00h 8. dubna a na schůzce 

se dověděl, že má Dánsku předat ultimátum ve 4,15h následujícího 

dne. Byl velmi překvapen, neboť neměl tušení, že se Německo chystá 

na invazi do Dánska.34

31 Archív dánského ministerstva zahraničí 5.D.22a
32 Petrow, R„ cit. dílo, str. 45
33 Nutno upozornit, že Dánsku tehdy ještě patřil ostrov Island, který má také 
strategický význam pro pohyb v Severním moři. Dalšími důležitými dánskými 
oblastmi bylo Grónsko a Fserské ostrovy. Také z tohoto hlediska byl úspěch okupace 
Dánska důležitý.
34 Odstavec vychází z Petrow, R., cit. dílo, str. 46
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1.3.1.2 Invaze

Německé jednotky postupovaly přesně podle plánu. Útok na 

Dánsko zahájily časově shodné útoky v Jutsku, na Fynu a na Kodaň.

V Jutsku zaútočila 11. německá brigáda motorizované pěchoty a 170. 

pěší divize. Vlastně ani neexistovala dánská obrana na hranicích. Ani 

žádná příprava, žádné pokusy o blokování cest či mostů minami 

a jeden plukovník odpovídající za obranu dané oblasti byl dokonce 

zastižen v ubytovnách. Během hodiny se dánské síly určené к obraně 

jižního Jutska stahovaly nebo byly na cestě bez vypálení jediného 

výstřelu. Dalším nemotivujícím faktorem bylo proněmecky naladěné 

obyvatelstvo, které Němce vítalo a ještě jim ukazovalo cestu к jejich 

cílům. Situace na ostrově Fynu vypadala podobně. Útočné síly přistály 

bez problému jak na východním pobřeží (u Nyborgu) tak na západním 

(u Middelfartu) a Dánové složili zbraně bez boje. Situace v Kodani35 

se nelišila. Německá transportní loď Hansestadt Danzig přistála 

v centru Kodaně, do pevnosti Kastellet byly vyslány tři roty, které 

prošly nehlídanou bránou a ovládli celou pevnost bez jediného 

výstřelu36. Námořnictvo se ani nepokusilo zastavit německé lodě, 

když je mělo v dostřelu. Na jeho obraňuje třeba říci, že vůbec nebylo 

ve zvýšené pohotovosti. Ministr obrany sice vydal 8. dubna 1940 

rozkaz o „nejvyšším stupni pohotovosti“, ten se však nevztahoval na 

námořnictvo, které mělo jiný systém vyhlašování pohotovosti
• X Ia ministr obrany tuto akutečnost opomenul .

Německým oddílům se na poslední chvíli nepodařilo využít 

možnost zajmout vrchního velitele dánské armády generála W.W. 

Priora, který se jen několik minut před obsazením Kastelletu vydal do 

královského paláce v Amalienborgu na nouzové setkání dánského 

kabinetu. To bylo svoláno poté, co Cecil von Renthe-Fink podle

15 Podle rozhovoru s genreálporučíkem K.G.H. Hillingse hrála důležitou roli také 
skutečnost, ze dánské vojsko po zkušenosti, kdy se vyhnuli první světové válce, 
nebylo ani vojensky ani mentálně připraveno bojovat.V příloze 1
36 Petrow, R., cit. dílo, str. 47
37 Hillingso, K.G.H.,Det danske forsvar april 1940 til 29. august 1943, in: Militaert 
Tidsskrifit, Kobenhavn 2003, Vol.: 132, Nr.: 2, str. 324
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instrukcí předal ultimátum ministrovi zahraničí Peteru Munchovi. 

Ultimátum obsahovalo informace, že se německé jednotky přesouvají 

přes hranice Jutska a přistály na hlavních ostrovech, ale omlouvaly 

tyto akce jako nutné pro předejití britské invaze. Požadovalo, aby 

dánská vláda kapitulovala a pokud to udělá, bude Německo s radostí 

akceptovat teritoriální integritu a politickou nezávislost země. 

Mezitím se na ulici ozvaly nějaké výstřely, což ukazovalo na to, že se 

Němci přesouvají ke královskému paláci. Premiér Thorvald Stauning

i ministr zahraničí Peter Munch se přiklonili ke kapitulaci, jen generál 

Prior chtěl bojovat. Několik minut před šestou hodinou souhlasil i král 

s kapitulací38 a okolo 6,20h již měli Němci kapitulaci v rukou 

a vysílali ji Dánům rozhlasem po celé zemi39. Kabinet ospravedlnil 

toto rozhodnutí v prohlášení vydaném Dánům tak, že „...vláda 

jednala v nejčestnějším předsvědčení, že jsm e zachránili zemi před  

ještě horším osudem. Bude naší stálou snahou chránit naši zemi a je jí  

lidi před katastrofami války a měli bychom spoléhat na spolupráci 

lidí...“40.

38 Po úspěšné nátlakové akci německých bombardérů, které létaly značně nízko nad 
Kodaní, aby přesvědčily Dánů к přijetí kapitulace. Splnily svůj účel.
39 Petrow, R„ cit. dílo, str. 48
40 Petrow, R., cit. dílo, str. 50
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Obr. 2. Dánsko 9. dubna 1945. Zdroj: 

http://www.oresundstid.dk/dansk/svensk/oresundstid/arkiv/tekst/1940- 

45.htm. Staženo 30.11.2005 41

Dánské jednotky podle rozkazu o zastavení palby (jen několik 

málo jednotek v Jutsku nedostalo příkaz a tak  pokračovalo v boji) 

složily zbraně a do 8,00h ráno skončil veškerý odpor. V méně než 

čtyřech hodinách se Němcům podařilo obsadit všechny strategické 

cíle včetně letiště v Aalbrogu42. Dánská strana napočítala 13 mrtvých 

a 23 zraněných, Němci 20 mrtvých a zraněných43.

Podmínky kapitulace znamenaly přijmout okupaci, předat 

Němcům vojenské základny, přerušit vztahy se Spojenci, povolit 

kontrolu tisku, radia a vnějších komunikací. Za to Němci slíbili

41 Překlad:st0rre danske minespaeringer = větší dánská zaminování; danske styrker = 
dánské síly; danske marinefartejer = dánské námořní lodě (námořnictvo); tysk 
troppebevaegelse = pohyb německých jednotek; tysk luftlandning = německá 
přistání; starre training i Sanderjylland = větší srážky v oblasti Sonderjylland.
42 To mělo sloužit jako hlavní letiště při téměř současném obsazování Norska.
43 Petrow, R., cit. dílo, str. 49
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respektovat dánskou neutralitu, nezasahovat do vnitřních záležitostí, 

možnost zachování armády a námořnictva.

Pragmatičtí Dánové chápali situaci tak, že zatím nemohou 

mnoho udělat pro změnu situace a tak ji akceptovali a vláda přijala 

tzv. „politiku spolupráce“ či „politiku vyjednávání“44. Změna postoje 

ale nastala v lednu 1943, kdy britské letectvo bombardovalo loděnici 

vyrábějící motory pro německé ponorky. Při útoku zemřeli někteří 

dělníci a další byli zraněni. Dánové pochopili, že chtějí-li se vyhnout 

dalšímu bombardování, musí být aktivnější při sabotážích, jejichž 

počet poté rychle stoupal45. Dánové se zasloužili o záchranu téměř 

7 000 dánských Židů převážně jejich transportem do sousedního 

neutrálního Švédská. Nepokoje a nespokojenost však v průběhu času 

rostly a kulminovaly v roce 1943.

Zlomovým bodem se stal 28. srpen 1943, kdy byla vyhlášena 

generální stávka v 17 větších městech. V souvislosti se stávkou byla 

zorganizována řada demonstrací, které se ale policie a okupační úřady 

snažily uklidnit, což vedlo к ještě větším nepokojům, provokacím 

a demonstracím. Okupační moci nezbylo než zvyšovat pohotovost. 

Hitler v Berlíně rozhodl o zavedení vojenské správy Dánska 

a Německo dalo Dánsku ultimátum, o němž si ani nemyslelo, že by 

Dánsko mohlo přijmout. Požadovalo totiž vyhlášení výjimečného 

stavu jako prostředku к řešení krize a navíc odzbrojení dánské 

armády. Němci se nespletli, Dánsko odmítlo ultimátum přijmout 

a především odmítlo vydat armádu46. To mělo za následek zvýšenou 

německou vojenskou přítomnost v zemi a obsazení klíčových zařízení, 

vojenských posádek a skladišť Němci. Dánská armáda dostala rozkaz 

složit zbraně, což s protesty udělala. Ale námořnictvo, kterému byla 

nejvíce vytýkána nečinnost během invaze, se rozhodlo nerespektovat 

doporučení vlády. Admirál Aage Vedel rozkázal svým lodím buď

44 Samarbejdspolitikken, nebo forhandlingspolitikken. O dánské politice během 
okupace se používají nejvíce tyto dva výrazy a jsou používány jako synonyma.
45 Petrow, R., cit. dílo, str. 185
46 Hillingso, K.G.H., cit. dílo, str. 329
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snažit se doplout do Švédská nebo lodě potopit. Nakonec bylo 29 lodí 

potopeno a mnoho těžce poškozeno a jen 13 menších lodí padlo do 

rukou Němcům47. Druhý den ráno již byla dánská armáda 

a námořnictvo neutralizovány a byla zavedena vojenská správa nad 

zemí. Dánská zahraniční politika byla vedena v určité dvojakosti. 

Vláda v Kodani se snažila vyhnout se válce a udržet zemi mimo 

konflikt. Ale dánský konzul v USA Henrik Kauffmann chápal tento 

postoj jako velmi nebezpečný pro dánskou poválečnou situaci a snažil 

se vést víceméně vlastní politiku, jejímž cílem bylo zdůraznění, že 

Dánsko stojí na straně spojenců např. otevřenou podporou dánskému 

odboji a zdůrazňováním jeho významu. Jeho úsilí bylo úspěšné 

a nakonec se podařilo zařadit Dánsko na stranu spojenců.

1.4 POVÁLEČNÉ OBDOBÍ 1945 -  1949

Zhroucení Německa v roce 1945 vytvořilo ve střední Evropě 

politické, ekonomické a vojenské vakuum, což vedlo к naprosté 

změně evropské rovnováhy. Nová situace se vyvinula v rozdělování 

Evropy a celého světa mezi západní a východní mocnostmi. 

Nejdůležitějším tématem jednání mocností byla ekonomická obnova 

především válkou zničené Evropy a snaha o pokračování velmocenské 

spolupráce, která začala v průběhu druhé světové války.

V této situaci si začaly západní mocnosti uvědomovat 

důležitost vlastní obrany a proto podepsaly Francie s Velkou Británií 

4. března 1947 tzv. dunkerqskou smlouvu. Byla to obranná smlouva 

o vzájemné pomoci. 17. března 1948 se к ní připojily země Beneluxu 

podpisem tzv. bruselské smlouvy o vojenské spolupráci.

47 Petrow, R., cit. dílo, str. 193
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Pro Dánsko znamenalo skončení druhé světové války zničení 

tradičního nepřítele. Zároveň se ale objevila nová mocnost v blízkosti 

jeho hranic a s nejsilnější pozicí v Pobaltí - Sovětský svaz. Dánská 

bezpečnostní politika vkládala zpočátku velké naděje do Organizace 

Spojených Národů, ale Dánové brzy pochopili, že OSN nemůže být 

hlavním garantem jejich bezpečnosti.

Dánsko v té době vedlo tzv. „politiku stavění mostů“48. 

Vycházela z předpokladu, že spolupráce mocností může a také by 

měla pokračovat i po válce. Země byla totiž přesvědčena, že je  třeba 

udržovat dobré vztahy nejen se západními mocnostmi, ale i se SSSR. 

Když už totiž bylo jasné, že dochází к rozdělení Evropy, chápalo 

Dánsko roli malých států tak, že měly působit jako prostředníci mezi 

mocnostmi a snažit se hledat konsenzus. Dala by se charakterizovat 

slovy Ib Norlunda ve vyjádření pro časopis Fremtiden (Budoucnost) 

z května 1946 následovně: „... Dánská politika nemá vycházet jen  

z toho, aby nás osvobodila od tvoření bloků, ale kromě toho vyžaduje 

náš postoj, abychom v oblasti mezinárodní politiky pracovali v co 

nejvyšším možném nasazení pro budování mostu mezi Východem 

a Západem, abychom zvýšili spolupráci našich velkých spojenců. Naše 

bolestné zkušenosti nás vybízejí к této cestě. 9. duben byl přímý 

výsledek chybějící důvěry mezi Východem a Západem, které dal Hitler 

velkou šanci. Volání po ,nikdy více 9. duben' platí také pro naši 

zahraničně-politickou orientaci....“49

Projevy této politiky je  možné nalézt již za vlády těsně po 

osvobození. Příkladem může být vyslání obchodní delegace do 

Sovětského svazu. Tato politika měla také za cíl snížit ekonomickou

48 Brobygningspolitik. Bridge-building policy.
9 „ ...Dansk Politik maa ikke blot gaa u d a fp a a  at holde o s fr i a f  internationale 

Blokdannelser, men derudover krcever vor Stilling a f  os, at vi paa den internationale 
Politiks Omraade gor en i allerhojeste Grad aktiv Indsats fo r  at bygge Bro mellem  
0 s t  og Vest, fo r  at gore vort til at frem m e Samarbejdet mellem vore to store 
Allierede. Vore smertelige Erfarninger byder os at slaa ind paa denne Vej. Den 9. 
April var det direkte Resultat a f  den manglende Tillid mellem 0 s t  og Vest, som gav 
Hitler hans store Chance. Raabet от , aldrig mere en 9. April ’ gcelder ogsaa vor 
udenrigspolitiske Orientering... " Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 88. 
Překlad autorka.
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nezávislost na Velké Británii po zhroucení německého trhu. Dále 

Dánsko zvažovalo možnosti nákupu zbraní jak od západních 

mocností, tak od SSSR.

1 .4 .1  V y j e d n á v á n í  o  s k a n d i n á v s k é  o b r a n n é  a l i a n c i

Již v květnu 1945 se vláda pokoušela obnovit politiku 

neutrality s cílem udržet zemi stranou tvoření bloků. V září samého 

roku odmítl ministr zahraniční myšlenku na vytvoření skandinávské 

obranné aliance a stejně tak i na obdobný obranný pakt50. Důležitým 

cílem této politiky neutrality mělo být znovuvybudování dánského 

vojska. Jak již bylo zmíněno výše, Dánsko proto zkoušelo možnosti 

nákupu zbraní jak u západních, tak u východních mocností. Ovšem 

SSSR nebyl do roku 1948 schopen vpustit dánskou komisi na své 

území, tak z případného obchodu sešlo51.

Dánská sociálnědemokratická vláda se až do roku 1947 snažila

o zachování politiky neutrality. Premiér Hans Hedetoft to potvrdil 

v rozhlasovém vysílání z 30. ledna 1948 odpovědí na otázku, do 

jakého bloku se má Dánsko přidat, následovně: „My vůbec nemáme 

směrovat naši zem do žádného bloku. My jsm e členové OSN a tam 

máme vykonávat naše povinnosti jako severská země. Máme pracovat 

na všech demokratických ideálech, které jsou vyjádřeny v ústavě, aby 

se uskutečnily ve všech oblastech, a zároveň zachovávat naše právo 

a povinnost svobodně říkat náš názor ja k  Západu, tak Východu. 

Musím dodat, že podle mého názoru, není ani v dánském, ani 

v severském zájmu prohlubovat již  příliš očividné rozdíly mezi 

Západem a Východem. Konečné rozdělení mocností, které stály spolu,

50 Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. Fremstilling. 1968. str. 21
51 Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 24
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aby vyhrály válku, by byla katastrofa pro nás všechny -  možná 

neméně pro sever'01.

Velké obavy a šok pro tuto politiku znamenal komunistický 

převrat v Československu, jediném demokratickém středoevropském 

státě v meziválečném období, který ukázal, že tato politika neutrality 

nebude do budoucna možná. Další znepokojení vzbudily neshody 

ohledně jednání o vyřešení otázky Berlína, jež nakonec vedly к první 

berlínské krizi. Konečně posledním významným posunem v chápání 

dánské bezpečnosti byla tzv. „velikonoční krize “ z března roku 

1948. Začaly se totiž šířit zprávy o možném komunistickém puči 

v Dánsku, které ještě podpořily informace, že armáda byla uvedena do 

vysokého stupně pohotovosti. Tyto zvěsti vyvolaly značnou paniku 

a Dánové si tak uvědomili, že v každém případě budou muset začít 

pracovat na účinném znovuvybudování své obrany.

Zpráva zástupce dánského vyslance v USA Bang-Jensena 

z března 1948 analyzovala mezinárodní situaci z pohledu USA po 

puči v Československu a po sovětském návrhu smlouvy o uzavření 

sovětsko-finské smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci. Ve zprávě 

uváděl, že se Sovětský svaz snaží dosáhnout světové vlády

i nepřímými prostředky (např. pučem či terorem). Takovým způsobům 

se USA nemohou bránit silou. Nejvíce ohroženy byla Itálie a na 

severu Dánsko, kde by SSSR mohl provést přímou vojenskou akci bez 

velkého rizika vyhlášení války ze strany USA. Pokud by to SSSR 

uskutečnil a nesetkal se s vojenským odporem, pak by dánské protesty 

v OSN byly neúčinné, v případě, že by USA neprohlásily, že půjdou

52 „ ... V i skal overhovedet ikke placere v ort land i nogen blok. Vi er mediem a f  De 
forenede Nationer og skal der gore vor pligt som nordisk land. De demokratiske 
idealer, der er udtrykt i vor forfatning, skal vi p ä  alle omräder arbejde fo r  at fä  
virkeliggjort og fastholde vor ret og pligt til fr i t  at sige vor mening bade til ost og 
vest. M ä je g  lilfoje, at det efter min mening ikke kan vcere en dansk eller nordisk 
interesse at uddybe de altfor äbenbare modscetninger mellem ost og vest. Et endeligt 
brud mellem de stormagter, der stod sammen fo r  at vinde krigen, vil vcere en 
katastrofě fo r  os alle -  mäske ikke mindst fo r  Norden... Dansk sikkerhedspolitik, 
cit. d., str. 22. Překlad autorka.
53 Páskekrise
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do války, když se SSSR nestáhne. Pokud by se ale setkal s energickým 

odporem, bylo by pravděpodobnější, že by mu USA vyhlásily válku54.

Vojenskopolitické a bezpečnostně-politické problémy 

skandinávských zemí nebyly totiž identické. Švédsko tíhlo к udržení 

se mimo tvoření bloků a politice neutrality, což bylo možné kvůli jeho 

geostrategické poloze. Ta neohrožuje možnost proplutí Baltským 

mořem, tudíž tak neomezuje zájmy žádných velmocí, které proto 

mohou švédskou neutralitu respektovat. Zatímco norské pobřeží již 

svou polohou je strategicky významné55, proto Norsko již po skončení 

druhé světové války mělo jasné představy o zajištění své bezpečnosti 

jedině v alianci. Švédsko se proto oprávněně obávalo norského tíhnutí 

к západnímu bloku.

V květnu 1948 se sešli premiéři a ministři zahraničí všech tří 

skandinávských zemí v Oslo, aby projednali možnosti vojenské 

spolupráce. Další schůzka následovala v září stejného roku ve 

Stockholmu. Ministři zahraničí se shodli, že mají zahájit zkoumání 

možností spolupráce mezi těmito zúčastněnými zeměmi na poli 

obrany s tím, že vlády nemají být vázány výsledky těchto jednání. 

Švédsko byla jediná skandinávská země mající dobře vyzbrojenou 

obranu a z vojenských důvodů bylo důležité, aby se Švédsko účastnilo 

obrany severských hranic. Dánská vláda měla nejdříve prozkoumat, 

zda je vůbec možné ustavit takovou skandinávskou obrannou alianci. 

Na dalším setkání 18. prosince 1948 v Uddevalle bylo dohodnuto, že 

se země mají snažit ustavit skandinávskou alianci v rámci charty OSN 

jako regionální pakt56.

Paralelně, na přelomu let 1948 a 1949, začala jednání 

o založení Severoatlantické aliance a USA zjišťovaly, zda by také 

Dánsko a Norsko měly zájem stát se zakládajícími členy. V září roku 

1948 byly již plány hotovy a Skandinávci upozorněni, že mohou

54 Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 23
55 To potvrdila Hitlerova okupace Norska za druhé světové války.
56 Odstavec vychází z textu Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 25-27

26



očekávat nabídku к připojení. Pro Norsko bylo důležité, že zde 

existovala realistická alternativa severskému spolku.

V lednu 1949 na schůzce v Karl stádu se země shodly, že 

v případě severské obranné aliance bude třeba podstatně zlepšit 

obrany Dánska a Norska, jež by zároveň suplovaly švédskou obranu. 

Dále se všechny tři země dohodly na tom, že v případě útoku na 

jednoho z členů ostatní přijdou automaticky na pomoc, že za takové 

situace aliance okamžitě vstoupí v platnost. Zároveň bylo rozhodnuto 

o dodávkách zbraní ze Západu57.

V případě napadení by skandinávský spolek potřeboval pomoc 

ostatních zemí již v počátečních fázích a taková pomoc by se dala 

očekávat pouze v případě, že měl podepsanou dohodu o určité formě 

pomoci. Norsko upřednostňovalo variantu uzavření těchto dohod, 

zatímco Švédsko bylo přesvědčeno, že nejsou třeba, protože již 

samotná existence neutrální obranné aliance zvýší možnost získání 

zbraní a pomoci zvnějšku v případě potřeby. Problematickou 

záležitostí byl jeden společný rys, a totiž, že útok na vzdálenější části 

země58 by nevyvolaly garanční záruku. To prosadili Švédové, kteří 

chtěli zůstat naprosto neutrální, ale nesouhlasilo s tím Norsko, které se 

nechtělo vzdát předem případné spolupráce se západními zeměmi.

Výsledky zasedání skandinávského obranného výboru ze 

14. ledna 1949 považovaly za nejefektivnější řešení obrannou alianci 

s povinností solidarity v případě útoku. Pakt by tak dosáhl obranného 

účinku a spolupráce by byla vymezena jasnými aliančními dohodami. 

Dánská a norská obrana měly být zlepšeny a konečně posledním 

bodem bylo rozhodnutí, že rychlou a efektivní obranu je třeba 

zlepšovat již v období míru.

Další schůzka se konala v Kodani 22.-24. ledna 1949. Zde se 

jednalo o charakteru obranné aliance a o možnostech zajištění nutného

57 Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 36
58 Jsou jimi dánské Grónsko a Faerské ostrovy a norské ostrovy Spicberky a Jan 
Mayen.
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materiálu к rozšíření a udržování obrany těchto tří zemí. Ukázalo se, 

že USA v otázce dodávek zbraní nejvíce upřednostňují ty země, 

s nimiž mají dohodu a není proto jisté, zda by zbylo dost zbraní pro 

ostatní země. Toto zjištění zásadním způsobem ovlivnilo norský 

postoj. Norsko chtělo zjistit možnosti ustavení skandinávského 

spolku, ale zároveň požadovalo garance, že západní mocnosti dodají 

spolku v případě potřeby nezbytné zbraně. Norové dále požadovali, 

aby aliance nezahrnovala jen materiální záležitosti, ale také řešení 

principiálních otázek o bezpečnosti během války a míru. Švédsko zase 

chtělo zajistit i reálnou nezávislost aliance tak, aby obranná aliance 

byla jen volným svazem59. Dánsko bylo víceméně nestranné, přijalo 

by v podstatě jakýkoli kompromis mezi svými dvěma partnery, ale 

nepovažovalo vzájemně závaznou skandinávskou obrannou alianci 

samu o sobě za nej lepší řešení bezpečnostních problémů 

skandinávských zemí. Přesto považovalo obrannou alianci za 

výhodnou, protože by to pomohlo udržet starou jednotu nejsilnějších 

čtyř politických stran a nakonec vycházelo z přání skandinávské 

spolupráce60. Ve skutečnosti se zde však jednání definitivně zhroutila.

Pro Dánsko se stala klíčová další schůzka v Oslo, která se 

konala jen pár dní po kodaňské schůzce. Dánský velvyslanec v USA 

vzkazoval, že USA nepodpoří uspořádání, které nezapojí Grónsko do 

Atlantického paktu. Pak by Dánsko nemohlo počítat s dodávkami 

zbraní61. Přesto Dánsko ještě zvažovalo možnost dohody jen se 

Švédském. Mělo na výběr ze dvou možností. Buď vstoupit do NATO, 

nebo pokračovat, stejně jako Švédsko, v politice neutrality.

V poválečném období se dánská situace velmi změnila. 

Především nyní bylo možno říci, že již nehrozilo přímé a okamžité 

nebezpečí proti kontinentální části země. Další faktor představovala 

zkušenost z okupace, která jasně ukázala, že snaha na sebe

54 Dansk sikkerhedspolitik, cit. d., str. 30
60 Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 35
61 Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 37
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neupozorňovat a politika neutrality nevytvořila přitažlivější alternativu 

než účast v obranné alianci. Dánská vojenská zařízení byla zajímavá 

pro námořní mocnosti, protože dánské území mohlo být využito buď 

jako základna, z níž by vzdušné síly mohly ohrožovat Velkou Británii, 

nebo jako předběžné varovné území pro Velkou Británii. Druhá 

světová válka zdůraznila význam každého území, jež by mohlo být 

využito pro snížení hrozby ponorek. Je třeba také vzít v úvahu 

zkušenost důstojníků, kteří se účastnili formulování obranných
'62 • r • •koncepcí . Byli to buď čerství absolventi vojenské akademie nebo 

velitelé na nižších velitelských funkcích. Právě jejich zkušenosti 

z průběhu druhé světové války63 způsobily, že dánská armáda byla 

v poválečném období velmi kritická к návratu úvah o omezené 

a pasivní neutralitě.

Dánsko mohlo kopírovat robustní neutrální obranu jako 

Švédsko. Armáda by si přála pozemní síly pokrývající celé území, 

schopné zasáhnout kdekoliv lokální mobilizace, nezávislé na 

politických autoritách a na podpoře jiných částí země. Pokud možno, 

tyto síly by měly být na vysokém stupni připravenosti. Letectvo mělo 

pokrývat rovněž celé území a podporovat armádu i námořní operace. 

Protiletadlové dělostřelectvo mělo být rozmístěno kolem celé Kodaně. 

Námořnictvo by mělo být vyrovnané, lehká flotila schopná čelit 

námořním operacím a provádět minové operace. Pouze taková armáda 

by mohla v budoucnu čelit útoku. Ale i tak by nebyla schopna čelit 

invazi velmoci. Dánsko tedy nemohlo vytvořit takovou obranu, která 

by nebyla nezávislá na pomoci zvenčí. Pokud by to bylo možné, 

Dánsko by mělo vstoupit do obranné aliance64. Významnou roli pro 

dánské rozhodování hrála skutečnost, že Grónsko bylo začleněno

62 Clemensen, M.H., The Danish Straits in the Post Cold War Period, in: Revue 
Internationale D 'Historie Militaire. No. 84, Copenhagen, 2004, str. 167
63 Zažili frustraci z toho, že byli zastaveni ve snaze vybudovat dostatečně silné síly 
к nutnému obrannému potenciálu. Armáda mohla využít jen malé části dostupného 
mužstva a námořnictvo nevytvořilo vyváženou flotilu nutnou к zabránění 
obojživelnému vylodění.
64 Clemensen, M.H., cit. dílo, str. 168-169
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do severoatlantického paktu65 a případná neutrální skandinávská 

obranná aliance neměla šanci na získání dodávek zbraní.

Sovětský svaz žádal 29. ledna 1949 Norsko o vyjádření jeho 

postoje к severoatlantické smlouvě, v jejímž rámci by bylo možné 

povolit zřízení vojenských, námořních a leteckých základen na 

norském území. Odpověď byla odeslána již 1. února 1949 s tím, že 

norská vláda nechce zpřístupnit základny na svém území cizím 

jednotkám, pokud Norsko nebude vystaveno útoku nebo hrozbě útoku. 

Pak SSSR nabídl Norům pakt o neútočení.

Norsko si uvědomilo, že nezávislá skandinávská obranná 

aliance nezíská dodávky amerického vojenského materiálu, což mělo 

zásadní vliv na jeho rozhodnutí stát se členem NATO. 20. února 1949 

konstatovala norská Sociální demokracie, že skandinávská obranná 

aliance nebude realizována, a tak musí země řešit svůj 

bezpečnostněpolitický problém v solidární a závazné spolupráci se 

západními demokraciemi66.

1.4.2 Vstup do NATO

Poté, co zkrachovala jednání o skandinávské obranné alianci 

bylo jasné, že neexistuje alternativa pro připojení se к atlantickému 

paktu. Pokračování v politice neutrality se ukázalo jako neudržitelné 

a Dánsku by bezpečnost rozhodně nezajistila67. Tuto variantu 

podporovali pravicoví konzervativci a Liberální strana. Proti byli 

levicově liberální strana Radikale Venstre a komunisté. Nerozhodnuta 

v této otázce zůstala strana Retsforbundet a rozštěpení byli sociální 

demokraté. Ti považovali vstup do Aliance za volbu „mezi dvěma 

zly“ . Prvním byla izolovaná neutralita, která mohla „pokoušet“ SSSR

65 Skandinávská obranná aliance se na Grónsko nevztahovala.
66 Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 32
67 To ukáže ostatně i následující kapitola, v níž se budu zabývat vojenskými plány 
Varšavské smlouvy.
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к vojenské agresi proti Dánsku. Tím druhým byl vstup do NATO,

který mohl být chápán v severské citlivé oblasti jako provokace a tím
68vyvolat sovětské represálie nebo přímo „trestný“ útok . V únoru 1949 

nakonec schválili, aby se země připojila к Severoatlantické alianci. 

Pro Dánsko se stalo rozhodujícím, že USA zdůraznily čl. 569 

atlantické smlouvy a zároveň slíbily, že nebudou požadovat zřízení 

svých základen ve vlastním Dánsku. Jiná již byla situace Grónska, kde 

bylo vybudování základen ze strategického hlediska nutné.

Dne 24. února 1949 byla přijata severoatlantická smlouva 

parlamentem (Folketinget) hlasy sociálních demokratů, liberálů 

a konzervativců. Proti hlasovala levicová strana Radikale Venstre 

a komunisté. Stejný vzor pro hlasování platil i pro druhou komoru 

parlamentu70. Připojením к Atlantické chartě se Dánsko vzdalo té 

neutrality, která s drobnými výjimkami představovala základ jeho 

zahraniční politiky od roku 1720. Toto rozhodnutí bylo ovlivněno 

především zkušeností druhé světové války, která potvrdila, že účinná 

dánská obrana je  možná pouze v alianci se spojenci, a že se Dánsko 

nemůže ubránit samo. Tak se druhá světová válka stala rozhodující 

událostí, která ovlivňovala a stále ovlivňuje dánskou zahraniční 

a bezpečnostní politiku až do současnosti.

68 Villaume, P., Denmark and NATO through 50 Years, in: Danish Foreign Policy 
Yearbook 1999, DUPI, Copenhagen, 1999, str. 31
69 Jde о to, že ozbrojený útok na jednoho nebo více členů bude považován za útok 
proti všem. V případě takového ozbrojeného útoku je  možno uplatnit právo na 
individuální či kolektivní sebeobranu, podle čl. 51 Charty OSN, a žádat pomoc 
ostatních členů Aliance.
70 Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 38
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2 DÁNSKO A STUDENÁ VÁLKA

2.1 DÁNSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Po skončení druhé světové se ukázalo nezbytné redefinovat 

také dánskou zahraniční politiku, která byla do té doby velmi 

ovlivňována Německem. V poválečné situaci se Dánsko začalo 

především orientovat na severskou spolupráci a formulování 

mezinárodních norem v rámci nově vzniklé OSN.

К tomuto přispělo více faktorů. Především to byla dánská 

zranitelnost v zahraničním obchodě, geostrategická poloha v blízkosti 

Sovětského svazu a zároveň skandinávské umístění nejblíže
71kontinentální Evropě a změněná role Německa . Také poměry 

v Evropě se změnily především počínajícími iniciativami evropské 

integrace, či vznikem bezpečnostní organizace NATO založené na 

principu kolektivní bezpečnosti. Konečně dalším faktorem byl začátek 

studené války, jejímž důsledkem mohl být konflikt globálního 

charakteru72.

V této nové situaci mělo Dánsko dvě hlavní možnosti volby: 

totiž zaměřit se především na ekonomické aspekty zahraniční politiky 

a na svou mezinárodní roli ve světě. Ekonomický aspekt v sobě 

obsahoval dilema, protože dánský zahraniční obchod byl převážně 

orientován na Velkou Británii a Spolkovou republiku Německo, což 

mělo za důsledek zhoršení možnosti účasti v projektu evropské 

integrace. Ta byla chápána jako možnost jak překonat staré konflikty

71 Po skončení druhé světové války se Německo účastnilo evropského integračního 
procesu a tedy bylo více provázáno s evropskými nadnárodními strukturami. To 
mělo za následek částečnou ztrátu dánské opatrnosti vůči Německu. Ale tato 
opatrnost nikdy nezmizela úplně a Dánsko vždy podporovalo všechny iniciativy, 
které měly preventivně omezit obnovenou německou hrozbu. Branner, H., cit. dílo, 
str. 333
72 Branner, H., cit. dílo, str. 341-343
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národních států. Pokud by se tak Dánsko chtělo účastnit projektu 

evropské integrace, znamenalo by to rozdělení jeho zahraničních 

obchodních partnerů do dvou různých ekonomických bloků. Také 

proto si Dánsko zachovalo svůj váhavý postoj к integraci. Dánská
7 o

zahraniční politika celkově byla „funkčně rozdělena“ do čtyř 

okruhů: globální, atlantický, západo/evropský a severský.

Univerzální projekt vycházel z dánského členství v OSN, která 

se vždy těšila velké podpoře Dánů. Byl to především ideový projekt, 

který měl prosazovat lidská práva, kontrolu zbrojení a odzbrojení, 

mezinárodní právní společenství, které by řešilo konflikty mírovou 

cestou, z ekonomického hlediska svobodný obchod a vyrovnávání 

rozdílů mezi bohatým severem a chudým jihem skrze program pomoci 

rozvojovým zemím74. Dánsko by si přálo v prvních letech po druhé 

světové válce zajistit svou bezpečnost především skrze OSN. Brzy se 

však ukázalo, že OSN nedisponuje potřebnými nástroji75 a politickou 

jednotou v rozhodování a tak začalo hledat jiné cesty své bezpečnosti. 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, nejdříve skrze dohody 

o severské obranné alianci, posléze vstupem do NATO.

Druhý projekt byl spojen s dánským členstvím v NATO76, jež 

mělo nejlépe zajistit bezpečnost země. Důležité bylo, že v této 

organizaci byly zapojeny USA, které byly považovány, někdy 

s nelibostí, za jediného možného garanta dánské bezpečnosti. Ty se 

zajímaly o Dánsko měly především kvůli strategické poloze Grónska. 

Další příčinou byl Sovětský svaz, kterého se Dánsko oprávněně 

obávalo. A nakonec mělo NATO významný vliv na Německo, které

73 V dánské literatuře se běžně používá termín „functional compartmentalization“ při 
zkoumání dánské zahraniční politiky. Např. Henrik Larsen, Hans Branner, Morten 
Kelstrup, Bertel Heurlin a další.
74 Dánsko je  jedním z nej větších přispěvatelů této pomoci i nyní.
75 Jedním z důležitých nástrojů měl být Generální štáb OSN. Charta OSN počítá se 
zřízením Generálního štábu OSN, který měl radit ve vojských otázkách Radě 
bezpečnosti OSN a řídit ozbrojené síly poskytnuté RB OSN. Nikdy však nebyl 
zřízen a současné návrhy reforem generálního tajemníka OSN Kofi Annana počítají 
s vypuštěním těchto ustanovení z Charty OSN. Dalším efektivním nástrojem by byla 
vlastní armáda OSN, o jejím ž založení by nebyla nikdy dosažena politická shoda.
76 Dánskému členství v NATO se budu v této kapitole věnovat podrobněji
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bylo v minulosti příčinou řady dánských porážek a které tak vždy 

ovlivňovalo dánskou politiku.

Třetí pilíř tvořila evropská ekonomická integrace související 

s vytvořením Evropského hospodářského společenství a později 

Evropského společenství. Jak již bylo zmíněno výše, největšími 

zahraničně-obchodními partnery Dánska byly Spolková republika 

Německo a Velká Británie. Dánsko se nejdříve účastnilo jednání 

o vzniku Severské hospodářské unie NORDEK, ale tento projekt se 

nakonec neuskutečnil. Vzhledem ke své poloze na severu Evropy se 

Dánsko nakonec rozhodlo nepřipojit se к EHS ale naopak vstoupilo, 

po vzoru Velké Británie, do EFTA. Teprve v roce 1973 se stalo
77členem ES, především z ekonomických důvodů . Tento způsob 

argumentace zdůrazňující především ekonomický aspekt evropské 

integrace je ostatně stále zdrojem dánské skepse vůči integračnímu 

procesu v dalších (tedy bezpečnostních a politických) oblastech.

Konečně posledním projektem byla severská spolupráce 

vycházející ze společné kultury a identity. Již v roce 1952 byla 

ustavena Severská rada mezi Dánskem, Švédském, Norskem, 

Islandem a Finskem o spolupráci v oblastech tzv. „low policy“, např. 

školství, cestování, ochrany životního prostředí atd. Také tento pilíř 

prošel významnou změnou především po roce 1995, kdy Švédsko
• • 7 8a Finsko vstoupily do EU .

Všechny tyto pilíře byly během studené války funkčně přísně 

odděleny a panovala nepsaná shoda mezi všemi politickými stranami 

o nesměšování hlavních cílů a funkcí jednotlivých organizací.

V následující kapitole se ukáže, jak se tato zahraniční politika změnila 

po skončení studené války a jaký to mělo vliv i na bezpečnostní 

politiku Dánska.

77 Sedláková, B., Severské země, evropská integrace a jejich hlavní referenda, 
Parlamentní zpravodaj, nr. 4, Praha, 2003
78 К tomu více v následující kapitole zabývající se situací po skončení studené 
války. V tomto období se totiž také mluví o novém, pátém, celoevropském projektu, 
jím ž se budu zabývat více v následující kapitole.

34



Celkově by se dalo říci, že dánská zahraniční politika během 

studené války byla charakterizována jako politika s „nízkým 

profilem“79 a funkčně rozdělená do čtyř základních projektů80. Přes 

tuto všeobecnou shodu dánská levice kladla větší důraz na OSN,

severskou spolupráci a zaměření evropské integrace především na
' 81ekonomickou oblast, která naprosto vylučovala bezpečnostní sféru . 

Členství v NATO bylo vnímáno jako nutnost a znamenalo volbu 

menšího zla -  vstupem do Aliance nebo izolovanou neutralitou. Proto 

mělo Dánsko již od počátku svého členství v NATO výjimky. 

Převažující dánský vztah к užití vojenských prostředků byl 

rezervovaný a omezený jen na peace-keeping a je  možné ho vysvětlit
r • , , r . 32obecnou skepsí к užití moci v mezinárodních vztazích .

2.2. VÝVOJ V NATO A DÁNSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 
ZA STUDENÉ VÁLKY

2.2.1 50. LÉTA -  PŘIZPŮSOBENÍ SE ČLENSVTÍ V NATO

Dánsko se v poválečné době nacházelo v blízkosti tří 

největších účastníků války: Velké Británie, Německa a Sovětského 

svazu. Zároveň mělo společnou přímou hranici s nově vytvořeným 

východním blokem, tedy s Polskem a skrze mořskou hranici se SSSR. 

Vzhledem к vlastnictví jaderných zbraní oběma znepřátelenými 

velmoci zde ovšem nebyla velká pravděpodobnost vypuknutí 

konfliktu. V 50. letech došlo ke zlepšení evropské a dánské 

ekonomiky jako výsledek Marshallova plánu.

74 Tzv. low-profile policy, znamená spíše pasivní politiku.
80 Larsen, H., Danish CFSP Policy in the Post Cold War Period: Continuity or 
Change? in: Cooperation and Conflict, 2000, 35(1), str. 41
81 Larsen, H., cit. dílo, str. 46
82 Larsen, H., Denmark and the EU 's defence dimension: Opt-out across the board? 
in: Graeger, N., Larsen, H., Ojanen, H., The ESDP and the Nordic Countries: Four 
Variations on a Theme. Kauhava, Finland, 2002, str. 91
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V Dánsku v té době existovaly dva základní principiální 

přístupy к bezpečnostní politice. První vycházel z národního 

porozumění, byl to spíše pohled na bezpečnost zvnitřku. Druhý byl 

charakterizován kosmopolitním chápáním a díval se na dánské 
• • • geostrategické umístění v širším mezinárodním kontextu . 

Bezpečnostněpolitická debata byla vedena v duchu tradiční národní 

politiky neutrality v téměř nezměněné podobě, která byla ovlivněna 

především prohranou válkou v roce 1864, jejímž ponaučením bylo, že 

se nevyplácí se účastnit války a právě ukončenou druhou světovou 

válkou, z níž vyplynulo, že politika neutrality neochrání zemi před
v • v  r  r 8 4  o  o  rvnějším útokem . Z těchto všech důvodů si Dánsko nepřálo zbytečně 

provokovat SSSR také proto, že Dánové věřili, že sovětský útok na
o r

Dánsko byl reálnou možností . Dánsko se proto snažilo i v NATO 

zůstat co nejvíce neutrální a především neprovokovat SSSR. Tato tzv. 

„politika ne-provokace“ zemi vydržela po celé období studené války 

a v jejích pozdějších obdobích se ještě prohloubila. Dánsko se stalo 

zemí s nejmenším příspěvkem Alianci. Kromě toho mělo také již od 

roku 1953 výjimku, že na dánském území nesmí být rozmístěny cizí 

jednotky. Dánové dále odmítli poskytnout ostrov Bornholm aliančním 

cvičením, zároveň se dánské námořnictvo neúčastnilo cvičení NATO 

východně od tohoto ostrova.

Dánská strategie integrace do NATO by se dala charakterizovat 

jako „dvojí politika“. Tedy na jedné straně Dánsko usilovalo 

o ochranu a přizpůsobení se NATO a na straně druhé odstrašení 

a zároveň uklidnění východního bloku. Zpočátku se tedy země musela 

přizpůsobit novým požadavkům kladených Aliancí, mezi těmi pro 

Dánsko bolestnějšími bylo zvyšování obranného rozpočtu. Ač byl 

zvýšen na trojnásobek, byla země kritizována ze strany NATO, že 

přispívá velmi málo, zvláště s ohledem na to, že měla jednu

83 Folman, J., Fra forbehold og fodnoter til aktiv internationalisme: kontinuitet og 
forandring i efterkrigstidens danske sikkerhedspolitik, diplomová práce, Institut for 
statskundskab, Kebenhavns Universitet, Kebenhavn, 1998, str. 13
84 Folman, J., cit. dílo, str. 18
85 Na tuto myšlenku měla vliv tzv. „velikonoční krize“ . Viz 1. kapitola.
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z nejvyšších životních úrovní mezi členy. Dále byla dánská pozice 

komplikována silnou kritikou, protože tajné plány NATO nepokrývaly 

oblast západní Evropy východně od Rýna a většinu severního boku, 

tedy ani Dánsko86.

Vnitropolitická situace byla především určována výraznou 

voličskou podporou levici. Vládnoucí Sociální demokracie byla 

v otázce členství v NATO rozštěpená a pochybovala o vhodnosti 

tohoto řešení dánské bezpečnostní situace. Nejvíce podporovala totiž 

vytvoření Severské obranné aliance, kterou se však nepodařilo 

realizovat. Za svou prioritu považovala především budování státu 

blahobytu. Sociálně liberální strana Det Radikale Venstre hlasovala 

proti členství v NATO a přála si zachování dánské neutrality. Tato 

strana byla často stranou podporující vládu a měla tak vliv na 

formulování dánské politiky. Jejím přispěním země odmítla v roce 

1957 rozmístění jaderných zbraní na svém území. Dánská
R7komunistická strana se těšila po válce značné oblibě a také hlasovala 

proti vstupu země do NATO. Pravicový tábor tvořený Liberální 

stranou (Venstre) a konzervativci prosadil členství Dánska v NATO 

a za jejich vlády v 80. letech došlo к silnějšímu budování dánské 

obrany. I oni však byli často závislí na podpoře levicové strany Det 

Radikale Venstre88.

V červenci 1949 byla v NATO přijata doktrína Mutual Defence 

Assistance, která znamenala, že evropští spojenci budou vybaveni 

materiálem a současně vojenskými poradci, o něž Dánové neměli 

zájem. Proto se Dánsko snažilo vyjednat jejich co nejmenší počet 

a zároveň snížilo počet branců. Toto jsou všechno příklady dánské 

strategie „získat co nejvíce a zároveň přispět co nejméně“. Tato 

strategie vycházela z již zmíněné nechutě к členství v NATO a byla

86 Villaume, P., cit. dílo, str. 32-33
87 Komunistická strana soutěžila především o voliče se sociální demokracií. Měla 
oproti ní výhodu, že nebyla zkompromitována spoluprací s Německem za druhé 
světové války, ale naopak se účastnila odboje.
88 Folman, J., cit. dílo, str. 15-17
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umožněna především bipolámím charakterem mezinárodního 

systému. Ten totiž zajistil Dánsku bezpečnost, aniž by si ji země 

musela „zasloužit“. Po skončení studené války a se změnou 

mezinárodního systému na unipolární s jedinou zbývající 

supervelmocí se také tato politika výrazně změní.

Dalším faktorem, který měl vliv na formování dánské politiky 

vůči NATO byla korejská válka. S jejím ukončením, uvolněním 

v mezinárodních vztazích po Stalinově smrti a se zlepšením 

ekonomické situace země se zmenšila ochota Dánska zvyšovat výdaje 

na obranu, neboť se zároveň snížila pravděpodobnost vypuknutí 

dalšího konfliktu. Země proto snižovala příspěvky do NATO, čímž se 

stala úplně nejmenším přispěvatelem v Alianci severoatlantické
8 9smlouvy (dále Aliance) .

V roce 1957 začalo být NATO vyzbrojováno jadernými 

zbraněmi jako kompenzaci převahy SSSR v konvenčních zbraních. 

Dánsko dostalo nabídku na rozmístění jaderných raket90, na což 

reagoval pobouřeně SSSR. Dánsko sice tento sovětský nátlak odmítlo 

jako nepřípustné vměšování do vnitřních věcí, ale v duchu své politiky 

ne-provokace Sovětského svazu odmítlo rozmístit jaderné rakety na 

svém území „za současných podmínek“91, čímž byla míněna doba 

míru. Tato výjimka se původně nevztahovala na území Grónska.

89 Vensild, Т., cit. dílo, str. 69
90 Rakety Nike a Honest John s konvenčními náložemi.
41 „under de nuvaerende forudsstninger“
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2.2.2 60. LÉTA - DISKUZE O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ NATO

60. léta 20. století jsou charakterizována konsolidací dánského 

členství v NATO a mezinárodním uvolněním, které však trvalo od 

vypuknutí tzv. kubánské krize v roce 1962 do tzv. dvojího rozhodnutí 

NATO v roce 197992. V této době víceméně neexistovaly velké 

politické či vojenské rozpory mezi Dánskem a NATO. Ve vnitřní 

politice se podařilo nalézt konsenzus ohledně bezpečnostní politiky 

a politiky vůči NATO. Dánsko se snažilo především využít zlepšující 

se mezinárodní situace a navázalo bi- i multilaterální vztahy 

s východoevropskými zeměmi s cílem podporovat evropskou 

bezpečnost93.

Rozhodující význam pro dánské členství v NATO měla tzv. 

Harmelova zpráva z roku 1967. Stala se pak také základem nového 

strategického konceptu, který byl změněn až v roce 1991.

Na ministerské schůzce NATO v prosinci 1966 bylo 

rozhodnuto94 o vypracování analýzy mezinárodního vývoje od doby 

založení NATO, která měla ujasnit a definovat budoucí cíle NATO. 

Zpráva byla hotova o rok později. Dánsko by rádo přeneslo politiku 

deténte95 do aliančních politických cílů. Země prosazovala především 

tři hlavní postoje. Nejprve chtěla zatraktivnit NATO, zvláště pro 

mladou generaci, dále chtěla založit politiku deténte NATO na bi- 

a multilaterálních kontaktech s východními zeměmi a nakonec položit 

větší důraz na OSN a mezinárodní orgány při řešení konfliktů. Tyto 

postoje totiž značně odrážely postoje dánské veřejnosti, ale již ne 

všech členských zemí NATO. Bývalý belgický ministr zahraničí Paul- 

Henri Spaak byl přesvědčen, že NATO bylo především vytvořeno 

jako odpověď na šíření celosvětové komunistické hrozby, která se 

nyní přesunula ze SSSR na Čínu a ospravedlnění existence aliance

92 Folman, J., cit. dílo, str. 37
93 Villaume, P., cit. dílo, str. 38
94 Návrh podal belgický ministr zahraničí Pierre C.J.M. Harmel.
95 Politika deténte se snažila podporovat všechny snahy o uvolnění v napjatých 
vztazích mezi oběma znepřátelenými velmocemi.
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viděl v riziku agrese vůči Evropě. S tím nesouhlasil dánský stálý 

velvyslanec a při jednáních o Harmelově zprávě shrnul dánské postoje 

takto: NATO by se mělo především zaměřit na podporu politiky 

deténte, obranu demokracie a na získání podpory Aliance u mladé 

generace. Především pro ně měla být Aliance prezentována jako 

moderní flexibilní organizace beroucí ohled na současný vývoj vztahů 

mezi Východem a Západem a také nezdůrazňovat ideologický boj 

proti komunismu. Pro Dánsko bylo důležité zlepšování vztahů mezi 

nepřátelskými bloky, protože se tím zmenšovala případná sovětská 

hrozba46.

Hotová Harmelova zpráva97 byla schválena Radou Ministrů 

v prosinci roku 1967. Zpráva konstatovala, že byla zastavena 

komunistická expanze, čímž došlo ke změně mezinárodní situace, 

a kladla si za cíl dva hlavní úkoly. Prvním bylo vytvoření dostatečné 

vojenské síly a politické solidarity к odstrašení agrese či jiných forem 

nátlaku a zároveň schopnost obrany. Jako druhý cíl si stanovila snahu 

zlepšovat vztah mezi Západem a Východem, což by umožnilo lepší 

řešení politických problémů. Zpráva ovlivnila přijetí nové strategie 

NATO tzv. „flexible response“, к jejímž hlavním prvkům patří deténte 

a odstrašení. Další důležitý aspekt byl ten, že evropští spojenci a mezi 

nimi i Dánsko byli ujištěni, že se USA nechtějí stahovat z Evropy.

Dánsko tedy dosáhlo cíle podle své bezpečnostní strategie 

(politiky ne-provokace) zdůrazněním aspektů deténte a odstrašení 

v oficiální politice NATO. Země bude i nadále považována za 

loajálního spojence, když se bude snažit pracovat na uvolňování 

mezinárodního napětí. Element odstrašení znamenal setrvalou 

americkou přítomnost v Evropě, čímž byla dále zajištěna obrana 

západní Evropy.

96 Viz také Folman, J., cit. dílo, str. 37-41
97 Fidler, J., Mareš, P., Dějiny NATO, Paseka, 1997, str. 141
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2.2.3 70. A 80. LÉTA -  POLITIKA „POZNÁMEK POD ČAROU“

70. léta 20. století znamenala pokračující uvolňování 

mezinárodního systému, jež vyvrcholilo v roce 1975 podpisem 

tzv. Helsinského aktu. Výrazným faktorem, který také ovlivnil 

formulování zahraniční a bezpečnostní politiky byly dva ropné šoky 

z let 1971 a 1979, které znamenaly vážné ekonomické krize pro celý 

svět.

V roce 1979 přijalo NATO tzv. „dvojí rozhodnutí“. To 

znamenalo, že pokud se USA nedohodnou se SSSR o sovětských 

raketách SS-20, bude v Evropě rozmístěno 572 amerických raket. 

Vzhledem к tomu, že to bylo kolektivní rozhodnutí NATO, bylo za 

něj spoluodpovědné i Dánsko. Což znamenalo komplikace pro 

dánskou politiku ne-provokace Sovětského svazu. V důsledku své 

spoluzodpovědnosti za rozhodnutí NATO navrhla 

sociálnědemokratická vláda v listopadu 1979 pozastavit platnost 

tohoto rozhodnutí na půl roku, aby se ukázala sovětská vůle 

к vyjednávání. Bylo to první upozornění na neshody v dánské
r  •  98bezpečnostní politice .

Vážné rozpory se ukázaly v roce 1982, kdy se Sociální 

demokracie dostala do opozice a vládu převzala pravice. S ostatními 

levicovými stranam i" vytvořila tzv. „alternativní většinu“100 

a podařilo se jim prosadit mimo vládu 22 „poznámek pod čarou“ 

к nejrůznějším komuniké (ze schůzek Rady ministrů) NATO.

Vládním problémem bylo, že sociální liberálové, tedy členové

„alternativní většiny“ byli stranou podporující vládu, alespoň 

v ekonomických otázkách. Hlavním předmětem neshod mezi 

pravicovou vládou a levicí v opozici bylo rostoucí napětí

v mezinárodních vztazích a obava dánské levice z možného vypuknutí 

války. „Alternativní většina“ si přála podporovat jednání o odzbrojení

98 Folman, J„ cit. dílo, str. 52
99 Tuto většinu tvořily Sociální demokracie, sociálně liberální Det Radikale Venstre, 
Socialistická lidová strana a levicoví socialisté.
100 Det alternative flertal
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a к tomu nezbytné vytvoření důvěry mezi oběma stranami101. Byla to 

vlastně vnitřní politika vedená v mezinárodním systému. Opozice totiž 

úspěšně prosazovala své názory na dánskou bezpečnostní politiku 

v mezinárodní aréně, tedy na půdě NATO. Tak se jí podařilo prosadit 

své názory, které se výrazně lišily od postoje vlády102. Paradoxní tak 

bylo, že vláda fungovala spíše jako poslíček mezi vlastní opozicí 

a NATO, přičemž byla nucena prosazovat politiku, se kterou silně 

nesouhlasila.

Dánsko si kvůli těmto poznámkám pod čarou vůči svému 

členství v NATO vysloužilo značnou kritiku Aliance. Dokonce 

vzniklo nové slovo „denmarkization“, které znamenalo „toprofit from 

a common guarantee without any appreciable contribution from  one 

se lf“103 Dánsko bylo označováno za „free-rider“ 104 nebo za „spojence 

s výjimkami“ 105. Tuto politiku ovlivnilo také to, že dánské ekonomika 

byla v krizi a bylo by proto těžké zvyšovat obranný rozpočet v případě 

zhoršujících se vztahů mezi bloky. Profesor na Kodaňské univerzitě 

Bertel Heurlin označuje Dánsko jako „spotřebitele bezpečnosti“ 106.

Dánsko se snažilo zbavit se svého nového hanlivého označení 

spojením rozvojové pomoci a bezpečnosti a také poukazováním na 

vyšší prostředky, které byly určeny na obranu. Dánská obrana prošla 

změnou, byla redukována, ale zároveň modernizována. Přesto výdaje 

na obranu byly značně nízké.

Dánská bezpečnostní politika byla vedena snahou zůstat 

v krytu spojenců, ale zároveň se nenechat vtáhnout do rozhodnutí, se

101 V současné době je  toto období dánské historie hodnoceno některými vědci
i politiky značně kriticky a mluví se dokonce o zradě NATO. Jiní považují přesto 
tuto politiku poznámek za netradiční, ale nezpochybňují hodnotu dánského členství 
v NATO. Považují Dánsko v té době za plnohodnotného člena NATO a to i přes 
různé výjimky, které mělo.
102 Heurlin, B., Riget, magten, militaeret, Aarhus universitets forlag, Aarhus, 2004, 
str. 191
103 Vensild,T., cit. dílo, str. 72
104 В . Heurlin, N. Petersen
105 „Allieret med forbehold“, např. P. Villaume, M.V.Rasmussen
106 Příloha 2, rozhovor s Bertel Heurlinem.
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kterým nesouhlasí a balancovat mezi začínajícím vyzbrojováním 

a přáním odzbrojení a snahou neprovokovat SSSR.

r w , 107
2 .2 .4  S t r a t e g i e  d a n s k e  b e z p e č n o s t n í  p o l it i k y

Základním cílem bezpečnostní politiky obecně je snaha státu 

zajistit si pokračování své existence, tedy nepřestat fungovat jako 

samostatná suverénní jednotka. Pro Dánsko byly prvořadými 

prostředky vedoucími к tomuto cíli předcházení vypuknutí jaderného 

konfliktu a zabránit případnému začlenění do Německa. Dalším cílem 

bylo zachování vnitřní i vnější autonomie (tedy možnost vést svou 

vlastní vnitřní i zahraniční politiku), zachování svých hranic. Výše 

uvedené mělo dále podpořit zachování občanské integrity, vytvoření
i rvo

státu blahobytu a podporovat mírové a stabilní okolí .

К dosažení všech těchto stanovených cílů vedly dva typy 

strategií. První typ byl spíše politický a zaměřený na samotnou 

bezpečnost a druhý typ geograftcko-regionálně zaměřených strategií. 

Politické strategie se týkají třech vztahů. Ty první měly a mají 

podpořit mezinárodní právní řád a normy. Protože Dánsko je malý stát 

s omezenými zdroji potřebuje zajistit svou bezpečnost bezpečností 

mezinárodního systému, kde by spory byly řešeny především mírovou 

cestou. To vysvětluje dánskou podporu odzbrojování a kontroly 

zbrojení. Za druhé je třeba posilovat spolupráci a integraci nejen 

v Evropě. To se projevilo v podpoře politiky uvolnění v Evropě a také 

snahou o co možná největší uvolnění v severském regionu. Spolupráce 

pomůže vytvořit prostředí důvěry, předvídatelnosti a stability a to zase 

vede к vyloučení pokusů násilných řešení sporů. Konečně poslední 

typ politických strategií vycházel z pochopení, že Dánsko není možné

107 Tato část vychází z textu: Heurlin, B., Dansk sikkerhedspolitik 1949-1999 -  
overordnede linier og strategier, in: Pá sporet a f  europaeisk sikkrehed?, 
Atlantensammenslutningen, Kjabenhavn, 2000.
108 Heurlin, B., cit. dílo, str. 14
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vojensky bránit. Země je malá, rovinatá, bezprostředně přístupná 

letectvem, námořnictvem i pozemním vojskem. Dánsko proto 

vstoupilo do organizace kolektivní bezpečnosti, do NATO. 

Znamenalo to sice značný přelom v jeho tradiční zahraniční politice 

a nemělo к tomu mnoho chuti, ale vlastně nemělo na výběr.

Geograficky podmíněné bezpečnostní strategie se zaměřily, 

stejně jako zahraniční politika, na pět hlavních „projektů“: 

univerzální, atlantický, západoevropský, evropský a severský.

Univerzální strategie se zaměřila na obecnou bezpečnost 

prostřednictvím OSN. Dánsko prosazuje přístup, že v případě, kdy je 

nutné použít vojenskou sílu, by se na tom mělo shodnout celé 

mezinárodní společenství, aby se tím zamezilo jejímu zneužití. Tato 

strategie je  dále vyjádřena rozsáhlou podporou rozvojovým zemím, 

která činila 0,7% - 1% dánského HDP. Další hodnotou, které Dánsko 

neustále prosazovalo byla kontrola zbrojení a především odzbrojení. 

Podle Dánů к tomu byla nejlépe vybavena právě OSN.

Atlantická strategie vycházela především ze snahy posílit svou 

bezpečnost vůči tradičnímu nepříteli, tedy Německu. Svou roli zde 

hrálo Grónsko, které již  leží na severoamerickém kontinentu. 

Američané zde měli po celou dobu víceméně „volné ruce“, což pak 

umožnilo Dánům vést svou politiku s různými výjimkami a ne- 

provokace SSSR, přičemž byli stále kryti USA.

Západoevropská bezpečnostní strategie si kladla za cíl udržet 

americké angažmá v Evropě. Také proto se Dánsko stavělo váhavě 

к projektům evropské integrace, především vůči projektu Evropského 

obranného společenství, které mohlo být vnímáno ze strany USA jako 

konkurenční projekt a mohlo by vést к nežádoucímu stahování USA 

z Evropy. Hlavním garantem dánské bezpečnosti bylo totiž NATO. 

Pro Dánsko bylo důležité, aby se ekonomickou integrací stala západní 

Evropa spolupracující jednotkou, která překoná své spory a zapojí 

Německo do úzkého evropského projektu.
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Čtvrtou strategií byla celo-evropská strategie, jež se především 

snažila zmírnit rozdíly mezi bloky v Evropě a kladla si za cíl 

vytvoření politické, kulturní, ekonomické, vojenské spolupráce mezi 

oběma částmi Evropy. Proto Dánsko podporovalo např. Rapackého 

plán109 nebo Harmelovu zprávu. Dále se tato strategie projevovala 

v aktivní podpoře Konferenci pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (KBSE), kde Dánsko koordinovalo oblast zabývající se 

lidskými právy. V 70. letech se Dánsko dostalo do dilematu, protože 

se na jedné straně snažilo podporovat jednání o kontrole zbraní a na 

straně druhé se snažilo udržovat vztahy spolupráce 

s východoevropskými zeměmi.

Konečně poslední strategií byla strategie severská. Tato 

strategie vychází ze společných dlouhých kořenů Seveřanů.

V tomto regionu došlo v novodobé historii к celé řadě desintegračních 

projevů, v 19. století se osamostatnilo Norsko a Finsko, v roce 1944 

získal nezávislost Island, později dosáhly autonomie Alandské 

ostrovy, Fserské ostrovy a Grónsko. Přesto zde existovala a stále je 

silná snaha o spolupráci vycházející ze společné identity. Bertel 

Heurlin hovoří o Severu jako o „security community“ ve smyslu Karla 

Deutsche110. Hlavní motivací této strategie je přání mezi sebou již více 

neválčit a vycházela z pochopení, že severská obranná aliance není 

reálná. Island neměl vůbec ozbrojené síly a Norsko s Dánskem 

výjimky z rozmístění cizích sil a jaderných zbraní na svých územích. 

Tyto výjimky byly výrazem politiky ne-provokace, jejímž cílem bylo 

uklidnit SSSR, že z dánského a norského území nemůže být na něj 

veden útok. Tato strategie byla vyjádřena snahou o vytvoření tzv.

104 Plán polského ministra zahraničí na vytvoření bezjademého pásma ve střední
Evropě. To musely západní mocnostmi odmítnout, protože by to snížilo jejich
obranyschopnost, aniž by byl zároveň oslaben východní blok, který měl převahu
v konvenčních zbraních. Skandinávské státy vykazovaly určité sympatie plánu,
který by se dal použít jako východisko jednáním o odzbrojení. Rozhodně ale již 
odmítly sovětský návrh na vytvoření Severu jako bezjademé zóny, kde byly dotčeny
přímo jejich bezpečnostní zájmy.
110 Pojem security community znamená oblast, nebo společenství, v jehož rámci se 
spory řeší pomocí institucionalizovaných postupů bez použití síly. Heurlin, B., cit. 
dílo, str. 25
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„severské mocenské rovnováhy“, která vycházela z vnímání Severu 

jako samostatné bezpečnostní jednotky, kde byly státy soustředěny ke 

své supervelmoci. Finsko bylo ve sféře vlivu Sovětského svazu, 

zatímco Dánsko a Norsko byly členstvím NATO svázány s USA. 

Sovětskému vojenskému tlaku na Finsko bylo možno předejít tak, že 

severští členové NATO nezmění své výjimky ohledně rozmístění 

cizích jednotek a jaderných zbraní na svých územích. Švédsko, které 

bylo neutrální, kritizovalo USA z morálního hlediska, ale i přesto 

mezi oběma zeměmi byly důležité vojenské vztahy po celou dobu 

studené války. Nakonec poslední prioritou bylo udržet Sever jako 

oblast s „nízkým mezinárodním napětím“111.

2.3 VÝZNAM GRÓNSKA PRO DÁNSKOU BEZPEČNOSTNÍ 
POLITIKU

2 .3 .1  G r ó n s k o  a  j e h o  v ý z n a m  v  d o b ě  p ř e d  v s t u p e m  

D á n s k a  d o  NATO

Vývoj válečných událostí na počátku roku 1941 v Atlantickém 

oceánu vzbuzoval obavy, že by se Německo chtělo pokusit o vojenské 

obsazení Grónska. Proto 9. dubna 1941 podepsal dánský velvyslanec 

v USA dohodu o Grónsku. Ta upozorňovala na nebezpečí „...použití 

Grónska jako výchozího bodu v útoku proti národům amerického 

kontinentu... a americká vláda si bere za zodpovědnost poskytnout
r  r  r  11 2Grónsku pomoc při zachování jeho současného statutu...

111 Lavspaendndt omráde.Tím je  myšlena oblast, kde soupeření velmocí není tak 
markantní a je  zde méně vojenských kapacit. In: Heurlin, B., NATO, Europa og 
Danmark, SNU, Kobenhavn, 1990, str. 137
112 „... at Grönland кап forvandles til et Udgangspunkt fo r  Angreb imod det 
amerikanske Kontinents nationer, ... paatager de Amerikanske Forenede Staters 
Regering sig Ansvaret fo r  at у  de Grönland Bistand til Opretholdelse a f  dets
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Článek II dal USA právo „na zakládání, uchování a práci 

s takovými přistávacími plochami, zařízeními pro hydroplány,

radiostanicemi a meteorologickými zařízeními nutnými pro dosažení
' 113výše uvedeného cíle v čl. 1“ .

Článek III dával USA rozsáhlé pravomoce. Tato smlouva 

vyjadřovala velký zájem USA o Grónsko.

Pozdější problémy způsoboval článek X. o ukončení smlouvy. 

Ten zněl takto: „...Současná dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude 

dosaženo shody o tom , že nepominula současná nebezpečí pro mír 

a bezpečnost amerického kontinentu. Pak se stane předmětem jednání 

mezi dánskou a americkou vládou změna dohody nebo je jí  ukončení. 

Každá ze stran má právo, po uskutečnění této konference, uznat úmysl 

druhé strany o ukončení smlouvy, dále je  tímto dohodnuto, že ukončení 

smlouvy vstoupí v platnost po vypršení 12 měsíců poté, kdy toto uznání 

bylo přijato jedním z účastníků od d r u h é h o l4.

Po skončení druhé světové války byla tato smlouva uznána již 

svobodnou dánskou vládou. Byl to totiž hlavní dánský příspěvek 

alianci v boji proti Hitlerovské koalici, což umožnilo poté zařadit 

Dánsko na stranu vítězů. Dánové také počítali s tím, že budou moci 

smlouvu brzy zrušit, protože podle nich již pominula nebezpečí 

americkému kontinentu. Proto začali pomalu přebírat meteorologické 

stanice a provoz předpovědi počasí, na které závisela bezpečnost 

letového provozu. Američané ale přikládali této smlouvě zásadní 

význam a rozhodně neměli v úmyslu ji vypovědět. Naopak si přáli

nuvcerende Status. “ Dohoda o Grónsku, čl. I. in: Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. 
dílo, str. 100. Překlad autorka
113 Dohoda o Grónsku, čl. II. in: Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 100
114 „Ncervcerende Overenskomst skal forblive i Kraft, indtil der er Enighed от, at de 
nuvcerende Farer fo r  det amerikanske Kontinents Fred og Sikkerhed er ophart. Til 
den Tid vil Overenskomstens /Endring eller Opher blive Genstandfo r  Konference 
mellem de Amerikanske Forenede Staters Regering og Danmarks Rege ring. Enhver 
a f  Parterne skal have Ret til, efter at passende Konference har fundet Sted, at 
tilkendegive den anden Part sin Hensigt от at bringe Overenskomsten til Ophor, og 
det er herved aftalt, at den skal ophore at vcere i Kraft ved Udlobel a f  12 Maaneder 
efter, at den paagceldende Tilkendegivelse er blevet modtaget a f  en a f  Parterne fra  
den anden.“ Dohoda o Grónsku, čl. X. in: Jensen, J.W., Pedersen, S.H., cit. dílo, str. 
101. Překlad autorka.
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jednat o právech na zakládání základen v Grónsku. To v Dánsku 

vyvolalo neklid s ohledem na sovětskou přítomnost na ostrově 

Bornholm115.

Dánsko si kladlo za cíl ukončení smlouvy, což bylo pro USA 

nepřijatelné a pokoušely se s Dány dohodnout, to se ale nepodařilo116. 

Vnitropolitické neshody tedy nevyvolaly žádné změny ohledně 

smlouvy, což se nelíbilo dánským komunistům, kteří v květnu 1947 

podali návrh na přijetí parlamentního rozhodnutí, aby Dánsko zrušilo 

článek X. smlouvy o Grónsku a obnovilo tak zde svou plnou 

suverenitu. Vzhledem к tomu, že se blížily parlamentní prázdniny, 

zbývalo jen málo času na reakci na tento návrh. Také formulace byla 

zvolená tak, aby většina politických stran hlasovala pro přijetí. Aby se 

zabránilo přijetí komunistického návrhu, navrhl dánský velvyslanec 

v USA Henrik Kaufmann, aby ho dánský premiér pověřil předat nótu
1 1 7o zahájení jednání o ukončení smlouvy o Grónsku . Tak by mohla 

vláda na příštím zasedání vlády informovat, že již byla zahájena 

jednání a komunistický návrh by byl zbytečný. Tím ovšem obě strany 

získaly jen více času, protože ohledně Grónska panovaly dále 

neshody.

Zájem USA o Grónsko se totiž časem nezmenšoval. Grónské 

území spojovalo americký a evropský kontinent a mohlo být použito 

к vybudování základen. V amerických plánech bylo vybudování ramp 

pro odpalovací raketové zařízení, letecká základny, dále mohlo sloužit 

jako primární základna pro útok proti sovětským průmyslovým 

centrům. To se však neshodovalo s dánskou podmínkou a zárukou
• • jíšveřejnosti, že Grónsko bude využíváno jen к obraně, nikdy к útoku .

115 Ostrov Bornholm byl osvobozen Sovětským svazem. Dánsku se podařilo 
vyjednat stažení sovětských vojsk z ostrova v dubnu 1946 po dohodě, že Rudá 
armáda bude nahrazena dánskými vojáky a bude tam zřízena dánská administrativa 
bez cizího vměšování.
116 USA dokonce předložily návrh o koupi Grónska.
117 Folman, J., cit. dílo, str. 24
118 Vyjádření ministra zahraničí při dánském podpisu Atlantické smlouvy v dubnu 
1949. Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 68
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Tato otázka zůstala jako velké dilema dánské vládě, která si 

uvědomovala strategický význam Grónska pro USA a v podstatě 

neměla námitky pro využívání této části Dánska к americkým účelům. 

Na druhou stranu se ale Dánsko snažilo stále zůstat vně všech aliancí. 

Řešením byla nakonec zvolena neprůhledná tzv. „dvojí politika“, 

jejímž cílem bylo prodlužovat řešení tohoto problému.

Pro úspěch a efektivitu plánované severoatlantické aliance bylo 

nezbytné, aby se členy staly také Dánsko kvůli Grónsku, Norsko 

vzhledem ke Špicberkům, Island a Portugalsko se svými Azorskými 

ostrovy119. Pro USA bylo důležité, aby Skandinávie zůstala mimo 

sovětskou sféru vlivu. Američané však byli přesvědčeni, že severská 

obranná aliance, která měla být na švédský nátlak neutrální, by sama 

sovětskému tlaku neodolala. Svou roli jako nátlakový prostředek hrála 

otázka dodávek zbraní, především na již zmiňované schůzce 

severských ministrů v Karlstadu. USA by nakonec schválily i volnější 

spojení Dánska sNATO, např. skrze zvláštní vojenské dohody 

o právech na zakládání základen v Grónsku pokud by Dánsko nebylo 

členem Aliance120. Grónsko se tak stalo významným důvodem, proč 

především USA měly zájem na dánském členství v NATO.

2 .3 .2  G r ó n s k o  v  d o b ě  s t u d e n é  v á l k y

Po dánském vstupu do NATO bylo potřeba dořešit grónskou 

otázku. Dánsko doufalo, že se tak stane v multilaterálním rámci 

NATO, aby se vyhnulo nerovnému bilaterálnímu jednání se 

supervelmocí. Ale ve skutečnosti jednalo pouze s USA. Dánskou 

pozici ztěžovala americká přítomnost v Grónsku, ale na druhou stranu
• r  r  r 121 '  Vzískaly výhodu v jednáních tzv. „grónskou kartou“ , tedy tím, že 

USA se potřebovaly dohodnout na přístupu do Grónska. Obě strany

119 Greenland under the Cold War, DUPI, 1997, Copenhagen, str. 12
120 Folman, J., cit. dílo, str. 26
121 Tedy umožnění přístupu do Grónska.
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však zastávaly odlišné představy o konečné dohodě. USA si 

představovaly, že obranu Grónska a celé severní Ameriky zajistí síly 

NATO, zatímco Dánsko stále považovalo obranu Grónska za vnitřní 

dánskou záležitost a pouze v případě, že by ji samo nebylo schopno 

zvládnout, povolalo by alianční posily. USA také potřebovaly 

Grónsko ke své strategii odstrašení SSSR, kde bylo třeba využít 

nejkratší vzdálenosti, tedy využít polární prostor a zároveň tak 

rozšířily svůj zájem i o severní část ostrova. Americký zájem 

o Grónsko se zvyšoval se zhoršující se mezinárodní situací. Tento 

rostoucí zájem byl pro Dány trochu překvapivý, protože nevěděli

o nové americké „polární“ strategii, která reagovala na držení 

jaderných zbraní Sovětským svazem a jež byla založena na odstrašení 

SSSR nejkratšími přímými cestami, které vedly tedy i přes polární

regiony. Tato strategie dále posouvala americký zájem z jižní části
122Grónska do severní .

122 Greenland under the Cold War, cit. dílo, str. 13-15
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Grónsko. Zdroj: wwwseantourscom - i m ages- Denmark- 

denmarkmapGR_gif_soubory/greenland_map_lores.htm. Staženo 

20.12.2005
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Nakonec se USA a Dánsko shodly a 27. dubna 1951 podepsaly 

dohodu o obraně Grónska , která nahradila původní smlouvu se 

stejnou dobu trvání jako Atlantická smlouva. USA se podařilo 

prosadit své vojenské zájmy, tedy obrana ostrova se stala společnou 

záležitostí s tím, že USA převezmou jeho obranu tam, kde Dánsko 

nebude dostačovat. Dále získaly USA právo na umístění a přelety 

letadly nesoucími jaderné zbraně, právo na skladování zásob 

a nakonec přelety a přistávání na každém území v Grónsku. Pro 

Dánsko byla dohoda ekonomicky výhodná, podařilo se také zajistit 

některé důležité symbolické zájmy, např. to, že nad obranným územím 

budou vlát jak dánská, tak americká vlajka. Článek IV umožňoval dát 

к dispozici dánsko-americké obranná území lodím a letadlům ostatním 

členům NATO. Zároveň tak byly ukončeny debaty o dánském členství 

v NATO a do zřícení amerického letadla nad Grónskem v roce 1968 

se nejednalo o další americké přítomnosti v Grónsku.

V březnu 1957 dostalo Dánsko nabídku NATO na rozmístění 

raket v Dánsku. SSSR Dánsko varoval, že by jejich rozmístění 

vyostřilo vzájemné vztahy. Dánové odmítli sovětský nátlak jako 

nepatřičný, ale zároveň se levicová vláda snažila SSSR uklidnit 

a s ohledem na koaličního partnera (sociálně liberální) Det Radikale 

Venstre odmítla rozmístění jaderných zbraní v Dánsku.

Již v listopadu samého roku se USA obrátily na Dánsko 

s dotazem, jak se zachovají v případě, že budou požádáni rozmístění 

jaderných zbraní v Grónsku. Dánský premiér H.C.Hansen odpověděl 

v tajném dopise, že „...americká vláda je  oprávněna ke skladování 

zásobování, rozhodovat o obraně oblasti atd., a každá forma  

materiálu, zásobování atd. má být možné zajistit v Grónsku bez 

zkoumání...иШ. To znamenalo faktické povolení rozmístění 

jaderných zbraní ve vnější části dánského území.

121 Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 69-70
124 Greenland under the Cold War, cit. dílo, str. 24
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NATO využívalo Grónsko jako výstrahu sovětským raketám 

dlouhého doletu. К tomu sloužil radar u letecké základny Thule, 

zároveň zde byl instalován rozsáhlý program na dohlížení nad 

leteckými přelety. V Thule byly jaderné zbraně s podmínkou, že
I ЛГ

všechna zařízení musí být defenzivního charakteru .

Otázka jaderných zbraní se znovu objevila na pořadu dne

v lednu roku 1968. 21. ledna se u základny v Thule zřítil americký

bombardér В-52. V Dánsku právě probíhala volební kampaň, která

měla vliv na řešení situace. Původně se obě vlády dohodly na

koordinovaném postupu, ale nakonec dánský premiér Jens Otto Krag

a ministerstvo zahraničí prohlásili, že v Grónsku nejsou rozmístěny

jaderné zbraně a že tato politika nebyla narušena zřícením letadla. To

bylo v přímém rozporu s původním dopisem H.C.Hansena o tajném

souhlasu dánské vlády s rozmístěním jaderných zbraní v Grónsku

a tak i pro USA nepochopitelné popírání skutečnosti. Již 2. února byla

jmenována nová pravicová vláda, která se zaměřila na dobré vztahy

s USA a pokračování dobré bezpečnostní spolupráce. Nakonec byla

krize vyřešena dohodou ve prospěch Dánska s tím, že „...bez souhlasu

dánské vlády nebudou v Grónsku skladovány jaderné zbraně, nebo
126nad Grónskem přelétávat letadla nesoucí jaderné zbraně.“ Tato 

dohoda definitivně potvrdila dánskou výjimku o rozmístění jaderných 

zbraní na celém dánském území.

Dánsko vedlo za studené války spíše dvojí politiku. Na jednu 

stranu se snažilo neprovokovat SSSR a na straně druhé vycházet vstříc 

spojencům. Vzhledem ke strategicky důležitému Grónsku se Dánsku 

podařilo získat dvě významné výjimky z rozmísťování cizích jednotek 

za současných okolností a z rozmístění jaderných zbraní postupně na 

celém svém území. Tyto výjimky měly za cíl uklidňovat vnitřní 

opozici a SSSR. Dalo by se však říci, že v Dánsku převládl větší ohled

125 Dansk sikkerdespolitik, cit. dílo, str. 68
126 „Den Forenedes Staters regeringforsikrer... ikke uden Danmarks regerings 
samtykke vil oplagre kerneväben i Grönland eller overflyve Grönland med fly, der 
medforer kerneväben. “ in Folman, J., cit. dílo, str. 49
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na Sovětský svaz než na potřeby svého obranného spojence, kterému 

se snažilo vyjít vstříc značně omezeným manévrovacím prostorem 

v Grónsku. To tvořilo hlavní příspěvek Dánska NATO, ale i ten byl 

postupem času omezován.

2.4 VOJENSKÉ PLÁNY ZEMÍ VARŠAVSKÉ SMLOUVY 
PROTI DÁNSKU

Prameny к vojenským plánům zemí Varšavské smlouvy jsou 

stále značně omezené, ale některé již byly zpřístupněné. Především 

východoněmecký a polský vojenský archív poskytly zajímavé 

informace ohledně role těchto zemí v případném konfliktu se 

Západem a na základě těchto plánů je možné lépe posoudit dánskou 

bezpečnostní politiku v době studené války. Samotné sovětské plány 

stále nejsou přístupné. I přes poskytnutí některých těchto informací 

badatelům, se ukázalo velmi zajímavým, jak se výsledky jejich 

zkoumání lišily. Tato kapitola bude vycházet především z obsáhlé 

čtyřsvazkové publikace „Danmark under den Kolde Krig“ (Dánsko za 

studené války) publikované na podzim roku 2005 dánským 

zahraničně-politickým institutem (DUS). Dále budu vycházet z knihy 

dánského generálporučíka K.G.H.Hillingsoa a z rozhovoru, který mi 

laskavě poskytl. Pan generálporučík Hillingso měl ihned po skončení 

studené války přístup к nejrůznějším tajným vojenským materiálům, 

ke kterým se nepodařilo získat přístup ani dánskému Institutu. 

Chybějící znalost plánů je možno doplnit znalostí vojenských cvičení 

Varšavské smlouvy, kterými se připravovala na provedení 

plánovaných operací. Na základě polských materiálů je  možno popsat 

dánské postavení ve východním vojenském plánování od 50. let 

20. století. Kromě toho byl zveřejněn polský obranný plán z roku 

1951 a varšavský válečný plán z roku 1964 podepsaný Antonínem 

Novotným, který byl vlastně shrnutím vlastního sovětského plánu.
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2 .4 .1  P l á n y  ú t o k u  z e m í  V a r š a v s k é  s m l o u v y  p r o t i  

Z á p a d u

Hlavním pilířem sovětské obrany bylo pozemní vojsko, které 

bylo po skončení druhé světové války se svými 175 divizemi 

nejsilnější na světě. Teprve po nástupu Chruščova к moci došlo 

к redukcím, v roce 1962 na 150 divizí, z nichž 120 jich bylo 

rozmístěno západně od Uralu. Sovětské satelity měly okolo 65-70 

divizí v 50. letech, v 60. letech jen 58127.

V sovětském vojenském myšlení patřilo к nejdůležitějším 

předpokladům zajištění rychlosti útoku a postupu, aby se nepřítel 

nestihl dostat na území Sovětského svazu. Tato úvaha vychází ze 

zkušenosti překvapivého německého útoku na SSSR během druhé 

světové války. Sovětské vojenské myšlení dále kladlo velký důraz na 

pozemní operace, neboť v jejich vojenském pohledu bylo rozhodující 

kontrolovat pevninu, pak se dalo považovat území za obsazené či
r  128poražene .

Vojenské myšlení Varšavské smlouvy bylo již od počátku 

charakterizováno jako ofenzivní. V roce 1954 vznikl první koncept
129operace proti Holandsku, severnímu Německu a Dánsku . Kontrola 

této oblasti, která byla nazývána Pobřežní fronta, se stala hlavním 

úkolem Polska až do 70. let. V sovětské vojenské doktríně je  svět 

(s Moskvou v centru) rozdělen do devíti pozemních bojišť a čtyř 

námořních. Západní Evropu tvořila severozápadní, západní 

a jihozápadní bojiště. Ta jsou dále rozdělena do strategických směrů 

a ty do operačních směrů. Tyto operační směry vedou jižně od 

neutrálního Švédská a severně od neutrální Jugoslávie, které obě byly 

vojensky silné země. Dobytím Dánska měl být otevřen výstup 

z Baltského moře a zároveň mělo být zajištěno, aby Švédsko zůstalo 

nadále neutrální a neohrozilo tak vojensky útok. Tyto operační směry

127 DUS, Danmark under den Kolde Krig, svazek 1, Kobenhavn, 2005, str. 522-523
128 Hillings0, K.G.H., Trusselsbilledet -  en koldriger taler ud, Gyldendal, 
Kobenhavn, 2004, str. 88-89
124 DUS, Danmark under den Kolde Krig, svazek 1, cit. dílo, str. 716
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jsou však vedeny přes stejně neutrální Rakousko a Švýcarsko, jejichž 

armády ale Varšavskou smlouvy nijak vážně neohrožovaly130. Tento
131koncept z roku 1954 sloužil jako podklad pro propracovanější plán 

velké východní ofenzívy proti západní Evropě, který položil pevnější 

rysy v konkrétním plánování ofenzivních operací, jejichž součástí 

byly také akce zaměřené proti Dánsku a Holandsku . Jádrem 

sovětského vojenského plánování zůstal, až do poloviny 80. let, kdy 

Gorbačov představil novou a defenzivnější doktrínu, rychlý postup 

obrněných armád vpřed do SRN, к Rýnu a Severnímu moři.

Jak již bylo zmíněno výše, plán útoku je  možno vysledovat ze 

cvičení vojsk Varšavské smlouvy. Podle cvičení „Bouře“ z října 1961, 

tvořily sovětské divize v NDR 1. západní front, jehož cílem bylo 

dobytí oblasti Frankfurtu a Porúří. Na tomto území se nacházely 

důležité ekonomické a dopravní cíle a také zde byl očekáván velký 

odpor. Západní hranice SRN mělo být dosaženo v šesti nebo sedmi 

dnech. 2. front, neboli Pobřežní front, byl tvořen oblastí severně od 

hlavního směru útoku a tři polské armády měly jít směrem 

к německo-holandskému severnímu pobřeží. Jako vedlejší směr měly 

dobýt Jutsko. 3. front (jihozápadní front) tvořil oblast jižně od 

hlavního směru útoku a měla ho za úkol československá lidová 

armáda133. Po vypuknutí války měly severoněmeckou oblast bránit 

východoněmecké jednotky a teprve po dvou dnech měly dorazit 

polské jednotky. Námořnictva zemí Varšavské smlouvy měly za úkol 

podporovat operace probíhající v Pobřežním frontu a získat námořní 

kontrolu v baltském moři. Podle úspěchu probíhajících bojů na souši 

pak měly společně se třemi divizemi Pobřežního frontu dobýt dánské 

ostrovy a otevřít úžiny134. Jak je vidět, východoněmecké jednotky 

byly zahrnuty do válečných plánů již od počátku 60. let. Cílem bylo

130 Hillingsa, K.G.H., cit. dílo, str. 161-162
131 Z roku 1961.
132 DIIS, svazek 4, cit. dílo, str. 26
133 Tento front byl již  zahrnut ve cvičení „Bouře“ v roce 1961, ale teprve o tři roky 
později byl hotov vlastní operační plán.
134 DIIS, svazek 1, cit. dílo, str. 621
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porazit NATO v rychlých operacích s postupem 80-100km denně 

a dobytí oblastí к Atlantskému oceánu do 12-16 dnů a do 30-35 dnů se 

dále dostat к francouzsko-španělské hranici. Důležitým aspektem 

plánování byl moment překvapení. NATO mělo být napadeno 

překvapivým útokem, než by byly všechny jednotky na místě a tak 

schopny efektivní obrany135.

Nasazení jaderných zbraní se v průběhu studenoválečného 

období měnilo, ale jejich hlavním úkolem zůstalo odstrašení. Do 

konce 60. let se počítalo s masivním nasazením těchto zbraní. 

Rozhodujícím měl být první útok provedený jak strategickými, tak 

taktickými zbraněmi. Jejich hlavními cíli byly protivníkovy jaderné 

zbraně, centra měst politického a ekonomického významu, atd. Tyto 

plány platily až do 60. let, kdy SSSR dosáhl v jaderných zbraních 

parity s USA136.

Byly to především jaderné zbraně, které působily jako 

nejúčinnější obrana před vypuknutím konfliktu. Od roku 1957-1958, 

kdy byly v obraně NATO zavedeny taktické jaderné zbraně, a poté, co 

bylo Dánsko přímo začleněno do obrany NATO, byla obrana země 

zajištěna. NATO počítalo s tím, že v případě útoku na Dánsko asi 

budou použity jaderné zbraně. USA však měly do 60. let značnou 

převahu v jaderných zbraních, proto se SSSR se snažil udržet v této 

době konflikt na ne-jademé rovině. Sovětské síly měly převahu 

v konvenčních silách, které by mohly vést válku delší dobu, což by 

zase nemohly síly NATO.

135 Hillingsa, K.G.H., cit. dílo, str. 158-161
136 DIIS, svazek 1, cit. dílo, díl 1 str. 625
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2 .4 .2  O b s a z e n í  D á n s k a

První plány na obsazení Dánska se objevily ve cvičení 

Varšavské smlouvy137 z 6. listopadu 1954, a měly jak ofenzivní, tak 

defenzivní charakter. Ovšem ofenzivní prvky výrazně převažovaly. 

Zabývám se jím zde podrobněji, protože hlavní charakteristiky tohoto 

cvičení zůstaly platné až do 70. let. Těžiště cvičení spočívalo v útočné 

operaci s překonáním vodní překážky, za podmínek použití jaderných 

zbraní oběma stranami. Jaderné zbraně měly být použity před 

zahájením palebné přípravy konvenčního dělostřelectva.

Cvičení začalo útokem proti Berlínu a Drážďanům. Po 15 

dnech těžkých bojů by byl útok zastaven v linii Sasko-Meklenbursko. 

Po přijetí posil by byl zahájen východní protiútok. Pobřežní front se 

dvěma armádami a mobilní skupinou měl za úkol provést hlavní útok 

do Holandska. Současně měla jedna armáda zaútočit ve „vedlejším“ 

směru v ose: Plate (jihozápadně od Schwerinu), Hamburg a Slesvik. 

Toto označení útoku na Šlesvicko-Holštýnsko a Jutsko jako „vedlejší“ 

směr zůstalo zachováno po celou studenou válku. Současně mělo dojít 

ve středním frontu (jižně od Pobřežního frontu) к útoku na Porúří. 

Dobytí šlesvicko-holštýnského území mělo být splněno postupem 

vpřed к Baltskému moři, zničením nepřátelských sil západně od 

Lübecku, a potom měla být obklíčena vojska SRN v Hamburgu. 

Rychlost postupu pro první tři fáze operace byla stanovena na 

35km/den, přičemž mobilní skupina se měla pohybovat trochu 

rychleji. Varšavská smlouva měla převahu 1,5:1 v divizích a 1,6:1 

v tancích. V hlavním útočném směru nebyla převaha velká, tedy 2,6:1 

a 2:1, ale je  třeba připomenout, že měly být použity jaderné zbraně 

proti západním obráncům.

Operace proti Dánsku měla za úkol 2. armáda, která měla 

zaútočit z Rastow (jižně od Schwerinu) přes Wittenburg do Trittau 

(východně od Hamburgu) a prolomit nepřátelskou obranu v oblasti

137 Popis cvičení vychází z DIIS, svazek 1, cit. dílo, 634-639
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Schweriner See-Webbelin. Nejdříve měla být zřízena předmostí na 

západním břehu kanálu Labe-Lübeck. Část sil měla spolupracovat 

s baltským námořnictvem na postupu к Baltskému moři a porazit 

nepřítele východně od Liibecku. Další posun by následoval skrze 

Bargteheide (severovýchodně od Hamburgu), Bad Bramstedt a zřejmě 

Treju. Zde by se síly rozdělily. Jedna část by pokračovala nadále 

východním směrem a spojila by se s výsadkáři u Neukirchenu. Zbytek 

by posílil 1. armádu v prolamování odporu v oblasti Hamburgu. Před 

skončením 6. dne měla stát armáda v linii Kielský záliv, Schleswig, 

Friedrichstadt, Helgolandský záliv, ústí Labe do Severního moře. 

Zároveň měla překročit řeku Vezeru a dobýt důležité západní 

základny Cuxhaven a Bremerhaven.

Do 25-26 dnů měl být dobyt Jutský poloostrov, stejně tak měly 

proběhnout výsadky na ostrovech Langeland, Л^го, Fyn, Samso 

a Lasso. Kromě Dánska bylo považováno za nutné obsadit i jižní 

Švédsko a tak zabránit západním mocnostem, aby využily tato území 

к zařízení základen v severním Německu a Holandsku к ofenzivním 

operacím proti Východu, především proti Polsku.

Jaderné zbraně měly být nasazeny velmi brzy. Každá útočná 

zóna měla přidělenu jednu jadernou bombu střední velikosti a dvě 

menší velikosti (těsně pod 10 КТ). К tomu byly určeny další dvě 

středně velké a tři malé bomby na první operační den, dále к použití 

proti obraně v hloubi byly к dispozici čtyři středně veliké atomové 

bomby a šest malých bomb, které mohly být použity druhý až šestý 

den. Celkově to byl počet pro front devět bomb střední velikosti 

a patnáct malých bomb.

V 60. letech došlo к úpravám válečných plánů Varšavské 

smlouvy. Bylo např. upuštěno od obsazení jižního Švédská. SSSR 

nyní kladl hlavní důraz na obsazení Dánska a severního Německa 

a proto by se snažil obsadit úžiny co nejdříve. Operace proti Jutskému 

poloostrovu měla více variant, ale všechny měly v první fázi dosažení 

Kielského kanálu.
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Námořnictvo Varšavské smlouvy mělo vytvořit podmínky po 

porážku námořnictva NATO v Baltském moři. Velkém a Malém Beltu 

a Oresundu. Pak měla být tato oblast co nejrychleji odminována. 

Následoval by obojživelný útok v zálivech Koge a Fakse, kde měla 

být vytvořena předmostí, z nichž měl, pátý den války, následovat útok 

na Sjaelland. Menší síly měly přistát na Falsteru (v okolí Uslevu), 

z něhož měl být obojživelným útokem napaden německý přístav 

Gedser. Tento plán byl inspirován německým plánem útoku na 

Dánsko z roku 1940, kdy měl proběhnout útok z trajektu 

a z rybářských lodí. Po dobytí Fakse měl být obsazen Sjaelland, jehož 

území vytvářelo předpoklady к průlomu úžin a to bylo natolik 

důležité, že obsazení sjaellandských ostrovů bylo naprosto nutné. To 

vše mělo proběhnout do tří dnů. Těžiště útoku bylo zaměřeno na 

Helsingor. Ostrovy Lolland, Falster a Mon byly přenechány námořní 

pěchotě a východoněmecké Národní lidové armádě (National 

Volksarmee, NVA). Útok na Gedser byl později změněn na útok 

helikoptérami. Pomáhat jim měli od 70. let německé speciální 

jednotky. Ostrov Bornholm měl být napaden jeden den před atakem 

Sjaellandu138.

Hlavní operaci při útoku proti Jutsku by provedly polské 

a sovětské síly, průlom úžin byl speciální úkol pro sovětské 

a východoněmecké námořnictvo. Otevření Kielského kanálu bylo 

považováno za velmi důležité, což by umožnilo vytvoření vojenské 

pozice v jižní části Severního moře. V obojživelném výsadku hrály 

hlavní roli polské zvláštní jednotky. Plánování bylo pečlivě 

připraveno skrze rozsáhlou špionážní činnost proti dánskému pobřeží 

a vojenským zařízením, na níž se aktivně podílely polské 

a východoněmecké zpravodajské služby .

V otázce použití jaderných zbraní se hodnocení mých zdrojů 

rozchází. Na jednu stranu Institut tvrdí, že SSSR by nejdříve vypálil

138 Hillings0, K.G.H., cit. dílo, str. 163-164
139 DIIS, cit. dílo, svazek 4, str. 49
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výstražný výstřel. To mělo platit již od 50. let. SSSR vycházel zřejmě 

především ze své slabší pozice v jaderných zbraních. Na druhou 

stranu všechny plány útoku počítaly s použitím jaderných zbraní. 

Strategické jaderné zbraně vlastnil pouze SSSR, zatímco taktické 

měly i sovětské satelity tedy, i Polsko. Použití jaderných zbraní ve 

cvičeních Varšavské smlouvy bylo vázáno podmínkou, že je nejdříve 

použije NATO. Dánský Institut píše o sovětské doktríně o nepoužití 

jaderných zbraní jako první, která byla zavedena na počátku 70. let 

a je  přesvědčen, že literatura nesprávně uvádí, že SSSR až do konce 

studené války chtěl použít jaderné zbraně třetí den války. To se lišilo 

podle různých fází. Dánský generálporučík Hillingso však hovoří

o jasném sovětském záměru použít jaderné zbraně vraných fázích 

útoku a o jejich použití jako důležitém předpokladu úspěchu 

v konfliktu. Zároveň je přesvědčen, že jak rozsah i načasování jejich 

nasazení by znamenalo výraznou výhodu a možná i úspěch válečných 

plánů v eventuální válce.

Plán útoku polského Pobřežního frontu z poloviny 60. let. Zdroj: 

DIIS, Denm ark under den Kolde Krig, svazek 1, Kobenhavn, 2005, str. 611
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V 70. letech bylo upuštěno od překvapivého útoku na Gedser, 

vzdušného a námořního vylodění na Sjasllandu a možná i na 

Bornholmu s těžištěm útoku proti Lübecku, hlavně kvůli vysokým 

ztrátám (pokud by letectvo NATO nebylo poraženo) a kvůli 

změněným plánům, které se týkaly použití jaderných zbraní. Bylo také 

třeba vzít v úvahu výrazně silnější pozici NATO v oblasti celého 

Pobaltí. Za zmínku stojí i změna plánu při obsazování hlavního 

ostrova Sjaellandu. Mělo být vynecháno dobývání přístavu Koge (jižně 

od Kodaně), aby bylo zajištěno, že Švédsko zůstane neutrální 

a nevstoupí do konfliktu, čímž by mohlo zkomplikovat nutný rychlý 

postup vojsk Varšavské smlouvy.

V 80. letech vypadal plán útoku v hlavních rysech následovně: 

polské síly měly napadnout Dánsko. Těžištěm útoku zůstalo nadále 

Šlesvicko-Holštýnsko, které mělo být napadeno trojnásobnou přesilou. 

Hlavní útok měl být zaměřen na nejslabší místo -  okolí Lůbecku 

a oblast severně od města, kde měla být nasazena jutská divize. Po 

prolomení dánské obrany se mělo pokračovat ke Kielskému kanálu 

v průběhu tří až čtyř dnů, hranice Aabenraa-Logumkloster (severně od 

dánsko-německé hranice) měla být dosažena během sedmi až devíti 

dnů. Do patnáctého dne mělo být dosaženo severního přístavu 

Frederikshavenu. Mezitím měl být dobyt ostrov Fyn140.

Na začátku 80. let došlo v Polsku к nepokojům, kvůli nimž 

ztratila země svou důvěryhodnost, na které stavěly plány válečného 

útoku. Proto bylo vyřazeno z prvních řad útoku a nahrazeno NDR (V. 

vojenským distriktem). To se projevilo v plánu útoku z roku 1982, kde 

jsou vymezeny úkoly právě pro V. vojenský distrikt. Ten vlastně 

úplně převzal původní polské úkoly. Hlavní cíl zůstal stejný -  porazit 

síly NATO ve Šlesvicku-Holštýnsku, Hamburgu a Dánsku. Dále měl 

prorazit obranu jutské divize, zaútočit v ose Mölln, Bad Oldesloe, 

Rendsborg, přičemž jedna divize měla odříznout Hamburg a Lübeck 

(aby zabránila NATO odtud zaútočit) a zbývajících pět divizí mělo

140 Hillings0, K.G.H., str. 163
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vytvořit předmostí přes Kielský kanál a vytvořit podmínky, aby Poláci 

mohli pokračovat v útoku na Jutský poloostrov a Fyn. Tak se Poláci 

dostali do pozice druhé formace. Stejně tak jim byl v roce 1982 odňat 

úkol obojživelného vylodění na Sjaelland a předán sovětské námořní 

pěchotě. Poláci potvrdili, že od roku 1961 měli za úkol po dobytí 

Sjasllandu pokračovat v útoku do okolí Oslo v jižní části Norska141.

141 Hillings0, K.G.H., cit. dílo, str. 164-170
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Skica plánu útoku Varšavské smlouvy. Dag = den. Zde je  vidět ono 

„opom enutí“ dobytí přístavu Koge. Hillingso, K.G.H., cit. dílo, str. 170

Změna nastala v druhé polovině 80. let, kdy se vedení SSSR 

ujal Michail Gorbaěov a začal prosazovat „společnou bezpečnost“.
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V roce 1987 došlo ve válečném plánování к primárnímu zaměření na 

defenzívu, protože postavení NATO zesílilo natolik, že přimělo 

námořnictva zemí Varšavské smlouvy výrazně omezit své plány a ve 

svých cvičeních se zaměřit především na získání převahy v Pobaltí. 

Byl zaveden tzv. koncept „aktivní obrany“, která měla především za 

úkol obranu vlastního teritoria a snažila se zabránit nepříteli se v této 

oblasti usadit a byl opuštěn úkol totálního vítězství. V této nové 

defenzivní strategii se Varšavská smlouva zaměřila více na 

severoněmeckou frontu a tak i více než dříve na Dánsko. Model 

konfliktu stále kladl hlavní důraz na porážku Jutska. V. 

východoněmecká armáda dostala nově za úkol, zvláště v případě 

rychlého vypuknutí války, vedení útoku ke Kielskému kanálu, kde by 

pak byla vystřídána čerstvými silami142.

2 .4 .3  P l á n y  n a  o b r a n u  D á n s k a

Obrana Dánska143 byla velmi komplikovaná a druhá světová 

válka ukázala, že bez spojenců vlastně ani není možná. Další 

komplikace způsobovaly politické ohledy, neboť pro efektivní obranu 

by bylo nutné bojovat u vnitřní německé hranice, což nebylo politicky 

možné. Proto velkou roli v dánské obraně hrály posily z NATO 

a především významná spolupráce se SRN. Předpoklady к úspěšné 

obraně země bylo zaminování všech námořních cest, 

Oresundu, Velkého Beltu a pobřeží proti invazním jednotkám. Dalším 

předpokladem byla aktivní role letectva, které mělo pomáhat všem 

dalším složkám. Oblast Šlesvicka-Holštýnska až к vnitřní německé 

hranici a také ostrov Fyn měla bránit síly NATO LANDJUT144, jutská 

divize a 6. německá divize. Vzhledem к zúženému tvaru území jižního

14 DIIS, svazek 4, cit. dílo, str. 55-57
143 Kapitola vychází z Hillingso, K.G.H., cit. dílo, str. 128-137
144 Spojenecké pozemní síly ve Slesvicku-Holštýnsku a na Jutském poloostrově 
(Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland).
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Jutska bylo možné použít max. jen dvě až tři divize, přičemž zbývající 

dvě až tři divize měly zůstat vzadu a vystřídat unavené a v případě 

průlomu pronásledovat na sever nepřátelské jednotky, které pronikly.

Problém předsunuté obrany byl právě především politický. 

Optimální řešení by bylo použití menšího množství mobilních 

jednotek, které by zaútočily, a stáhly se až by nepřítele zastavily na 

západoněmecké rovině. Tak by se pak Varšavská smlouva střetla 

s hlavními silami NATO v okolí Hamburgu a v Alpách. Politicky to 

ale nebylo neprůchodné, protože by to znamenalo udělat ze SRN 

bojiště.

Obrana Sjsellandu se měla zaměřit na zabránění nebo alespoň 

co největší omezení nepřátelského vylodění na ostrově nebo na blízko 

ležícím ostrově Falsteru a zabránit tam vytvoření nepřátelského 

předmostí. Zpravodajská služba počítala s tím, že by následně byla 

zahájena obojživelná operace na Sjaelland, protože pokud by se 

podařily ostatní operace, ostrov by byl úplně odříznut a padl by sám. 

To ovšem nemělo být zveřejněno oficiálně.

Letecké síly měly dva hlavní úkoly: oslabit protivníka 

napadením jeho leteckých základen v Polsku a SRN, což by provedlo 

dánské letectvo s posilami a za druhé boj ve vzduchu, kde bylo třeba 

zajistit vzdušnou převahu NATO.

2 .4 .4  S t r a t e g i c k á  p o z ic e  D á n s k a  z a  s t u d e n é  v á l k y

Dánsku by se nepodařilo vyhnout konfliktu kvůli své 

strategické pozici. Bylo totiž z vojenského hlediska důležité pro obě 

strany. Z východně položeného ostrova Bornholm mohlo sledovat 

radiokomunikaci v Polsku i v NDR, čehož také hojně využívalo 

a získávalo tak cenné informace o úmyslech protivníka. Pan 

generálporučík Hillingso v rozhovoru potvrdil, že takto získané 

informace byly velmi přesné a ve velké míře odpovídaly realitě. 

Kromě toho mělo Dánsko svou polohou možnost uzavřít nepřítele
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v Baltském moři, což by znamenalo, že by Varšavská smlouva zůstala 

vně atlantického válčiště. Země také svým dohledem nad 0resundem, 

Velkým a Malým Beltem měla pod kontrolou lodní dopravu ze zemí 

východního bloku. Dále zde bylo možné založit letecké a pozemní 

základny, které mohly být využity к protiútoku na severní bok 

útočících sil Varšavské smlouvy v SRN. Nepřítel by je však mohl 

využít při dobývání Norska nebo útoku na Británii145.

Další důvod pro nutnost získání dánského území v případě 

války bylo dosažení hlavního válečného cíle, tedy kontrolu nad celou 

Evropou. Obě strany považovaly střední Evropu za oblast, kde měl být 

konflikt rozhodnut. Proto bylo třeba kontrolovat Dánsko jako severní 

bok hlavního bojiště.

2.4.5 S o v ě t s k é  h o d n o c e n í  d á n s k é  z a h r a n i č n í

A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

Ve světle těchto vojenských plánů je nanejvýš zajímavé zjistit, 

jak vlastně byla hodnocena dánská bezpečnostní politika samotným 

Sovětským svazem. SSSR uvítal samozřejmě dánské výjimky 

v NATO146. V tomto ohledu je možno je hodnotit jako úspěšné, 

protože splnily svůj cíl ne-provokovat SSSR. Ten by si ale nejvíce 

přál, aby se mu podařilo přimět Dánsko vystoupit z NATO. Tyto 

úvahy se ale ukázaly od počátku jako naprosto nereálné, tak bylo od 

jejich prosazování upuštěno.

Sovětský svaz dále považoval Dánsko za příklad možnosti 

založit normální vztahy se zemí s jiným společenským systémem, ve 

shodě se sovětskou definicí mírového soužití. Proto se velmi snažil 

rozvíjet bilaterální politické, ekonomické a kulturní kontakty. Ty byly

145 Hillingsa, K.G.H., cit. dílo, str. 106-107
146 Výjimky ohledně základen a rozmístění jaderných zbraní v době míru na 
dánském území.
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předpokladem pro účinnou „politiku ovlivňování“, která měla vést 

к dosažení sovětských cílů v Dánsku. Dánská vláda ale byla při 

navazování těchto kontaktů mnohem zdrženlivější147. To, že tyto 

kontakty byly pouze prostředkem v politice ovlivňování však 

dokazuje, že sloužily spíše jako propaganda a jejich cílem bylo 

ovlivňovat dánskou politiku, čímž však zároveň popírají, že by 

kontakty mezi bloky mohly být normální!

2 .4 .6  D íl č í  s h r n u t í

Závěrem je možné říci, že lze pozorovat výrazný vliv 

zkušenosti druhé světové války na dánskou bezpečnostní politiku za 

studené války. Ta ovlivnila jedno z nejdůležitějších dánských 

rozhodnutí -  totiž opustit politiku neutrality a stát se členem obranné 

aliance. Z průběhu druhé světové války bylo jasné, že geostrategická 

poloha neumožňuje účinnou obranu Dánska a proto se je  třeba zajistit 

bezpečnost země skrze spojenectví s jednou ze supervelmocí. Dalším 

faktorem hrajícím zásadní vliv při formulování bezpečnostní politiky 

je charakter mezinárodního systému. V době bipolarity by Dánsko 

doplatilo mezi prvními na případný konflikt supervelmocí. Toho se 

země obávala již při vypuknutí korejské války a dále v průběhu celého 

studenoválečného konfliktu se snažila vést takovou politiku, jež by jí 

zajistila účinnou obranu, tedy v NATO. Zároveň ale přikládala velký 

význam uvolňování mezinárodního napětí, podporovanému politikou 

odzbrojení v OSN, které by snížilo možnost vypuknutí konfliktu. 

Konečně posledním významným faktorem je vnitropolitická situace 

charakterizovaná převážně sociálně demokratickou vládou, 

podporovanou nejčastěji levicovými stranami. Ty byly vždy značně 

skeptické к NATO, pokud vůbec dánské členství v této organizaci 

akceptovaly, což se projevilo ve vedení dánské politiky v NATO,

147 DUS, svazek 4, cit. dílo, str. 38
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např. skrze výjimky z rozmístění cizích jednotek a jaderných zbraní na 

dánském území.

Možnost případného návratu к oblíbené politice neutrality byla, 

jak bylo názorně ukázáno, naprosto vyloučená, protože by v žádném 

případě nemohla zajistit Dánsku bezpečnost. Země by byla vystavená 

především sovětskému tlaku, kterému by s největší pravděpodobností 

neodolala, nehledě na to, že by jí  popřípadě ani nikdo nepomohl. 

Nej lepší rozhodnutí jak zajistit dánskou bezpečnost tak skutečně byl 

vstup do NATO, i když tato volba zároveň znamenala určité riziko,

0 kterém nejlépe vypovídají výše zmíněné plány útoků zemí 

Varšavské smlouvy.

Dánsko bylo ve druhé polovině 40. let 20. století vojensky 

víceméně bezbranné a až do 50. let byla jeho obrana velmi slabá. 

Plány potvrzují, že Dánsko by nebylo samo schopno vést účinnou 

obranu za studené válku a proto pro něj bylo nezbytné stát se členem 

obranné aliance. Z jeho hlediska to byla optimální volba jak zajistit 

svou bezpečnost. Pokud by se země chtěla vrátit ke své dlouholeté 

tradici politiky neutrality, neznamenalo by to zajištění své 

bezpečnosti. Zpřístupněné vojenské plány totiž také ukázaly, že útok 

Varšavské smlouvy se měl vyhnout jen těm neutrálním zemím, které 

měly natolik silné vojsko, že by mohly ohrozit úspěch útoku. Proto 

země vojensky slabě vyzbrojené by byly znovu bezohledně napadeny 

a vzhledem к menší schopnosti obrany rychle poraženy. To byl

1 případ Dánska za druhé světové války a v době studené války 

Rakouska a Švýcarska. Stejně by na tom však i bylo Dánsko, kdyby se 

pokusilo o návrat к politice neutrality.
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3 SOUČASNÁ DÁNSKÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
POLITIKA

3.1 NOVÉ GEOSTRATEGICKÉ POSTAVENÍ DÁNSKA

Po skončení studené války došlo v celém světě к velkým 

změnám: pádu Berlínské zdi a pozdějšímu sjednocení Německa, 

rozpadu komunistického bloku ve střední a východní Evropě, rozpadu 

Varšavské smlouvy a SSSR. Především důsledky posledních dvou 

událostí znamenaly, že poprvé v dánské historii zmizela přímá 

vojenská hrozba a Dánsko se náhle ocitlo v bezpečném prostředí. 

NATO přesto zůstalo nejdůležitější bezpečnostní garancí. Novou 

situaci také poznamenaly změny v nejbližším dánském okolí, totiž 

v Pobaltí vyhlášením nezávislosti Litvy, Lotyšska a Estonska. 

Strategická role Grónska poklesla, protože se změnila povaha hrozeb, 

které se přesunuly spíše na Střední východ. Důležitou změnou byla 

také nová pozice Ruska, které bylo oslabené a postupně se proměnilo
148z protivníka v partnera .

Nové světové uspořádání s jedinou supervelmocí (USA) si 

vyžádalo změnu v zahraniční politice státu. Došlo ke zmenšení role 

malých států, které se musí více snažit, aby si získaly pozornost 

a udržely si náklonnost své velmoci, která zůstala hlavním garantem 

bezpečnosti.

Objevily se zároveň nové bezpečnostní hrozby (především 

hrozba terorismu), které změnily význam geostrategické polohy státu. 

Ta již nepatří к nej významnějším faktorům při zajišťování 

bezpečnosti země, protože nyní je možné zasáhnout stát snadněji 

teroristickým útokem, je tedy nutno se více zaměřit na nejrůznější 

bezpečnostní opatření.

148 Folman, J., cit. dílo, str. 72
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Dánsko se nachází v exponované ekonomické pozici, protože 

v důsledku svých omezených zdrojů je velmi závislé na zahraničním 

obchodu a finančních trzích a musí tak čelit výkyvům 

v mezinárodních a evropských ekonomikách149. Z vojenského 

hlediska je Dánsko extrémně obtížné bránit, v tomto ohledu je velmi 

zranitelné: malé, rovinaté, snadno přístupné vzdušným, námořním 

a pozemním silám. Ostatně to již ukázala předchozí část práce.

3.2 DÁNSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Skončení bipolárního soupeření dvou znepřátelených 

supervelmocí a výrazná změna geostrategické pozice Dánska měla za 

následek výraznou změnu ve vedení zahraniční a bezpečnostní 

politiky. Nejdříve se tato změna projevila vysláním korvety Olfert 

Fischer do války proti Iráku v roce 1990. To bylo první poskytnutí 

podpory a účasti v konfliktu (sice s mandátem OSN), který neměl 

charakteristiku pouhého peace-keepingu, ale jehož cílem bylo 

vytlačení irácké armády z Kuvajtu. Tato účast byla spíše symbolická, 

ale znamenala významný předěl v linii zahraniční politiky, která se 

vlastně od roku 1864 snažila být co nejvíce nenápadná. Byla to tak 

první krok к aktivní zahraniční politice а к účasti v dalších operacích

i ve vzdálených oblastech, nyní již i bez mandátu OSN. Dánsko začalo 

samo přicházet s novými vlastními zahraničními iniciativami, např. 

v oblasti politiky v Pobaltí, v NATO nebo OSN.

Nová situace měla také vliv na vedení politik v jednotlivých 

mezinárodních organizacích směrem к většímu propojení hlavních 

projektů zahraniční politiky.

149 Heurlin, B., Actual and Future Danish Defence and Security Policy, in Heurlin, 
B., Global, Regional and National Security, DUPI, Copenhagen, 2001, str. 197
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3.2.1 D á n s k á  p o l it i k a  v OSN

Dánsko zpočátku vkládalo velké naděje do nových možností 

mezinárodní spolupráce na poli OSN. Tato podpora vycházela z již  

tradiční velké podpory země Společnosti národů a později OSN, které 

byly chápány především jako rámec pro a spravedlivější světový řád 

podporující mír, a která vycházela z ideových představ o vývoji ve 

světě, kde má OSN centrální roli. Dánsko se zde snaží chovat jako tzv. 

„země v čele“ 150, tedy svou aktivitou inspirovat ostatní, váhavější 

země к větší činnosti a podpoře činnosti OSN.

Hlavní cíle dánské politiky v této oblasti zůstaly stejné, ale 

výrazně se zvýšila dánská aktivita v této organizaci. Stále tedy zůstala 

velkou prioritou budování mezinárodního společenství založeného na 

spolupráci, jež mělo směřovat к mezinárodnímu míru a bezpečnosti. 

Ukončení studené války umožnilo Radě bezpečnosti větší 

manévrovací prostor a rozhodování ve větší míře především v oblasti 

řešení konfliktů. Dokonce se tak od konce 80. let zdvojnásobil počet 

peace-keepingových operací s mandátem OSN. Nově na poli 

mezinárodní bezpečnosti přibyla podpora boji proti terorismu a proti 

šíření zbraní hromadného ničení. S rozšířením chápání pojmu 

bezpečnosti Dánsko nyní také podporuje peace-makingovou činnost 

OSN nebo nasazení v humanitárních intervencích.

К tradičním dánským prioritám v OSN patří také prosazování 

demokracie a dodržování lidských práv ve světě, jejichž chápání je 

založeno na jednotlivci. Dokonce Dánsko na tomto poli šlo tak daleko, 

že v roce 1997 iniciovalo na americkou žádost v Komisi pro lidská 

práva OSN rezoluci odsuzující porušování lidských práv v Číně. Tato 

iniciativa dokazuje, jak velmi se proměnila dánská zahraniční politika, 

že bylo ochotno kritizovat takovou velmoc jakou je Čína. Rezoluce 

nakonec nebyla přijata, ale i tak měla další důsledky pro Dánsko. Čína 

s ním zmrazila diplomatické styky, byly zrušeny veškeré obchodní

150 Tzv. „foregangsland“.
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kontakty a teprve po dvou letech byly styky obou zemí 

normalizovány. Pro Dánsko to tedy znamenalo především velké 

ekonomické ztráty, ale na druhou stranu tím přispělo к prosazování 

svých hodnot a cílů v mezinárodním měřítku.

К dalším prioritám prosazovaným Dánskem v OSN je větší 

liberalizace světového obchodu, řešení organizovaného zločinu, 

chudoby, uprchlictví a globálních problémů životního prostředí. 

К tomu je třeba zefektivnit činnost organizace, proto země také velmi 

prosazuje podporu reforem, které by OSN daly větší finanční zdroje 

a její činnost celkově zefektivnily. Dále Dánsko podporovalo zřízení 

mezinárodního trestního tribunálu pro souzení zločinů proti lidskosti, 

proti jehož zřízení jsou např. USA.

Dánsko usilovalo o zvolení za nestálého člena Rady OSN, kde 

by mělo větší vliv na rozhodování organizace. Bylo zvoleno na období 

dvou let 2005-2006. Mezi dánské hlavní priority patří mírové řešení 

konfliktů (Afghánistán, Etiopie/Eritrea, Irák, Kosovo, Blízký Východ, 

Somálsko, Súdán, severní Uganda), posílení mezinárodního právního 

řádu, mezinárodní boj proti terorismu, boj proti šíření zbraní 

hromadného ničení, posílení schopnosti OSN к řešení krizí (crisis 

management)151 a posílení činnosti jejích regionálních organizací.

Zvláštní oblastí dánské politiky v OSN je rozvojová politika, 

která je založena na altruismu a ideách o spravedlivějším a tím

i bezpečnějším světě. V ideálním případě se mělo podařit převést 

dánské hodnoty a severský model státu blahobytu do zemí třetího 

světa. Dánsko se stalo jedním z největších poskytovatelů rozvojové 

pomoci ve výši původně 0,7% HDP, která byla zvýšena až na 1,5% 

HNP. Po nástupu pravicové vlády v roce 2001 došlo ke škrtům a nyní 

představuje 0,7 % HDP152. Také tato politika prošla vývojem, který

151 www.um.dk. Staženo 19.4.2005
152 Holm, H-H., Fra aktiv intemationalisme til aktiv vaerdipolitik: Danmarks nye 
udenrigspolitik, in: Kelstrup, М., Pedersen, O.K., Petersen, I.D., Politiske processer 
og strukturer i det 21. árhundrede, Forlaget Politologiske Studier, Kobenhavn, 2004, 
str. 535. Přesto patří Dánsko stále к největším poskytovatelům rozvojové pomoci.
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byl ovlivněn výše uvedenými hodnotami v OSN. Původně byla 

rozložena napůl mezi multilaterální a bilaterální část a byla 

poskytována bez ohledu na politické podmínky v přijímající zemi153. 

S rostoucím důrazem na prosazování lidských práv a demokracie 

upravilo Dánsko podmínky poskytování své rozvojové pomoci. Nyní 

je důležitou podmínkou správa země podle demokratických pravidel 

a respekt к lidským právům. Dále došlo ke koordinovanější bilaterální 

sektorové pomoci. Pomoc jedné zemi se koncentruje na určité sektory, 

mají se rozvinout a posílit politicko-administrativní struktury tohoto 

sektoru154. Pokud tedy některé země nesplnily dané podmínky 

demokracie, byla s nimi spolupráce ukončena.155 Tím došlo také ke 

zmenšení počtu zemí v programu dánské rozvojové pomoci.

Dánsko tedy aktivně využilo nových možností, které se 

objevily na počátku 90. let se změnou mezinárodního uspořádání 

a bylo dokonce ochotno riskovat diplomatikou roztržku s Čínou, při 

prosazováních svých cílů a hodnot, které by měly vést к celkově 

bezpečnějšímu světu.

3 .2 .2  D á n s k á  p o l it i k a  v  NATO

Nová situace měla také velký vliv na změny v NATO. To již 

v roce 1990 rozhodlo o posílení své politické role a spolupráci 

s dalšími institucemi střední a východní Evropy. Na summitu v Římě 

v listopadu 1991 byl přijat nový strategický koncept, který redefinoval 

hlavní úkoly Aliance. Ač se změnila povaha hrozby, kolektivní obrana 

zůstala nejdůležitějším cílem, kdy masivní a všeobecný útok na země 

NATO již nebyl reálný. Aliance se chtěla zaměřit na spolupráci, která

153 Tzv. politicky neutrální.
154 Petersen, N., Europaeisk og globalt engagement. Svazek 6 in: Dansk 
Udenrigspolitiks Historie, Danmarks Nationalleksikon, Kobenhavn, 2004, str. 621- 
623
155 Např. Zimbabve, Niger, Zambie, Indie. Holm, H-H., cit. dílo, str. 542
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by předcházela vzniku nestability v Evropě. Cílem bylo začít nový 

dialog, který měl docílit většího vzájemného pochopení a otevřenosti. 

Další vývoj v NATO směřoval к nové struktuře sil, v níž byl 

zdůrazněn vývoj к silám rychlého nasazení. Na summitu bylo také 

rozhodnuto o založení Severoatlantické rady pro spolupráci (North 

Atlantic Cooperation Council, NACC) mezi 16 zeměmi NATO a státy 

střední a východní Evropy. Jejím cílem bylo rozšířit civilní a vojenské 

vzájemné návštěvy, transformace vojenského průmyslu na průmysl 

s civilními účely, obranné plánování a parlamentní kontrolu 

obranných plánů156.

Další významné rozšíření spolupráce znamenalo rozhodnutí 

NATO (na schůzce ministrů zahraničí NATO v Oslo) o přispění 

peace-keepingovým operacím Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE) a o půl roku později i operacím OSN. Na summitu 

v Bruselu v lednu 1994 pokračovalo rozšiřování spolupráce 

vytvořením iniciativy Partnerství pro mír157 (Partnership for Peace, 

PfP), která nabízí zájemcům o členství v NATO aktivní spolupráci 

a partnerství s Aliancí. Zvláště tuto iniciativu Dánsko podporovalo, 

v souladu se svou snahou o integraci postkomunistických zemí do 

západních struktur a organizací. Později se stalo stejně tak silným 

zastáncem rozšíření NATO o země stření Evropy a pobaltské 

republiky. Obojí rozšíření NATO považuje Dánsko zajeden ze svých 

největších úspěchů.

Bertel Heurlin zmiňuje tři geopolitické předpoklady pro 

vysokou dánskou aktivitu v NATO v době po skončení studené války. 

Prvním je to specifické postavení země, neboť je jedinou evropskou 

zemí, která zasahuje svým územím (Grónskem) na americký 

kontinent, což stále znamená nutnost úzké spolupráce s USA při

156 Garde, H. Dansk forsvars internationale engagement, in: Heurlin, B„ Mouritzen, 
H„ Dansk Udenrigspolitisk Árbog 1993, Dansk Udenrigspolitisk Institut, Jurist- og 
0konomforbundets Forlag, Kobenhavn, 1993, str. 54-55
157 Příručka NATO, Úřad pro tisk a informace, Brusel, Evropské informační 
středisko Univerzity Karlovy, Praha, 1995, str. 23

75



případné obraně Grónska. Další faktor je nová priorita oblasti Pobaltí, 

kde NATO může tvořit fórum pro vzájemnou spolupráci. Nakonec je 

to role velkého jižního souseda, Německa, jemuž se Dánsko muselo 

neustále přizpůsobovat. Tuto situaci by tedy mohla vyvážit vnější
1 co

mocnost, tedy USA . Konečně jasným politickým poselstvím pro 

zásadní prioritu Aliance v dánské politice je konstatování vládní 

zprávy o cílech a směřování zahraniční politiky, že „..NATO je  

nenahraditelným garantem dánské teritoriální integrity''159.

Na základě těchto předpokladů zvolilo Dánsko již brzy novou 

a velmi aktivní politiku v NATO. Dalším významným faktorem, který 

mu umožnil vést tuto politiku, byla výrazná podpora veřejnosti 

dánskému členství v NATO, což značně kontrastuje s téměř 

nepřátelskými postoji obyvatelstva vůči Alianci za studené války.

Dánské priority v NATO bych shrnula do tří hlavních oblastí. 

Tou první je  podpora spolupráce s dalšími organizacemi, jako OSN, 

OBSE a Západoevropskou unií (ZEU)160. Spolupráce NATO s EU je 

pro Dánsko komplikovanější vzhledem к výjimce ze společné 

bezpečnostní a obranné politiky v EU1 . Velmi důležité bylo navázat 

institucionální spolupráci s Ruskem, aby došlo к navázání normálních 

vztahů. Proto Dánsko podporovalo také vytvoření Stálé společné rady 

NATO-Rusko (NATO-Russia Permanent Jouint Council, PJC).

V souvislosti s rozšířením bezpečnostního konceptu Dánska 

došlo také к dánské podpoře rozšíření typu operací, tedy nejen peace

keeping, ale i např. na humanitární intervence, prevence konfliktů či 

peace-enforcement. Dánsko se začalo účastnit nejrůznějších nových

158 Heurlin, B. Ny prioriteringer i dansk udenrigspolitik, in: Heurlin, B., Mouritzen, 
H., Dansk udenrigspolitisk Ärbog 1993, Dansk Udenrigspolitisk Institut Jurist- og 
0konomforbundets Forlag, Kobenhavn, 1993, str. 37
159 „ ... NATO stär som den uerstattelige garant fo r  Danmarks territoriale 
integritet... “ in Principper og perspektiver i dansk udenrigspolitik, 
Udenrigsministeriet, Kobenhavn, 1993, str. IV
160 Dánsko mělo obavu, že by intenzivnější činnost ZEU mohla ohrozit americké 
angažmá v Evropě, proto jejím novým aktivismem nebylo nadšeno a přijalo jen 
statut pozorovatele v této organizaci.
161 К  této výjimce a jejím  důsledkům více níže v části zabývající se dánskou 
evropskou politikou.
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bezpečnostních akcí, např. války v bývalé Jugoslávii, preventivního 

útoku na Irák v roce 1998, к bombardování Kosova na jaře 1999 

přispělo Alianci stíhačkami F-16. Dokonce zašlo v rozporu se svou 

dřívější tradicí tak daleko, že se účastnilo i nejnovějších amerických 

operací v Afghánistánu a Iráku.

Konečně třetí oblastí priorit je  snaha o zefektivnění struktury 

pro potřebu nových operací. К nim patří výrazná dánská podpora 

NATO při realizaci konceptu mnohonárodních sil rychlé reakce 

(Rapid Reaction Forces). V roce 1993 rozhodlo Dánsko o vytvoření 

dánské mezinárodní brigády (Danish International Brigade) s širokou 

škálou úkolů, od peace-keepingových nebo humanitárních operací po 

vlastní bojové úkoly162. Země dále podpořila další iniciativu NATO 

pro založení Společného smíšeného úkolového uskupení (Combined 

Joint Task Forces) jakožto nového nástroje NATO v nových typech 

konfliktů -  v peace-makingových operacích také mimo oblast NATO, 

tedy out-of-area operacích.

Dánská politika v NATO prošla výraznou změnou a opustila 

svůj „syndrom malého státu“, který byl charakterizovaný 

dlouhotrvajícím antimilitarizmem, pacifizmem a opatrností. Tato 

politika trvala vlastně od porážky v roce 1864 do konce studené války. 

Dánsko se v současnosti samo definuje jako středně velká mocnost 

s vlastní implicitní politickou a ekonomickou sférou vlivu (kam patří 

především Pobaltí) a stále více se angažuje v operacích stabilizačních, 

peace-keepingových, peace-enforcementových a humanitárních163.

162 Garde, H., cit. dílo, str. 64
163 Vilaumme, P., cit. dílo, str. 56
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3 .2 .3 . E v r o p s k ý  p r o j e k t

V dánské evropské politice převládaly dva hlavní přístupy. 

První považoval evropskou spolupráci za „ne-privilegovanou 

spolupráci“ a převládal především v době studené války hlavně proto, 

že každá z mezinárodních organizací měla svou roli a nebylo vhodné 

překrývání jejich kompetencí. Tento postoj podporoval zachování 

politického charakteru ES, stojícího především na mezivládní 

kooperaci a nepřiznával další roli ES na poli politickém 

a bezpečnostním. Tento přístup měl podporu napříč politickým 

spektrem. Naopak druhý diskurz, který vnímal EU jako 

„privilegovanou spolupráci“ začal převažovat postupně po změně 

charakteru mezinárodního systému, když se ukazovaly nové možnosti 

spolupráce. Ten vnímá EU jako hlavního ekonomického a politického 

aktéra, a již se nevyhýbá ani kooperaci v oblasti politické 

a bezpečnostní164. Tato změna však přišla velmi pomalu až po 

referendu o schválení Maastrichtské smlouvy v roce 1992, které mělo 

a stále má velký vliv na současnou dánskou zahraniční i bezpečnostní 

politiku.

Maastrichtská smlouva znamenala vcelku revoluční změny, 

např. přeměnu ES na EU, změnu organizační struktury, začlenění 

nových oblastí spolupráce, změny v rozhodovacích procesech atd. Ve 

Folketingu byla smlouva schválena drtivou většinou poslanců, pro jich 

hlasovalo 130, proti 25l65, ale přesto bylo rozhodnuto, že je ještě nutné 

ji předložit občanům ke schválení v referendu. Výsledek byl těsný, ale 

také značně překvapivý, protože pro schválení smlouvy se vyslovilo 

jen 49,3% hlasujících a proti 50,7%166. Bylo to tak již podruhé, kdy
• r  r  r  1 1 6 7Dánové hlasovali v referendu proti doporučení své vlády .

164 Larsen, H., cit. dílo, str.. 95
165 Petersen, N., cit. dílo, svazek 6, str. 506
166 http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/d25b4306/info_arkl 1 .pdf. 
Staženo 3 1.3.2003
167 V prvním referendu se hlasovalo o přijetí Jednotného evropského aktu, který 
vláda doporučila odmítnout.
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Při řešení této nenadálé situace se všechny velké politické 

strany shodly na kompromisním dokumentu, který formuloval dánské 

výjimky z rozšířené spolupráce v budoucí EU. Byly jimi nepřipojení 

se ke společné evropské měně euru, výjimka ze společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky a vnitřních věcí a justice a nakonec odmítnutí 

unijního občanství. Tento kompromisní návrh byl schválen na 

zasedání Evropské rady v Edinburghu v prosinci 1992. V dalším 

referendu, v květnu 1993, byla voličům znovu předložena 

Maastrichtská smlouva s navrženými výjimkami, tzv. Národní 

kompromis, který již Dánové schválili většinou 56,7% pro a proti bylo 

„pouze“ 43,3% 168. Obava z výrazného snížení vlivu malých států při 

rozhodování v Evropské radě, ztráta suverenity, možný vývoj EU 

směřující к vytvoření tradiční vojenské mocnosti s vlastním vojskem, 

zodpovědným za teritoriální obranu členů a za intervence na obranu 

svých členů a nakonec obava z oslabení NATO a případného stažení 

USA z Evropy patřily к hlavním důvodům, proč Dánové smlouvu 

odmítli169.

Skutečný vývoj šel ale jiným směrem a ukázalo se, že většina 

obav nebyla opodstatněná a naopak největší dynamiku spolupráce 

zaznamenaly především ty oblasti, kde má Dánsko výjimky, což 

značně omezuje zemi ve své nové aktivní zahraniční i bezpečnostní 

politice. Pro tuto práci je  relevantní především ona obranná výjimka, 

která znamená neúčast v rozhodování, vypracovávání a provádění 

obranných operací EU. Také ji ovlivňuje skutečnost, že Dánsko není 

členem ZEU.

V současné době dochází к výrazné spolupráci všech 

bezpečnostních organizací, tedy, OSN, NATO, OBSE a EU. To 

ovšem znamená, že se Dánsko musí stáhnout z těch operací, kterých 

se již účastní, pokud přejdou pod velení EU. Tato výjimka již byla

168 Petersen, N., cit. dílo, svazek 6, str. 520
169 DUPI, Udviklingen i EU siden 1992 pá de omráder, der er omfattet a f  de danske 
forbehold, Kobenhavn, 2000, str. 243
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aktivována devětkrát170, protože EU začala vyvíjet více iniciativy 

v této oblasti. To také znamená, že se Dánsko stává méně 

důvěryhodným, protože jeho spolupráce s nejdůležitějšími partnery je 

tím omezena. Jak již bylo ukázáno v předchozí části, dánská 

zahraniční politika výrazně posílila svou orientaci a spolupráci s USA 

a NATO. Dokonce další, tradičně neutrální země (Švédsko a Finsko), 

po svém vstupu do EU začínají být aktivní i v této oblasti. EU se 

zaměřuje především na řešení konfliktů, což je tradiční oblast 

dánského aktivismu, který je tak nyní omezován. Většina dánských 

politologů i politiků se shoduje, že tyto výjimky Dánsku škodí 

a budou se snažit je zrušit. V roce 2000 se konalo referendum

o přistoupení к euru, ale i výsledek tohoto referenda znamenal jasné 

„ne“ politikům. Otázka zrušení výjimek tedy bude muset ještě nějaký

čas počkat. Současná vláda ve svém programovém prohlášení avizuje
• • •  171svou podporu jejich zrušení .

Význam výjimky ze společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky má celou řadu negativních dopadů a paradoxně její důsledky 

posilují vývoj tím směrem, který si Dánové nepřáli a proto 

Maastrichtskou smlouvu odmítli. Pokud bude pokračovat spolupráce 

NATO a EU, může to mít důsledky pro dánský profil v NATO a to 

s ohledem na jeho účast v mnohonárodní spolupráci, nebo v rozvoji 

vojenských kapacit či v dánském příspěvek silám rychlé reakce 

NATO v případě, že by byly dány к dispozici EU172. Dále se také 

může zvyšovat rozpor mezi tím, co Dánsko podporuje a čeho se může

170 červen 1996 -  evakuace státních občanů EU, říjen 1996 -  dohoda ohledně zákazu 
používání a šíření nášlapných min, listopad 1996 -  oblast Velkých jezer v Africe, 
červen 1997 -  prevence a řešení konfliktů v Africe, září 1998 -  zkoumání možností 
policejní akce na podporu albánských úřadů, listopad 1998 -  zahájení akce EU 
týkající se pomoci při odstraňování min v Chorvatsku a dozor nad situací v Kosovu, 
březen 1999 -  obnovení funkčních policejních sil v Albánii, prosinec 2004 -  řešení 
konfliktů v Bosně . DUPI, cit. dílo, str. 240-241
171 En verden i forandring, Kebenhavn, 2003, str. 8
172 Zilmer-Johns, L., Dansk sikkerhedspolitisk profil - tilbage til start?, Institut for 
Internationale Studier, Report 2003/1, Kebenhavn, 2003, str. 2
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účastnit . Což může vyústit v to, že ztratí svůj současný výrazný 

profil v oblasti řešení krizí.

Dalším důsledkem výjimky pro možnost zachování si 

markantního bezpečnostně politického profilu je účast ve vojenských 

operacích. To by posílilo úzký dánský vztah s USA, ale mělo by to tu 

nevýhodu, že by Dánsko nezískalo žádný vliv na plánování v režii 

EU. Země by tak ztratila svůj vliv i v EU, což by mohlo znamenat 

snížený zájem USA o dánské partnerství. V důsledku výjimky bude 

Dánsko více odkázáno na účast ve vysoce intenzivních vojenských 

operacích v ad-hoc koalicích nebo v rámci NATO. Je to paradox, 

pokud si uvědomíme, že jeden z důvodů bezpečnostní výjimky byla 

nechuť účastnit se právě takových operací. Dalším dopadem by mohla 

být menší aktivita ve vojenské oblasti EU. Zemi by hrozilo stát mimo 

případy, kdy by bylo potřeba, aby vojenské a civilní nástroje řešení 

konfliktů EU mohly být poskytnuty к ochraně civilního obyvatelstva, 

pokud by členská země byla zasažena teroristickým útokem nebo 

v případě intervence. Dále je možné, že vzhledem к velké nejednotě 

mezi USA, které se zaměřují na vojenská řešení, a Evropou, jež 

preferuje více preventivní nasazení, bude země nucena těsněji 

spolupracovat s USA. Pokud ale Dánsko půjde stejným směrem jako 

USA, bude to znamenat, že půjde jiným směrem než Evropa174. Dále 

lze také očekávat, že v budoucnu poroste počet tzv. „příčně jdoucích 

případů”, tedy případů, které spojují jak oblast spadající a nespadající 

pod výjimku, což bude znamenat, že se Dánsko opět nebude moci
/■v * 1 7 5zúčastnit .

Význam obranné výjimky a jeho negativní dopad na dánskou 

zahraniční a bezpečnostní politiku je tedy zřejmý již nyní.

V budoucnu se ještě bude zvyšovat s rostoucí zodpovědností EU za 

evropskou bezpečnost, se stále větším důrazem OSN na naplňování

173 Larsen, H., cit. dílo, str. 116
174 Zilmer-Johns, L., cit. dílo, str. 39-42
175 Larsen, H., Udviklingen a f  EU som sikkerhespolitisk aktor efter Irak”, i Militaert 
tidsskrift 133 , Nr 1, 2004, str. 33
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rezolucí regionálními organizacemi. Dále je možno počítat s možnou 

ztrátou tradičně vysokého dánského aktivismu v oblasti řešení krizí, 

který Dánsko vnímá jako výrazný element ve své celkové evropské 

politice stabilizace, kde také hraje velkou roli proces rozšíření EU, 

protože budoucí vývoj směřuje к větší a těsnější spolupráci mezi 

NATO a EU, což platí také o severské spolupráci 176.

Dánská evropská politika je  stále spíše váhavá, i když se v ní 

projevují jasné tendence slučování bývalých dvou projektů: tedy 

západoevropského a severského. Země se v duchu své politiky 

stabilizace blízkého okolí stala jedním z nej významnějších zastánců 

a propagátorů rozšíření EU o 10 nových členů (po rozšíření v roce 

1995 o Švédsko, Finsko a Rakousko177) především ze střední 

a východní Evropy. To je  také možné považovat za hlavní úspěch 

dánský evropské politiky. V období po skončení studené války se 

podle některých politologů objevil i pátý projekt, tedy celoevropský. 

Ovšem jeho význam se sloučil do obecného evropského projektu, 

který s novými oblastmi spolupráce zajišťuje cíle předchozího 

projektu západoevropského a severského.

176 DUPI, cit. dílo, str. 247-249
177 Norsko znovu žádalo o členství, ale v referendu byl vstup do Unie opět odmítnut.



3 .2 .4  S e v e r s k ý  p r o j e k t

Severská spolupráce byla formalizována založením Severské 

rady v 50. letech a později Severské rady ministrů. Tato kooperace 

byla výlučně omezena na oblasti tzv. „nízké politiky“, z nichž byla 

vyloučena především oblast bezpečnosti, aby zůstala zachována 

severská rovnováha (viz níže). Skončení bipolárního soupeření 

supervelmocí využilo Dánsko pro uplatnění nových možností své 

zahraniční politiky v tradiční oblasti svého vlivu.

Celý pobaltský region je velmi úzce spojena s dánskou 

historickou nadvládou v tomto regionu, jež sahá do nejstarší
• • 178historie . Po skončení studené války pozornost věnovaná této oblasti 

znamenala tedy logické pokračování dánské zahraniční politiky. 

Zvýšený zájem o dění v těchto republikách projevilo Dánsko již  na 

konci 80. let. V důsledku sovětské politiky glasnosti a perestrojky 

byly v těchto zemích obnoveny národní resentimenty a vznikala zde 

hnutí za nezávislost, které Dánsko podporovalo. Na konci 80. let byly 

organizovány tzv. „kalendářové demonstrace“, kdy si jednotlivé země 

připomínaly významná data své historie a nyní požadovaly 

samostatnost. Dánsko využilo možnosti fungovat jako prostředník 

mezi pobaltským regionem a kontinentální Evropou a výrazně 

podporovalo tato hnutí za samostatnost. Po vyhlášení nezávislosti 

pobaltských republik v průběhu let 1990-1991 následovaly násilnosti 

v Rize a Vilniusu, na něž Dánsko reagovalo posláním protestu do 

Moskvy a následně podepsalo smlouvy o spolupráci a později

178 V roce 1219 v bitvě u dnešního Talinnu se snesla z nebes dánská vlajka 
(Dannebrog) jako boží příslib dánského vítězství v bitvě mezi křesťanskými Dány 
a pohanskými Estonci. V roce 1346 prodal dánský král Valdemar Atterdag Estonsko 
řádu německých rytířů a dánský vliv v Pobaltí byl definitivně ukončen uzavřením 
roskildského míru, kdy Dánsko muselo odevzdat Svédsku pobaltské provincie 
Halland, Blekinge a Skáne (tvoří dnes jižní část Švédská). Od té doby dominovali 
Pobaltí Němci, Švédové a později Rusové. Po první světové válce navázalo Dánsko 
diplomatické vztahy s pobaltskými republikami a nikdy je  pak neuznalo jako 
sovětské republiky. In Petersen, N., Tilbage til Baltikum, in: Due-Nielsen, C., 
Danmark i syv sind. Tusind árs dansk udenrigspolitik, Gyldendal, Kobenhavn, 2000, 
str. 153
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i obranné dohody se všemi třemi pobaltskými republikami179. Dánsko 

bylo také první zemí, která uznala samostatnost pobaltských republik. 

Hlavními motivy stojícími za nečekaně vysokou dánskou zahraničně

politickou aktivitou byla snaha stabilizovat nejbližší okolí a sladit 

vývoj v pobaltských republikách se severskými zeměmi.

Další velkou dánskou prioritou v této oblasti se stala snaha 

o integraci všech tří republik do západních institucí, čímž by byl 

zajištěn jejich žádoucí vývoj především ke stabilitě a demokracii. 

Významným motivem byla ochrana před ruským tlakem skrze členství 

v mezinárodních organizacích. Dánsko proto zavedlo nejrůznější 

formy pomoci a spolupráce ve všech oblastech (politické, 

ekonomické, sociální, obranné, vzdělávací, životního prostředí atd.) 

к podpoře vývoje к moderním státům, nejlépe severského typu. 

Podařilo se tedy zajistit jejich členství v Radě Evropy, OSN, OBSE.

V roce 1992 byla založena Rada baltských států (Council o f Baltic 

Sea States, CBSS), která zahrnuje i Rusko180, s hlavním cílem 

stabilizovat vývoj v regionu a snažit se překlenout historická 

nedorozumění spoluprací a dialogem. Toto období charakterizované 

intenzivní dánskou aktivitou skončilo kolem roku 1993, kdy 

nastoupila nová sociálnědemokratická vláda a byl vystřídán ministr 

zahraničí Uffe Ellemann-Jensen, který se osobně výrazně zasadil o tak 

velkou podporu pobaltským republikám181. Dánská pobaltská politika 

měla značnou podporu USA, což Dánsko inspirovalo к myšlence

o vytvoření nové osy v americko-evropské politice, totiž osy 

Washington-Kodaň-Pobaltí182.

Po roce 1993 nastalo spíše klidnější období „normalizace“, 

tedy pokračování v započatém kurzu. Každopádně Dánsko se stále 

velmi důrazně zasazovalo o rozšíření EU i NATO především

o pobaltské republiky, ale i o další postkomunistické země. Zvláště

179 Folman, J., cit. dílo, str. 59
180 Kvůli kaliningradské enklávě a Petersburgu.
181 Petersen, N., cit. dílo, str. 159-161
182 Folman, J., cit. dílo, str. 60
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citlivou otázkou byla spolupráce ve vojenské oblasti a rozšíření 

NATO. To považovalo Rusko za zásah do své „sféry vlivu“ a proto 

bylo nutné postupovat zvláště opatrně. Dánsko proto prosazovalo 

pomalé kroky v této oblasti kooperace, nejdříve jejich členstvím 

v programu NATO Partnerství pro mír, založením společné vojenské 

akademie v Tartu nebo vytvořením pobaltského peace-keepingového 

bataliónu BALBAT, který je к dispozici OSN183. Dánská zahraniční 

politika dosáhla největších úspěchů právě na tomto poli, když se 

podařilo svázat pobaltské republiky s Evropou především jejich 

členstvím v hlavních evropských organizací, tedy v EU a v NATO.

Hlavními motivy pro toto aktivní zahraničně-politické angažmá 

byla snaha stabilizovat celý region a tak přispět i к vlastní 

bezpečnosti, zároveň po skončení soupeření supervelmocí bylo třeba 

ukázat podporu „své“ velmoci, tedy USA, což bylo usnadněno tím, že 

se dánské a americké zájmy v Pobaltí shodovaly. Nové světové 

uspořádání dalo také malým státům větší prostor к jednání a protože 

ostatní země v regionu byly zaujaty více jinými otázkami, Dánsko 

využilo svou možnost jednat.

Tradiční oblasti severské spolupráce ovšem nesledovaly tento 

intenzivní rozvoj. Spíše se pokračovalo v již započaté spolupráci
• i i i  i • 1Я4a většina dánských politologů ani nedává velké naději severské 

spolupráci v tradiční formě. Rozšířením EU o Švédsko, Finsko 

a později i o pobaltské republiky směřuje vývoj spíše к užší severské 

spolupráci v rámci EU (tzv. severská dimenze EU) a pobaltská 

dimenze severské politiky jí dává nový směr. Hans-Henrik Holm 

považuje tento příklad za zlom v tradiční dánské zahraniční politice 

a zároveň úspěch, což potvrzuje, že i malý stát může vést 

bezpečnostní politiku jako podpůrný nástroj své zahraniční politiky

183 Petersen, N., cit. dílo, str. 164-165
184 Např. Bertel Heurlin, Nikolaj Petersen, Hans-Henrik Holm, Ole W sever.
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a že může vést aktivní politiku a získat značný vliv, který Dánsku
185umožnil překonat jeho tzv. „syndrom roku 1864“ .

3 .2 .5  H l a v n í  c h a r a k t e r i s t i k y  n o v é  d á n s k é  z a h r a n i č n í  

p o l it ik y

Dánská zahraniční politika prošla významnou změnou od 

skončení studené války od politiky přizpůsobení к politice tzv. 

„aktivního internacionalismu“. Ten byl vyhlášen ministrem zahraničí 

Uffe Ellemann-Jensenem 17. dubna 1989 při příležitosti představení 

závěru vládní komise zabývající se budoucími požadavky pro vedení 

zahraniční politiky. Zpráva upozornila na nové velké změny, kterými 

jsou nové bezpečnostní prostředí, posun od průmyslové společnosti 

к informační společnosti, oslabení národních privilegií a zvýšená 

internacionalizace. Zároveň doporučila, na které oblasti by se dánská 

zahraniční politika měla v budoucnosti zaměřit, geograficky 

především na Evropu. Nová dánská zahraniční politika má prokazovat 

aktivnější a nezávislé iniciativy, globálně rozšířit koncept bezpečnosti, 

demokracie a solidarity a nakonec vypracovat strategii к dosažení 

těchto cílů186.

Již následující vládní zpráva187 z roku 1993, stanovila nové cíle 

dánské zahraniční politice: prosazování světové bezpečnosti,

zajišťování demokracie a lidských práv, globálního ekonomického 

a sociálního rozvoje, ekologického udržitelného rozvoje, což jsou 

zároveň hlavní charakteristiky aktivního internacionalismu. Hans- 

Henrik Holm mluví o kvalitativní změně v dánské zahraniční politice. 

Mezi dánskými politology panuje shoda, že nejde o prosazování

185 Holm, H-H., cit. dílo, str. 544
186 Odstavec vychází z: Holm, H-H., Denmarks Active Internationalism: Advocating 
International Norms with Domestic Constraints, in: Danish foreign policy year book 
1997, Danish Institute o f  International Affairs, Copenhagen, 1997, str. 56-57
187 Principperog perspektiver, cit. dílo, str. 19
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nových hodnot, ale spíše o jejich soustředění a ochotu Dánska je 

prosazovat i přes odpor velmoci, jak ukazuje příklad dánsko-čínské 

roztržky v roce 1997. „Aktivní“ internacionalismus znamená, že tyto 

hodnoty jsou nově prosazovány v celkové shodě ve všech hlavních 

mezinárodních organizacích, tedy něco, co bylo dříve považováno za 

něco vyloženě nežádoucího. Další významnou charakteristikou nové 

zahraniční politiky je  výrazná loajalita к USA. V současné době již 

nejde jen o podporu v OSN nebo NATO, ale i o ochotu účastnit se 

války v Iráku vedenou koalicí dobrovolných států (coalition of 

willing) pod americkým vedením.

Aktivní internacionalismus staví vlastně na stejných hodnotách 

jako dřívější zahraniční politika, ale tyto cíle jsou nyní použity jako 

prostředek ke zvýšené aktivitě, zatímco za studené války byly tyto 

hodnoty použity pouze к řešení již vzniklých problémů. V současné 

době se snaží zahraniční politika problémům předcházet 

„preventivním“ a včasným prosazováním svých cílů.

Dánsko také redefinovalo svou bezpečnostní roli, aby se mohlo 

účastnit mezinárodních operací s charakterem řešení krizí

i humanitárních úkolů188, čímž došlo к „militarizaci“ zahraniční 

politiky. Země se totiž již od počátku 90. let účastnila široké škály 

operací v rámci řešení krizí, humanitárních intervencí s mandátem 

OSN, NATO či OBSE, např. ve válce v Perském zálivu, ve válce 

v bývalé Jugoslávii, v zásahu proti Kosovu, na Haiti, v Makedonii atd. 

Ovšem v důsledku své bezpečnostní výjimky musí Dánsko více 

spolupracovat mimo institucionální rámec s USA, aby si zajistila 

jejich podporu a pozornost.

Bertel Heurlin189 charakterizuje současnou dánskou zahraniční 

politiku dalšími znaky, kterými jsou internacionalizace, europeizace, 

regionalizace a demokratizace. Internacionalizace souvisí se 

solidaritou, která se nejvíce projevuje v dánské rozvojové politice

188 Folman, J., cit. dílo, str. 77
189 Heurlin, B., cit. dílo, 1994
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a podporou ochrany životního prostředí. Obě tyto oblasti mají vyšší 

prioritu než v dříve. Proces europeizace souvisí se zvýšeným důrazem 

na spolupráci v EU. S ní je ale úzce spojen proces regionalizace, což 

znamená zaměření se na oblasti Severu, Pobaltí a východní Evropu 

v rámci EU a zároveň starou spolupráci se severskými sousedy. 

Původní severský projekt se tak proměnil a rozšířil o novou oblast. Se 

změnami v mezinárodním systému došlo také к větší demokratizaci 

zahraniční politiky. V evropských otázkách se objevuje stále větší 

propast mezi politickou reprezentací a názory obyvatelstva, což je 

nová výzva, kterou je třeba řešit.

Po skončení studené války došlo ke slučování všech 

zahraničně-politických projektů. Současná dánská vláda již ve svých 

prioritách zdůrazňuje již pouze tři hlavní oblasti svého zájmu. Jsou 

jimi transatlantická, globální a evropská dimenze140, což ukazuje na 

to, že původní celé dva projekty byly pohlceny kooperací v EU.

Nástup pravicové vlády v roce 2001 znamenal více změn 

v dánské zahraniční politice. Hans-Henrik Holm ji označuje jako 

„hodnotově založenou zahraniční politiku“. Tu charakterizuje tak, že 

musí sledovat hodnoty, které jsou na stejné úrovni nebo výše, než 

tradiční cíle zahraniční politiky jako bezpečnost státu či jeho blahobyt, 

dále musí být možné vysvětlit, chápat a předvídat zahraničně-politické 

postoje vlády z předem explicitně definovaných hodnot a konečně tyto 

hodnoty nejsou triviální a musí obsahovat stanoviska, o nichž 

nepanuje celosvětová shoda141. Těmito hlavními hodnotami jsou:
192jednotlivec a jeho práva, svoboda, demokracie a bezpečnost . Tato 

politika vychází především z poznání, že i malé státy mohou mít velký 

mezinárodní vliv a prosazováním svých hodnot měnit dokonce celý 

mezinárodní systém. Dánským hlavním přáním je vytvořit bezpečnější

1)0 En verden i forandring, cit. dílo
191 Holm,H-H., cit. dílo, str. 525
192 En verden i forandring, cit. dílo, str. 6
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svět globální kooperací ve všech oblastech, aby tak bylo i Dánsko 

bezpečnější.

3.3 DÁNSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

• • • 1Základními cíli bezpečnostní politiky bylo především zajistit

pokračování existence země (např. zabránit zničení Dánska jaderným 

útokem, nebo aby se stalo regionem většího Německa, Sovětské říše, 

nebo federální Evropy). К jejím sekundárním cílům patří zachování 

vnitřní autonomie (schopnost a možnost vlastního určování vnitřní 

politiky, např. zabránit situaci obdobné německé okupaci za druhé 

světové války), zachování vnější autonomie (sebe-určení týkající se 

zahraniční politiky, tedy vyhnout se situaci Československa za 

studené války; kromě roku 1968), zachování geografické 

a demografické integrity (společnost založená na dánských 

hodnotách), zachování co největší prosperity, zajištění mírového 

mezinárodního prostředí.

Tyto cíle jsou obsaženy jako primární ve všech oficiálních 

zprávách ministerstev zahraničí a obrany. К jej ich dosažení je třeba 

formulovat priority. Bertel Heurlin194 rozlišuje dva typy priorit: 

obecné politicky orientované dlouhodobé základní bezpečnostní 

priority a geograficko-regionálně orientované priority.

Obecné politicky orientované dlouhodobé základní 

bezpečnostní priority se týkají tří dimenzí. První dimenze se zaměřuje 

na prosazování mezinárodního právního systému založeného na 

univerzálních hodnotách, kterými jsou např. lidská práva, podpora 

„práva a pořádku“ a politických norem pro chování na mezinárodní

193 Heurlin, B., Danish Security Policy over the last 50 Years -  Long-Term Essential 
Security Priorities, in: Heurlin, B., Mouritzen, H., Danish Foriegn Policy Yearbook. 
2001, DUPI, Copenhagen, 2001, str. 31
194 Charakteristika priorit vychází z textu: Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 31 -33
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rovině. Dánsko je malá země s omezenými zdroji, proto se snaží se 

udržovat a upevňovat sadu pravidel zakotvených v mezinárodním 

právním systému.

Druhá oblast zdůrazňuje prosazování kooperace a integrace, 

protože vnímá vztahy spolupráce jako pozitivní. Proto patřily mezi 

dánské bezpečnostní priority spolupráce se zeměmi Varšavské 

smlouvy, přestože byl SSSR považován v mnoha směrech za hrozbu. 

К prioritám kooperace a integrace patří předvídatelnost a stabilita 

v prostředí, dále maximalizace vlivu na toto prostředí v rovnocenných 

vztazích s kooperujícími státy. To bylo důležité především u evropské 

integrace.

Poslední oblast bezpečnostních priorit se vztahuje к budování 

a prosazování vojenské obrany země především skrze kooperaci 

„podobně myslících států“, se stejnými obecnými prioritami. Po 

skončení studené války se tato priorita značně proměnila, od dob, kdy 

země vedla politiku nenápadnosti, aby nebyla vnímána jako 

potenciální hrozba a tak se vyhnula „preventivnímu“ obsazení, jako za 

druhé světové války. Nyní se Dánsko stalo „producentem“ 

bezpečnosti. Tato priorita má za následek „militarizaci“ dánské 

zahraniční a bezpečnostní politiky. To znamená, že vojenské síly 

začaly hrát rostoucí roli v zahraniční a bezpečnostní politice, a to jako 

prostředek к zajištění stability, předcházení chaosu, 

hypernacionalismu, etnickým čistkám a genocidě - globálně

i v evropském regionu. Dánsko se tak snaží skrze vojenskou kooperaci 

a integraci znovuobnovit funkční demokratické společnosti ve střední 

a východní Evropě.

Druhý typ bezpečnostních priorit jsou geograficky podmíněné 

bezpečnostní priority: univerzální, atlantická, západoevropská,

celoevropská, severská. Ty jsou prosazovány v hlavních 

mezinárodních organizacích (OSN, NATO, ZEU, EU, OBSE) s cílem 

dosáhnout výše uvedených hlavních cílů bezpečnostní politiky. 

Politika v těchto organizacích byla v průběhu studené války funkčně 

oddělená a spíše pasivní. Po jejím skončení v ní došlo к výrazným

90



změnám. Tou snad největší je  až neobvyklá aktivita, se kterou země 

začala vést bezpečnostní politiku v těchto fórech.

3 .3 .1  B e z p e č n o s t n í  p o l it i k a  v  O S N

Dánská bezpečnostní politika v OSN pokračovala i nadále 

velkou podporou této organizaci. Dánsko doufalo, že skončení 

studenoválečného velmocenského soupeření umožní větší efektivitu 

a schopnost rozhodování OSN. Tato politika zůstala obecně 

nadřazeným projektem, který legitimizuje dánské vojenské intervence, 

jejichž počet výrazně narostl od počátku 90. let 20. století. Do té doby 

byly omezeny pouze na peace-keeping s mandátem OSN. Nová 

mezinárodní situace znamenala také vznik nových dimenzí dánských 

bezpečnostních priorit, které zahrnují ekonomické, politické, 

organizační a i vojenské oblasti195.

Tzv. „tvrdá bezpečnost“ (hard security), která je přímo spojena 

s teritoriální obranou Dánska, dostala nové dimenze a čelí tak novým 

hrozbám, např. občanským válkám, etnickým konfliktům, výrazným 

porušování lidských práv v širokém rozsahu od genocid, přes etnické 

čistky, po humanitární katastrofy. Mezi nové bezpečnostní priority 

byla zahrnuta společná zodpovědnost za tzv. „měkkou bezpečnost“ 

(soft security), jež zahrnuje hrozby nevojenské povahy. Tyto „měkké“ 

hrozby jsou globálního a transnacionálního charakteru a patří mezi ně 

problém uprchlictví, mezinárodní zločin, znečištění životního 

prostředí, přírodní katastrofy, globální epidemie.196.

Nová generace operací OSN je nyní výrazně širší a proto se 

Dánsko rozhodlo přispět vytvořením vzdělané a flexibilní armádní 

jednotky s možností rychlého nasazení o 4 500 mužích к řešení široké 

škály mezinárodních úkolů od peace-keepingu a humanitárních

195 Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 201
196 Heurlin, B., cit.dílo, 2001, str. 36-37
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operací po vlastní bojové úkoly. Tato jednotka se jmenuje Dánská 

mezinárodní brigáda a má být schopna v krátké době poskytnout síly 

operacím OSN a být к dispozici i pro NATO bez zásadních 

geografických omezení, kromě toho má být schopna vyslat jednotku

o velikosti pluku s možností nasazení až půl roku197.

Dánsko rozhodlo založit novou mnohonárodní jednotku 

rychlého nasazení SHIRBRIG (UN Standing High Readiness 

Brigade), se sídlem v Dánsku a pod velením dánského generála, která 

měla umožnit OSN reagovat rychleji vojenskými prostředky198.

Země se již zapojila, zprvu váhavě, do řešení krize v Perském 

zálivu, později již aktivně do všech vojenských operací OSN, NATO a 

v současné době i do akce proti Iráku v koalici dobrovolných států pod 

americkým vedením. To ukazuje na výrazný průlom v tradici spíše 

váhavého vojenského angažmá ve světě. Zároveň ale odráží i fakt, že 

OSN nenaplnila očekávání větší efektivity v prosazování 

mezinárodních norem a řešení konfliktů. Dánské obranná politika se 

tak více posunula к samostatnějšímu vedení obranné politiky na 

mezinárodním poli a také к větší podpoře amerických akcí.

197 Garde, H., cit. dílo, str. 64-65
198 Faurby, I., Danish Security Policy after the Cold War, in Debating Nordic 
Security, The Norwegian Atlantic Comittee, Oslo, 1999, str. 51
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3.3.2 D á n s k á  b e z p e č n o s t n í  p o l it i k a  v  NATO

Dánsko je v současné době malý stát podobný všem ostatním 

malým státům, který se již nemůže opírat o svou pozici hraničního 

státu a není nikým vojensky ohrožován. Vzhledem к této nové 

geostrategické pozici se musí snažit, aby bylo vnímáno jako jeden 

z nejbližších spojenců svého hlavního garanta bezpečnosti, tedy USA. 

Svou podporou USA (např. v NATO) tak zajistí, že USA budou chtít 

v případě nutnosti přijít na pomoc svému spojenci. Může to mít ale 

také následek oslabení evropských priorit nebo reputaci „nohsleda" 

USA.

Dánská podpora svému členství v NATO za studené války 

nebyla nijak vysoká. Po jejím skončení a po změně, jíž NATO prošlo 

(viz výše) se situace naprosto změnila. NATO spolu s USA jsou 

hlavním garantem dánské bezpečnosti. Další velmi důležitou funkcí, 

kterou plní je vojenská integrace. Skrze ni je totiž možno odstranit 

veškeré evropské konflikty a také celkem rovnoměrně rozložit 

působení evropských mocností. Pro Dánsko hraje svou roli především 

vliv sjednoceného Německa. Především zpočátku budilo jeho 

sjednocení v Dánsku obavy. Po sjednocení došlo к určitým 

organizačním změnám ve velitelské struktuře NATO. Bylo zřízeno 

nové Velitelství severozápad, které zahrnuje také Velkou Británii 

a Norsko. Dánské síly jsou podřízeny Velitelství střed, kromě 

námořnictva (jež spadá pod Velitelství severozápad). To znamená, že 

dánské síly budou mnohem více spojeny se střední Evropou199. 

Prostředky integrace jsou společná cvičení, velící struktury, společné 

peace-keepingové a peace-enforcementové operace, vzájemné 

návštěvy, semináře, vzdělání, či výcvik. Tyto procesy jsou 

transnacionální a povedou ke zrušení hraničních čar, proto se zde 

snaží Dánsko hrát zásadní roli200.

199 Petersen, N., Danish Security Policy after the Cold War. Adaptation and 
Innovation. Department o f  Political Science, Aarhus University, 1994, str. 9
200 Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 209
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Stejný cíl jako vojenská integrace sleduje i výrazná dánská 

podpora rozšíření NATO, které má také přispět к překonání neshod 

a podpořit spolupráci. Všechny tyto prostředky tak nadále zvyšují 

dánskou bezpečnost. Příkladem může být podařená transformace 

Pobaltí. Baltské moře se stalo jednotným a spolupracujícím celkem,

evropským subregionem, který zajišťuje zvláště dobré podmínky pro
• 201partnerské aktivity.

Dánsko také velmi aktivně podporovalo snahy o reformu 

NATO, která souvisela sjeho rozšířením. Zpráva dánského 

ministerstva zahraničí o bezpečnostní politice konstatovala, že NATO 

nadále zůstalo nej důležitější organizací pro zajištění dánské 

teritoriální integrity a bezpečnosti v širších souvislostech, proto bude 

podporovat reformy, které vycházejí z nutnosti přizpůsobit se novým 

bezpečnostně-politickým rizikům a reformy vedoucí к mobilnější 

a flexibilnější struktuře. Dále považovala za důležité rozšíření o nové 

členské země a spolupráci s bývalými zeměmi východního bloku 

v rámci projektu Partnership for Peace a rozšíření spolupráce 

s Ruskem a Ukrajinou. Tyto kroky bylo ale potřeba podnikat opatrně 

a s ohledem na snahu neohrozit transatlantickou solidaritu USA 

s Evropou. Důležitým aspektem v přizpůsobovacím procesu NATO je 

koncept společných smíšených úkolových uskupení s konkrétními 

úkoly s užším rozsahem, Combined Joint Task Forces“ (CJTF). To

znamená posílení evropské účasti v dělbě práce a také to, že se tak
'  • 202 USA nemusí nutně účastnit všech operací NATO .

Další důležitou funkcí, kterou plní NATO je zajištění vojenské 

přítomnosti USA v Evropě. Je tedy třeba pokračovat ve vývoji NATO 

jako schopného a rovnoprávného partnera USA. Na summitu v Praze 

v listopadu 2002 byla přijata řada rozhodnutí s cílem zvýšit kapacity 

NATO a schopnost reakce na nejnovější hrozby. NATO mělo 

zefektivnit svou schopnost rozmístění sil, technologickou úroveň

201 Faurby, I., cit. dílo, str. 49
202 Dansk sikkerhedspolitik, Udenrigsministeriet, Kobenhavn, 1996, str. 7-9
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a připravenost. Dále bylo rozhodnuto o vytvoření sil rychlého 

nasazení NATO Response Forces, které měly být globálně 

rozmístitelné v době mezi 5 - 3 0  dny, schopné plnit a řešit vojenské 

úkoly v rámci celého spektra úkolů NATO s důrazem na průraznost 

a rychlost nasazení. Bylo rozhodnuto o založení strategického 

velitelství se zodpovědností za vojenskou transformaci Aliance 

a zajištění co největší synergie mezi USA a Evropou. Nakonec byla 

přijata vojenská doktrína na obranu proti terorismu. NATO mělo mít 

nadále stabilizující funkci ve střední a východní Evropě a mohlo by 

také hrát svou roli jako zprostředkovatel kapacit pro koalici 

dobrovolných států .

3 .3 .3  ZÁPADOEVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ PRIORITA

Dánsko se nestalo členem Západoevropské Unie (ZEU), 

protože se obávalo, že by tato organizace mohla v americkém chápání 

zpochybnit potřebu jeho účasti při zajišťování evropské bezpečnosti, 

tedy v NATO. Země se vždy vyhýbala všem aktivitám, které by 

mohly vést ke zpochybnění amerického vojenského angažmá 

v Evropě. Skončení studené války tak znamenalo také konec této 

bezpečnostní prioritě, protože Evropa byla sjednocena a to bylo ještě 

zdůrazněno rozšířením jejích hlavní kooperujících institucí: EU 

a NATO. V případě EU i o rozšíření spolupráce do obranné oblasti. 

Zde se pak projevila tato opatrnost neúčastí ve společné zahraniční 

a bezpečnostní politice (SZBP) a získáním statutu pozorovatele 

v ZEU. Ta získává význam především kvůli stále se rozšiřující 

spolupráce mezi EU a NATO. Tato priorita bude pokračovat pouze 

v širším celoevropském schématu, kde bude docházet к dělbě úkolů 

mezi těmito organizacemi.

203 De sikkerdeshpolitiske vilkár for dansk sikkerhedspolitik. http://www.um.dk/NR/rdonlyres/F27A92C9-D080-4048-AFE5- 

OB4F328D59F6/O/sikkerhedspolitiskredeg0relsefínalRETURN.doc. Staženo 11. 10.2005
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3 .3 .4  C e l o e v r o p s k á  b e z p e č n o s t n í  p r i o r i t a

Cílem celoevropské bezpečnostní priority byla sjednocená 

Evropa, která by vystupovala jako nedělená jednotka. Tato priorita 

byla spojena s Konferencí pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 

v roce 1994 přeměněnou na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE). Jejími cíli byla prevence konfliktů, kontrola 

dodržování lidských práv a práv menšin a kontrola ozbrojování. Toto 

jsou témata pro Dánsko důležitá, proto podporovalo její posílení, 

rozšíření, institucioanlizaci, rozšíření spolupráce a kompetencí204. 

OBSE byla chápána jako balance atlantické bezpečnostní priority 

s hlavním cílem zmírnit rozdělení Evropy, skrze politické, 

ekonomické, kulturní a vojenské vztahy kooperace mezi Západem 

a Východem. Od roku 1993 se dánské síly mohou účastnit operací
• 2 0 5peace-keepingu a peace-enforcementu na žádost OBSE. .

Postupem času se ale ukázalo, že tato organizace není efektivní 

rámec kolektivní bezpečnosti v Evropě, že se nestane skutečnou 

evropskou bezpečnostní organizací, protože tou se již stalo 

jednoznačně NATO. Tato bezpečnostní priorita tedy také prošla 

změnou od velké podpory po téměř rozplynutí v ostatních fórech, kde 

hlavně evropská kooperace postupuje mnohem intenzivněji.

204 Faurby, I., cit. dílo, str. 51
205 Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 204
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3 .3 .5  S e v e r s k á  s p o l u p r á c e

Severská bezpečnostní spolupráce se za studené války 

projevovala především společnou účastí v peace-keepingových 

operacích. Po jejím skončení dostala kooperace nový rozměr -  oblast 

východního Baltského moře. V souladu se zahraniční politikou se také 

bezpečnostní politika snažila podpořit cíle nových pobaltských států -  

především jejich snah o odsun ruských jednotek, které zároveň 

vytvářely pro Dánsko bezpečnostní riziko. Dále země spolupracovaly 

v oblasti vojenského tréninku pobaltských sil pro účely OSN a Dánsko 

také podporovalo proces demokratizace těchto zemí206.

Severská spolupráce se především projevila v ustavení Rady 

států Baltského moře (Council of the Baltic Sea States, CBSS), čímž 

získala nový rozměr a fokus na pobaltský region. Tato organizace je 

důležitým nástrojem měkké regionální bezpečnosti. Jejím cílem totiž 

je spolupráce a zdůraznění ochrany životního prostředí, prosazování 

jaderné bezpečnosti, spolupráce v dopravě, výzkumu, dodržování 

lidských práv a kultuře, což má podpořit budování důvěry a důležité
• 2 0 7stability v novém regionu .

Nová situace v oblasti měla ale také za následek určitou 

konkurenci severských států o dominantní postavení v novém regionu, 

neboť je  třeba na sebe upozornit ve dvou nových centrech bezpečnosti 

-  v Bruselu, který reprezentuje spíše „měkkou bezpečnost“ a ve 

Washingtonu, pro který je spíše charakteristická „tvrdá 

bezpečnost“208. To by ale mohlo znamenat ztrátu specifického 

postavení Severu jako „oblasti nízkého napětí“209 a zároveň oblasti, 

která byla specifická svou formou státu blahobytu. Dánsko se snažilo 

stát se centrem pro koordinaci vojenských operací, což dokazuje 

a nadále i bude usnadňovat to, že hlavní stan sil NATO CJTF je 

v Dánsku.

206 Petersen, N., cit. dílo, str. 14-15
207 Faurby, I., cit. dílo, str. 51
208 Heurlin, B., cit. dílo, 2001 str. 41
209 „Low-tension“ area
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Tato konkurence však není výrazná, převažuje především 

snaha o spolupráci, což potvrzuje i založení mnohonárodního sboru 

skládajícího se z polské, německé, dánské divize a vytvoření polsko-
• 910severské brigády ve spolupráci s pobaltskými státy . Původní 

severská priorita byla nahrazena pobaltskou a tato se stala součástí 

koherentnější atlanticko-evropské bezpečnostní priority. Jinými slovy, 

také byla rozpuštěna v projektu evropské integrace, se zdůrazněním 

orientace na NATO.

Studenoválečné funkční rozdělení v dánské zahraniční politice 

a její oddělení od bezpečnostní politiky skončilo. V současné době 

došlo především к výraznému splývání a propojování těchto projektů. 

Západoevropský projekt, který byl zaměřen na ES, se stal 

celoevropským projektem, který zahrnuje původní celoevropský 

projekt se zaměřením na OBSE a zároveň i pohltil severskou 

spolupráci. Nyní je tedy hlavní prioritou EU, jejíž hlavní handicap 

v podobě výjimky z bezpečnostní spolupráci byl podrobněji popsán 

výše.

2,0 Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 205
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3.4 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉ DÁNSKÉ 
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

3.4.1 D á n s k á  b e z p e č n o s t n í  p o l it i k a  v  90. l e t e c h

Po vstupu sociálních liberálů (RV) do vlády v roce 1988, došlo

к obnovení širokého konsenzu ohledně bezpečnostní politiky, kterým
211skončilo období „poznámek pod čarou“ . К dalším významným 

změnám patřilo skončení studené války, sjednocení Německa a rozpad 

Sovětského svazu. Dánsko se tak po prvé ve své historii mohlo těšit 

z polohy, kde mu nehrozila žádná přímá bezpečnostní hrozba212. Této 

unikátní situace země plně využila a rozšířila cíle své bezpečnostní 

politiky také o dlouhodobější úsilí o ovlivňování vývoje v Evropě

i v celém světě takovým směrem, který by znemožnil návrat případné 

bezpečnostní hrozby. Také se jí  velmi rychle podařilo zásadně změnit 

myšlení, jež bylo v době studené války více zaměřeno na negativní 

důsledky míru, ale nyní se pokoušela konstruktivně využít nových 

možností. Později se budu zabývat tím, proč se raději nevrátila 

к politice neutrality, když se jí byla nucena vzdát teprve před 40 lety.

Novinkou bylo také začínající dánské angažmá v krizi 

v Perském zálivu, které je možno vysvětlit potřebou posílit naději na 

zvýšenou mezinárodní shodu a také postojem, že nejlepším způsobem,
r • r • *213jak čelit latentním hrozbám, je  spolupráce se spojenci .

V roce 1988 byla zřízena komise pro posouzení nových úkolů 

obrany v 90. letech. Tento vládní raport „Forsvaret i 1990'erne“214 

doporučuje větší flexibilitu, decentralizaci armády a určité organizační 

změny215.

211 Holbraad, C., Danish Neutrality. A study in the Foreign Policy o f  a Small State, 
Clarendon Press, Oxford, New York, 1991, str. 167
212 Principper og perspektiver, cit. dílo, všechny vládní raporty.
213 Holbraad, C., cit. dílo, str. 173
214 Obrana v 90. letech
215 Garde, H., cit. dílo, str. 60
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V říjnu 1990 byla zřízena „Komise pro zkoumání budoucích 

úkolů zahraniční služby“, která již reflektovala změnu ve vztazích 

velmocí z konfrontace к dialogu a kooperaci. Došlo také к posunu 

v konceptu bezpečnosti, který poukazoval na potřebu zvážit nové 

hrozby a výzvy, se zaměřením na zvýšené používání chemických 

zbraní, šíření raketových technologií, šíření terorismu, obchodu 

s drogami, rostoucí znečištění životního prostředí, porušování 

lidských práv, nebo potřebu integrovat ekonomiky třetího světa do
• 916světové ekonomiky .

V roce 1992 byl zřízen „Výbor pro budoucnost obrany“ 

(Udvalget Vedrorende Forsvarets Fremtid), jehož závěrečná zpráva 

doporučila zvýšit flexibilitu armády, angažmá v humanitárních 

a peace-keepingových operacích a redukci délky povinné vojenské 

služby. Dále dospěla к velmi důležitému závěru, že ,^de není 

alternativa к NATO jako evropské a transatlantické obranné alianci". 

Dánská obrana by proto měla být budována tak, aby mohla vojensky
917spolupracovat s Aliancí“ .

Ten samý rok byla přijata obranná dohoda (Forsvarsaftale), 

která reflektovala absenci dobře definované vojenské hrozby 

a konstatovala, že riziko invaze na dánské území se blíží nule. Možné 

hrozby viděla spíše v aktuálních i potenciálních konfliktech 

nacionalistického, náboženského a etnického charakteru. Dále 

pokračovala ve zdůraznění potřeby restrukturalizace dánských 

obranných sil, vzhledem к přesunutí důrazu z teritoriální obrany na 

účast v mezinárodních bezpečnostních úkolech a definovala jim nové 

úkoly. Byly jimi zabraňování konfliktům a válkám, ochrana dánské 

suverenity a zajišťování pokračování existence a integrity země 

a nakonec podpora mírovému vývoji ve světě s ohledem na lidská 

práva. Dohoda také vymezila obranným silám tři specifické operační

216 Petersen, N., cit. dílo, str. 5
217 „Der er ... intet alternativ til NATO som europceisk og transatlantisk 
forsvarsalliance.“ in: Garde, H., cit. dílo, str. 61. Překlad autorka.
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úkoly: Dánsko má přispívat vojenskými silami, na základě mandátu 

OSN a OBSE, к „řešení a prevenci konfliktů, peace-keepingovým, 

peace-enforcementovým, humanitárním a podobným operacím“, 

„účastnit se prevence konfliktů, crisis managementu a obrany v rámci 

celé oblasti NATO, zahrnující demonstraci solidarity rozmístěním sil 

reakce“ (reaction forces) a nakonec poukázala na to, že vhodná obrana 

Dánska zahrnuje prevenci konfliktů a conflict management v jeho 

blízkém okolí. To znamenalo velké geografické i funkční rozšíření
* '  o 218repertoáru úkolů‘ .

V červnu 1993 vydalo ministerstvo zahraniční „Zprávu 

Folketingu o principech a perspektivách dánské zahraniční politiky“ 

(Redegorelse til Folketinget om principper og perspektiver i dansk 

udenrigspolitik: Faelles sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder, 

okonomisk og social udvikling, miljo). Ta konstatovala, že došlo 

к většímu spojení nových zahraničně- a bezpečnostněpolitických 

výzev s politickými, ekonomickými, sociálními, náboženskými, 

etnickými vztahy a vztahy к životnímu prostředí. Mezi tyto výzvy 

zařadila např. ekonomické oživení a politickou stabilizaci zemí 

východní Evropy, překonávání propasti chudoby mezi Severem 

a Jihem, zahrnutí rozvojových zemí do světové ekonomiky, zajištění 

demokracie a lidských práv, ekologického udržitelného rozvoje, boj 

s drogovým obchodem, organizovaným zločinem a terorem, řešení 

migračních proudů, utlačování obyvatel, bránění šíření zbraní 

hromadného ničení. Zpráva doporučuje vládě aktivní angažmá v nové 

situaci a zvláštní prosazování světové bezpečnosti, která by se 

zaměřila hlavně na zajišťování demokracie a lidských práv, globálního 

ekonomického a sociálního rozvoje, ekologického udržitelného 

rozvoje. Nové hrozby viděla v konfliktních vzorech v zemích střední 

a východní Evropy a Svazu nezávislých států, a v přeshraničních 

problémech spojených s rostoucí propastí mezi Severem a Jihem. 

Také tato zpráva zdůrazňuje NATO jako jediného a nenahraditelného

218 Petersen, N., cit. dílo, str. 16-17
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garanta dánské teritoriální integrity. Nová bezpečnostní politika by 

měla být založená na snahách o posílení OSN, na široce pojaté 

evropské spolupráci, rozvojové pomoci a na globálním i regionálním 

vytváření světové bezpečnosti. V případě hrubého porušování 

lidských práv by měla přispět OSN také peace-makingovými 

operacemi, např. humanitárními intervencemi219.

O půl roku později byly tyto změny definitivně zakotveny 

v zákoně 909 z 8. 12. 1993 o cílech, úkolech a organizaci obrany. Z té 

se nyní stal zásadní bezpečnostně-politický prostředek sloužící 

к předcházení konfliktům a válkám, obraně dánské suverenity, 

zajišťování pokračující existence a integrity země, podpoře mírového 

vývoje ve světě s respektem к lidským právům. Pro plnění 

mezinárodních úkolů s mandátem OSN, OBSE a NATO mělo Dánsko 

poskytnout své vojenské prostředky přímo nebo přispívat к řešení 

úkolů předcházení konfliktům, peace-keepingu, peace-enforcementu 

a humanitárním úkolům. NATO mělo řešit úkoly předcházení 

konfliktům, crisis managementu, přispívání efektivnímu odporu při 

útoku na dánské území, zajišťovat vlastní obranu Dánska i nejbližšího

okolí ve spolupráci s aliančními jednotkami a přijímat, podporovat
• . . . .  . . 220 a provádět operace s aliančními silami jako posilami.

V červnu 1996 vydalo dánské Ministerstvo zahraničí zprávu 

o současné dánské bezpečnostní politice a o jejím dalším směřování, 

„Dansk sikkerhedspolitik“ . Dánská bezpečnostní politika se měla 

snažit ovlivnit a zajistit pozitivní vývoj к trvalému míru, stabilitě 

a mezinárodní spolupráci. Jejím hlavním cílem zůstalo zajištění 

dánského rozvoje a přežití v dlouhodobé perspektivě jako samostatné 

demokratické země s ekonomickým blahobytem a vysoce rozvinutou 

politickou a ekonomickou spoluprací s okolními zeměmi. К dosažení 

tohoto cíle bylo třeba vytvořit mezinárodní rámce, které umožňují 

mírový a stabilní vývoj. Novými riziky se staly etnické třenice, spory

219 Principper og perspektiver, cit. dílo, str. ii-vi
220 Garde, H., cit. dílo, str. 64
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o hranice, konkurence o nedostatečné přírodní zdroje, obecněji 

politická, ekonomická, sociální nejistota a z nich vyplývající problémy 

uprchlíků, mezinárodní terorismus, organizovaná kriminalita, i kvalita 

životního prostředí. Tyto hrozby se nemusí nutně přímo dotýkat 

Dánska, ale pokud se začnou řešit včas, je možno předejít jejich 

vývoji ve vojenské hrozby ohrožující ostatní země. Proto má také 

dánská zahraniční a bezpečnostní politika přispívat к prevenci těchto 

konfliktů prostředky preventivní diplomacie a částečně vojenskými
r *221prostředky v souvislosti s peace-keepingovými operacemi .

V roce 1998 vydala Obranná komise obsáhlou zprávu, 

„Fremtidens forsvar''222 která se zabývá budoucností obrany 

a doporučuje vývoj, kterým by se měla ubírat. Zdůraznila zvláštní 

aspekt rozšířené agendy bezpečnosti ve formě tzv. „nepřímé 

bezpečnosti“, jako důsledku neexistující přímé hrozby Dánsku, jež 

měla fundamentální zájem na udržení stability mezinárodního řádu, 

který vznikl po skončení studené války. Dále konstatovala, že je 

nepravděpodobné, že by se v následujících deseti letech přímá hrozba 

Dánsku objevila. Snahou dánské obrany by proto měla být podpora 

takovému vývoji ve světě, který by byl založen na globální spolupráci 

velmocí, popřípadě regionální spolupráci, kde by EU byla pólem 

v globální multipolaritě. Rozhodně by pro Dánsko nebyl vhodný 

návrat к takovému multipolárnímu uspořádání, jako tomu bylo 

v období před druhou světovou válkou.

Komise také doporučila zavést strategii v oblasti východní 

kooperace tzv. „spolupracující bezpečnost“223, která měla přispívat 

systému stabilních demokratických států, podporovat jejich spolupráci 

tak, aby také vojenské vztahy byly vstřícné a transparentní, zvláště 

mezi možnými konfliktními partnery, a rozvíjet subregionální vzory 

spolupráce. V krátkodobém horizontu měla za úkol podporovat

221 Dansk sikkerhedspolitik, cit. dílo, str. 4-5
222 Část zabývající se touto zprávou vychází z Fremtidens Forsvar. Resumé, 
Beretning fra Forsvarskommissionen a f  1997. Kobenhavn, 1998, str. 3-22
223 Samarbejdende sikkerhed, nebo cooperative security.
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demokracii v partnerské zemi, ve střednědobém měřítku bezpečnostní 

systém partnera.

Obrana se měla do v budoucnu zaměřit především na úkoly 

primárně spojené s přímou bezpečností, např. úkoly spojené 

s aliančními závazky, ostatní tradiční úkoly obrany, mj. uplatňování 

suverenity a zajištění existence a integrity Dánska, crisis management 

a úkoly kolektivní obrany, dále na úkoly primárně spojené s nepřímou 

bezpečností (vytváření důvěry a stability, zvláště východní 

spolupráce, peace-making, ostatní úkoly, např. záchranné akce či 

pomoc při katastrofě). Je zde tedy zřejmý posun obrany v zaměření 

především na prevenci konfliktů, ale je zdůrazněna nutnost zachování 

schopnosti obrany bojovat, spolupracovat také se spojenci.

3 .4 .2  D á n s k á  b e z p e č n o s t n í  p o l it i k a  p o  11 . z á ř í  2 0 0 1

Shrneme-li hlavní charakteristiky, kterými prošla dánská 

bezpečnostní politika, jsou zde výrazné změny oproti politice, kterou 

mohlo Dánsko vést v multi- či bipolámím mezinárodním systému. 

Nyní, v unipolámím uspořádání jsou důležité především prostředky 

jediné velmoci, která zároveň určuje mezinárodní agendu. Dochází tak 

к tzv. „flocking-effect“, nebo „the single option“, kdy státy mají 

tendenci hledat bezpečnost u této velmoci224. Dále také charakter 

mezinárodního systému neumožňuje, aby někdo byl free-rider, ale 

všechny státy si musí „zasloužit“ pozornost své velmoci „tvrdou 

prací“ (hard work). To znamená, že tyto státy akceptovaly nový 

mezinárodní řád a jsou podle svého příspěvku velmocí odměňovány. 

Těm, které ho neakceptují, hrozí „marginalizace“ . К dalším 

důsledkům tohoto uspořádání patří, že téměř zmizely malé tradiční 

a dlouhé války, ale spíše se objevují izolované a menší konflikty, tzv. 

„islands of conflicts“ . V Evropě je to např. oblast západního Balkánu.

224 Petersen N. nebo Heurlin B.
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Charakter systému také přispěl к výraznému rozšíření pojmu 

bezpečnosti a také к tomu, aby se z „tvrdé bezpečnosti“ stala „měkká“ 

(použití v souvislosti v širším chápáním bezpečnosti, udržení míru) 

a z „měkké bezpečnosti“ se stala „tvrdá“, která je  politizována či 

„zbezpečnostněna“ . Také se objevují tendence к tomu, aby 

vojenské intervence byly založeny na podpoře mezinárodního 

společenství, tedy OSN226.

Tento vývoj byl ještě posílen po teroristických útocích na USA 

a výměnou levické vlády vedené sociálními demokraty v roce 2001. 

Do čela země se dostala pravicová vláda tvořená Liberální stranou 

a konzervativci. V parlamentu se opírá o krajně pravicovou Dánskou 

lidovou stranu. Již doba jejího nástupu к vládě ukazuje na nové výzvy, 

kterým musela čelit. Prvním problémem bezpečnostní politiky se stala 

invaze do Afghánistánu. Dánsko se této akce účastnilo také. Jak již 

bylo zmíněno výše, charakter mezinárodního systému a dánská 

bezpečnostní výjimka v EU způsobuje nutnost větší dánské podpory 

USA. Toto je  jeden z případů, kdy Dánsko musí demonstrovat svou 

podporu svému nejdůležitějšímu spojenci. Další akcí, které se Dánsko 

z tohoto důvodu účastnilo, byl útok na Irák v roce 2003. Tato akce 

byla uspořádána volnou koalicí dobrovolně se připojujících států pod 

americkým vedením. To znamená naprostý převrat ve vedení dánské 

zahraniční a bezpečnostní politiky v porovnání s např. počátkem 90. 

let. 20. století.

Motivy, které vedly Dánsko ke vstupu do války proti terorismu 

byly hlavně obrana demokracie a svobody. Nově se tak po útocích 

posunula ochota země se účastnit již všech úkolů na škále 

bezpečnostní politiky, tedy více i vedení války. Dánsko tak také 

změnilo svou charakteristiku na tzv. „strategického aktéra“, který je 

ochoten použít ozbrojené síly v nevyhnutelné konfrontaci

225 Sikkerhedsgjort
226 Odstavec vychází z: Heurlin, B., Riget, magten, militaeret, Aarhus 
universitetsforlag, 2004, str. 194-197 a Příloha 2
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s nepřátelskými silami v mezinárodním prostředí. Nová doba také 

znamenala posílení dánsko-amerických vztahů, což bylo umožněno 

především silnou identifikací se spojenci a snahou, aby hodnoty 

současného mezinárodního řádu nebyly oslabeny. Ve vojenské oblasti 

budou třeba také nové změny, větší požadavky na roli specializace 

(v celé Evropě) a větší zaměření na limitované kapacity namísto 

kapacit „plného rozsahu“227. Dále to znamenalo změnu politického 

kurzu, které znamenalo jít za rámec kapitoly VII Charty OSN 

а к peace-enforcementu a vedení války. Dánsko, které bylo dříve 

zvyklé spíše hrát roli mediátora při řešení jiných krizí, je  nyní přímo 

angažované. Země rozhodně těží z úzkého vztahu s USA. Ale Spojené 

státy očekávají něco nazpět -  větší evropskou schopnost starat se 

o regionální krize a přispívat USA v globálním měřítku. To ale 

Dánsko se svou bezpečnostní výjimkou nemůže stoprocentně 

zajistit228.

Tento vývoj reflektuje i nová zpráva, která se zabývala 

dánskou bezpečnostní politikou, jež měla vytvořit základ pro
799nejnovější Obrannou dohodu pro léta 2005-2009. Tato zpráva 

považuje za základní cíl bezpečnostní politiky prosazování svobody, 

bezpečnosti, zájmů a blahobytu, normativních hodnot, kterými jsou 

mezinárodní právní společnost, lidská práva, demokracie. Dalšími cíli 

bezpečnostní politiky nadále zůstalo udržování dánské suverenity, 

anticipace přímým i nepřímým hrozbám dánskému teritoriu 

a občanům, prosazování mezinárodního míru a bezpečnosti např. 

prevencí konfliktů, peace-keepingovmi, peace-enforcementovými 

aktivitami a posilováním stability. Bezpečnostní politika měla být 

založená na základních hodnotách: demokracii, svobodě, respektu 

к jednotlivci a jeho právům. Centrálními mezinárodními organizacemi 

zůstaly již jen OSN, NATO, EU.

227 Full-range
228 Odstavec vychází z: Rynning, S., Denmark as a Strategic Actor? Danish Security 
Policy after 11 September, in: Danish Foreign Policy Yearbook 2003, DIIS, 
Copenhagen, 2003 str. 23-24, 42
229 De sikkerhedspolitiske vilkár for dansk sikekrhedspolitik, cit. dílo
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Zpráva rozdělila hrozby na přímé a nepřímé. Mezi nové přímé 

hrozby zařadila terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, к nimž 

přispívá chudoba, nedostatek zdrojů, etnické konflikty, slabé státy, 

přeshraniční kriminalita, růst populace, migrace ze třetího světa. Jsou 

charakteristické svou asymetričností, tedy krátkou varovnou dobou, 

stálostí nebezpečí, možností provedení útoku jednotlivými civilisty 

nebo malými skupinami na civilní i vojenské cíle za účelem co 

nej větších škod nebo vzbuzení pozornosti. Nepřímé hrozby se 

nedotýkají přímo dánského prostředí, ale mohou ovlivnit bezpečnostní 

rámcové podmínky tak, že zvýší riziko přímé hrozby Dánsku. Proto je 

potřeba silná mezinárodní spolupráce především s USA. Ty posuzují 

své spojence podle vojensko technologických inovací a rozvoje a po 

11. září mají větší tendenci více řídit mezinárodní politiku podle sebe 

s menším ohledem na své spojence. Pro USA jsou relevantní ti 

spojenci, kteří s nimi mohou spolupracovat, proto by se Dánsko mělo
• • 2 3 0také zapojit do procesu Revolution in Millitary Affairs .

Dále Dánsku doporučila posílit svou obranu v domobraně, 

např. proti teroristickým útokům, a v mezinárodně rozmístitelných 

vojenských kapacitách. Země by měla zajistit schopnost nasazení

2M Revolution in Millitary Affairs (RMA) znamená významné zaměření na 
informační technologie (1T), kde došlo к revolučním změnám ve shromažďování 
a komunikaci vědění. Válečný software (premisy, cíle, úkoly, hlavní argumenty pro 
ospravedlnění obrany, funkce) je  nadřazen hardwaru (výzbroj, materiál, fyzické 
podmínky, základny, prostředky ničení, jejich platformy a prostředky aktivace). 
Rozhodující jsou kvalita a rychlost s nimiž dochází к řízení, třídění, syntéza 
a zpracovávání informací.
RMA dále umožní dosáhnout na celý svět (global reach) novými efektivními 
prostředky, к čemuž budou zapotřebí rychlé, flexibilní jednotky. Dojde také к větší 
integraci vojenského a civilního technologického sektoru přičemž vojenský sektor 
bude demilitarizován. Hlavním bodem agendy se stane peace-enforcement, ale 
budou pokračovat válečné mise a peace-keeping na různých úrovních. Zbraně budou 
naprosto přesné a nejdůležitějšími se stanou zaměřovači a destrukční materiály 
(rakety, bomby, granáty). Organizační struktura bude inspirována demokraticky 
a individualisticky s plochou, ne-hierarchickou strukturou.
Konvenční války budou pokračovat i nadále, ale především v rozvojových zemích 
a slabých státech. Války se změní na tzv. „virtuální“ války, v nichž půjde hlavně 
o boj o prostředky a protiprostředky (o rakety, výzbroj, zbraně hromadného ničení), 
na politicky korektní války, které budou mít mezinárodní legitimitu, a asymetrické 
války. Hlavními válečnými cíli budou ochrana vlastních sil a zabránění civilních 
škod.Heurlin, B., 2004, cit. dílo, str. 231-233
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v následujících oblastech: protiteroristické obranné operace, které mají 

zajistit dohled nad klíčovými body a vitálními společenskými 

zařízeními, zpravodajské nasazení, eskorty lodí, protiteroristické 

útočné operace, zahrnující širokou škálu vojenských operací a akcí 

v rámci NATO, koalice dobrovolných států a států schopných přispět 

svými prostředky a nakonec pomocné akce, jež jsou potřeba po 

provedeném teroristickém útoku, např. pomoc při katastrofách, dohled 

a nastolení pořádku, evakuace, založení nouzových táborů, čištění 

kontaminovaných oblastí atd.

Došlo zde tedy к posunu na zdůraznění prevence teroristického 

útoku, skrze silnou mezinárodní spolupráci. Dánsko bude potřebovat 

více plně rozmístitelných a vysoce kvalifikovaných vojenských 

kapacit, které bude možno použít jak v zemi, tak v zahraničí, tak také 

jako článek v domácí obraně proti přímé vojenské hrozbě. Rozšíří se 

také škála možností specializace, např. specializace na určitý typ 

úkolů či rolí. Druhou možností je  vkladová specializace, což znamená 

poskytnutí určitého typu materiálu. Jiným typem je specializace 

v operačních kapacitách, která znamená poskytnutí vlastních jednotek 

rychlého nasazení.

V červnu 2004 byla přijata nová obranná dohoda pro období 

2005-2009 téměř historickým konsenzem vládních i opozičních stran. 

Tato dohoda dále upravila a zakotvila cíle, úkoly a vývoj, kterým se 

má obrana ubírat. Stále panuje shoda, že hlavní osou dánské obrany je 

NATO. Nové hrozby, především terorismus, ukazují, že je třeba 

posílit obranu hlavně v dánském příspěvku mezinárodním 

organizacím a také civilní obranu. Je potřeba vybudovat flexibilní, 

robustní a moderní operační jednotky. Obrana má být zaměřena na 

všechny aktuální úkoly, ať již  jde o mezinárodní pomoc při 

katastrofách, humanitární úkoly, vojenské úkoly nebo domobranu.

V rámci reorganizace došlo к vytvoření dvou nových brigád, z nichž 

jedna se zaměřuje na výcvik svých členů a druhá na rychlé nasazení 

a na co největší flexibilitu. Pro dosažení větší pohotovosti byla
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posílena civilní obrana. Třemi hlavními oblastmi, na které se Dánsko 

zaměří budou i nadále Kosovo, Afghánistán a Irák231.

Ozbrojené síly mají být schopny efektivních operací vysoké 

intenzity v těžkých a měnících se podmínkách a zajistit předpoklady 

pro stabilizaci konfliktních oblastí. Dále mají být tyto síly rychle 

rozmístitelné232. Budoucnost dále vyžaduje jejich zaměření na operace 

vysoké intenzity, více než na peace-keeping, zároveň je nutná 

specializace v těchto operacích. Civilní obrana se stala integrovanou 

součástí ozbrojených sil, což znamená, že к diskutovanému zrušení
• r  • 2 3 3branné povinnosti zatím nedojde .

Nová situace ukázala, že Dánové sami najednou začali čelit 

hrozbě možného přímého (teroristického) útoku na dánské půdě. Tak 

se znovu projevil důsledek bezpečnostní výjimky, která znamenala 

nejdříve větší podporu americké politice a nyní v jejím důsledku 

zvýšení hrozby teroristického útoku. Toto riziko se výrazně zvýšilo po 

tzv. aféře s karikaturami proroka Mohammeda. V důsledku jejich 

publikování v dánských novinách byly vypáleny ambasády 

v některých blízkovýchodních zemí a řada muslimských států zavedla 

bojkot dánského zboží.

Hlavní rozdíly v situaci charakterizující dánskou bezpečnostní 

politiku v době studené války a nyní by bylo možno nastínit 

schematicky takto:

231 Arlig redegorelse 2004, Forsvarsministeriet, Kobenhavn, 2005, str. 6-19
232 Forsvarsforligsaftale, Forsvarsministeruim, Kobenhavn, 2004, str. 4
233 Rasmussen, М. V., Camp Eden: The 2004 Defence Agreement, Military Power 
and Danish Values, in: Carlsen, P., Mouritzen, H., Danish Foreign Policy Yearbook 
2005, Copenhagen, DIIS, 2005, str. 44-46
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Studená válka Současnost

O b ecné faktory

bipolarita

bezpečnost založená na rovnováze velmocí 

globální konflikt Východ-Západ 

konkrétní hrozba

uzavřená, úzce chápaná bezpečnost 

agenda „tvrdé bezpečnosti“

nedělitelná bezpečnost 

politika obecného odstrašení

kolektivní obrana 

exponovaný hraniční stát

unipolarita

kooperativní bezpečnost 

regionalizace

hrozba spočívá v nestabilitě 
a chaosu

otevřené, rozšířené chápání 
bezpečnosti

původní oblasti „tvrdé 
bezpečnosti“ se přesunuly 
do oblasti „měkké 
bezpečnosti“ a naopak

dělitelná bezpečnost

konkrétní vojenská akce, 
žádná akce

kooperativní obrana

S p ecifick é faktory  a pozice

bezpečný stát uvnitř 
západního bloku

„Sever" jako  oblast „nízkého napětí“ 

malý stát jako  consum er o f  security 

bad boy v NATO

Politika

free-wheeling 

přizpůsobení se 

vnitřní politika 

„poznámky pod čarou“ 

udržení globálních hodnot

vojenské záležitosti nezpolitizovány

Pobaltí jako  nový region 

producer o f  security 

best boy v N ATO

hard work

aktivismus

internacionalismus

vlastní iniciativa

prosazování globálních 
hodnot

militarizace zahraniční 
politiky

Adaptováno podle Heurlin, B., cit. dílo, 2001, str. 216
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3.5 NEUTRALITA

.liž jsem se zmínila, že na počátku 90. let by se mohlo zdát, že 

zde byla možnost návratu к politice neutrality, kterou Dánsko vedlo 

dlouhá léta. O této možnosti ani neproběhla veřejná diskuze. Politika 

neutrality charakterizovala i spíše váhavý vstup Dánska do NATO 

a jeho slabou podporu svého členství v Alianci. Země si ale po 

skončení studené války nezvolila politiku neutrality, ale naopak začala 

vést velmi aktivní hraniční i bezpečnostní politiku.

Tato volba vycházela z povahy mezinárodního systému, 

v němž jsou malé státy nuceny projevovat svou podporu velmoci, 

jinak by jim hrozila marginalizace234. V době mezinárodního uvolnění 

by ani pak nebylo logické vystupovat z organizace, kterou již obranná 

komise ustavená v roce 1988 označila jako hlavní pro dánskou 

bezpečnost. Naopak, dánskou prioritou se stala spolupráce skrze 

vojenskou kooperaci. Dánsko se chopilo příležitosti využít nové 

možnosti a více prosazovat staré hodnoty a svým aktivním působením 

ovlivňovat vývoj okolo tak, aby se zabránilo vzniku hrozeb, čímž by 

byla účinněji zajištěna bezpečnost.

Již na počátku 90. let 20. století se zdálo nepravděpodobné, že 

by se Dánsko stáhlo ze světové politiky v případě mezinárodního 

vývoje, který by se ubíral ke spolupráci velmocí. Organizační 

propojení, ekonomická vzájemná závislost (interdependence) a různá 

společenská pouta spojující národy ve světě dohromady tuto možnost 

stále více ztěžují, zvláště malému, ekonomicky vyspělému 

a strategicky nechráněnému státu. К novým tématům mezinárodní 

agendy přibyl rostoucí zájem o ochranu životního prostředí, 

zachovávání lidských práv, boj proti terorismu a proti drogám, který 

se stal i dánskou prioritou. V té době nebylo jisté, zda Dánsko překoná

Heurlin, B., příloha 2
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svou hlubokou averzi к angažmá v mezinárodní politice . Ukázalo se 

však, že si země uvědomila i nevýhody případného návratu к politice 

neutrality, která by nezvýšila jeho bezpečnost (již výše bylo řečeno, že 

Dánsko není možné bránit pouze vlastními silami), ale spíše by 

omezila jeho vliv v mezinárodním systému. Rozhodla se využít 

možnosti kooperace к širšímu ovlivnění celého charakteru 

mezinárodního systému tak, aby již nedocházelo к dalším projevům 

nepřátelství, ale bylo posílena především ochota ke spolupráci.

3.6 DÍLČÍ SHRNUTÍ

Dánská bezpečnostní politika prošla výraznou změnou od 

počátku 90. let 20. století. Od téměř pasivní politiky, která spočívala 

na konceptu reakce na vnější podnět a byla především zaměřena na 

teritoriální obranu Dánska (tzv. „tvrdou bezpečnost“), к současné 

velmi aktivní bezpečnostní politice, která vychází z prevence 

konfliktů. Byl rozšířen bezpečnostní koncept o prvky tzv. „měkké 

bezpečnosti“, kterými jsou hrozby nevojenské povahy, např. ohrožení 

životního prostředí a nepřímé bezpečnosti, tedy nepřímé hrozby, které 

by se ovšem v budoucnosti mohly rozvinout do konkrétnějších 

ohrožení Dánska. Současná bezpečnostní politika tedy začala aktivně 

působit proti těmto potenciálním hrozbám s hlavním nástrojem 

spolupráce. Skrze kooperaci a vojenskou integraci, s bývalými 

nepřátelskými zeměmi komunistického bloku v rámci NATO se 

podařilo zajistit mírovou transformaci těchto zemí do demokratických 

států. Další charakteristikou této politiky je rozšíření spektra 

vojenských operací, kterých je Dánsko ochotno se účastnit. Je již 

jasné, že v globalizovaném světě spolu hrozby souvisí a tak je nelze

235 Holbraad, C., cit. dílo, str. 184-185
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přehlížet nikde. Proto je  Dánsko ochotno se účastnit i takových 

operací, jakými byly zásah v Kosovu nebo válka v Afghánistánu či 

v Iráku. Ta poslední byla vedena dokonce bez rámce mezinárodní 

organizace, jen na bázi koalice dobrovolných států. Tato forma nové 

aktivní a militarizované zahraniční a bezpečnostní politiky také 

souvisí s dánskou výjimkou z bezpečnostní spolupráce v EU, která 

nakonec znamenala větší podporu americké politice a účast 

v operacích, kterým se výjimkou chtělo vyhnout. Tento důraz na 

prevenci, spolupráci a rozšířený pojem chápání bezpečnosti tak vedl 

к její „militarizaci“. Dánsko se tak přeměnilo v „producenta“ 

bezpečnosti.

Unipolámí uspořádání mezinárodního systému a bezpečnostní 

výjimka v EU přispěly také к tomu, že Dánsko se nyní musí více 

snažit, aby si zasloužilo pozornost USA, velmocenského garanta své 

bezpečnosti. To má také za důsledek tzv. „flocking-effecť, tedy větší 

podporu americké politice.

К zajištění vyšší efektivity vojenských operací je  také nutný 

technologický rozvoj к menším, ale flexibilnějším jednotkám rychlého 

nasazení. I tento současný trend si Dánsko uvědomuje a snaží se ho 

sledovat.
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ZÁVĚR

Tato práce se zabývá dánskou zahraniční a bezpečnostní 

politikou ve 20. století. Dánsko bylo ve středověku hlavní 

skandinávskou mocností, ale po sérii porážek se jeho území výrazně 

zmenšilo. Proto začalo vést politiku neutrality jako prostředek 

к zajištění své bezpečnosti. Slavila úspěch během první světové války, 

ale naprosto selhala za druhé světové války. Ta se stala zlomovým 

bodem změny v dánské bezpečnostní politice, neboť po skončení této 

války země definitivně opustila svou politiku neutrality a radikálně 

změnila chápání zajištění své bezpečnosti. Politika neutrality 

vycházela z předpokladu, že pokud Dánsko nebude nikoho ohrožovat, 

nikdo jiný ani nebude mít důvod vnímat zemi jako nebezpečí a proto ji 

chtít napadnout. Toto pojetí bylo především možné v období 

multipolárního uspořádání světa. Po skončení druhé světové války se 

toto uspořádání změnilo v bipolární, kdy zbyly pouze dvě 

znepřátelené supervelmoci. Vzhledem ke geostrategické poloze země 

v této nové situaci již nebyla politika neutrality jako prostředek jištění 

bezpečnosti možná a tak bylo Dánsko nuceno přiklonit se na jednu 

stranu velmocenského soupeření. Země si vybrala USA a vstoupila do 

jimi založené kolektivní obranné aliance -NATO.

V době studené války se Dánsko především snažilo zmírňovat 

mezinárodní napětí mezi velmocemi a vedlo spíše politiku „stavění 

mostů“ a politiku ne-provokace Sovětského svazu. Ta byla výsledkem 

geostrategického umístění země v těsné blízkosti SSSR a dozníváním 

tradice politiky neutrality. Vojenské plány zemí Varšavské smlouvy 

ukázaly, že Dánsko mělo reálnou představu o hrozícím nebezpečí 

v případě války mezi východním a západním blokem. Pro SSSR bylo 

důležité kontrolovat dánské úžiny. Země měla být napadena 

a poražena v první fázi války, zároveň se toto území mělo stát 

předmostím pro další útok proti Norsku a dále západní Evropě. Tyto 

plány dále potvrdily, že politika neutrality by v tomto mezinárodním 

uspořádání nebyla vhodná к zajištění bezpečnosti země, protože 

Varšavská smlouva se ve svých útočných plánech obávala jen
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vojensky silných neutrálních států, jakými byly např. Švédsko. 

Dánsko není bránitelné samotné bez spojenců, proto by v případě 

konfliktu Varšavská smlouva nebrala ohled na jeho neutralitu 

a zaútočila by na něj. V tomto ohledu tedy Dánsko zvolilo pro 

zajištění své obrany nejvhodnější politiku -  ač velmi nerado.

Po skončení studené války zůstala jediná velmoc, mluvíme 

tedy o unipolárním uspořádání světa. Dánsko poprvé ve své historii 

zažilo a zažívá pocit bezpečí, kdy nemá bezprostředního nepřítele. 

Země toho plně využila a výrazně rozšířila pojem své bezpečnosti také 

o zbytek světa. Nyní Dánsko chápe zajištění svého bezpečí skrze 

zajištění mírového vývoje v celém světě a důležitým nástrojem se 

stala prevence a předcházení konfliktům. Země vychází z konceptu, že 

také takové hrozby, jako slabé, nedemokratické státy, organizovaná 

kriminalita, terorismus mohou ohrozit dánskou bezpečnost. Toto 

východisko také ovlivnilo současnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku, která se nyní stala velmi aktivní a zaměřila se na prosazování 

svých hodnot. Dánsko se tak stalo jedním z největších zastánců 

rozšíření Evropské Unie s cílem, že začlenění zemí střední a východní 

Evropy do západních demokratických struktur zajistí jejich 

demokratický vývoj a tím se eliminuje vznik potenciální hrozby 

z jejich strany. Zároveň se Dánsko začalo velmi intenzivně účastnit 

nejrůznějších operací pod hlavičkou OSN, nově také pod vedením 

NATO. Hlavním dánským bezpečnostním garantem zůstaly USA, 

které je v unipolárním světovém upořádání třeba podporovat, což má 

za následek, že se Dánsko účastnilo dokonce operací v Afghánistánu 

a v Iráku, která již byla vedena pouze tzv. koalicí dobrovolných států 

pod vedením USA. Podle mého názoru Dánsko naprosto plně využilo 

nové příznivé situace к zajišťování své bezpečnosti a opustilo svou 

váhavou politiku z doby studené války, kdy obávalo jasněji vyjádřit 

svou podporu svému nejdůležitějšímu spojenci.
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ABSTRACT

This thesis is concerned with Danish foreign and security 

policy in the 20th century. In the Middle Ages Denmark was a major 

Scandinavian power but after a series o f territorial losses it became 

a relatively small country. Due to this development, it started to 

pursue the policy o f neutrality as the means of ensuring its security. 

The policy proved to be a successful strategy until World War I, yet 

utterly failed during World War II. The War became a turning point in 

Danish security policy, because Denmark abstained from neutrality 

from 1945 on and changed the way of enforcing its security and its 

understanding dramatically. The policy o f neutrality was based on the 

assumption that if Denmark had not been perceived as a threat, it 

would not have been attacked. However, such perception of security 

was applicable only during the period of multipolarity. The outcome 

of World War II led to the shift from polarity to bipolarity, as 

represented by two superpowers. In the new situation the policy of 

neutrality couldn’t have ensured Denmark’s security, considering the 

geo-strategic position of the country. As a result, Denmark had to 

choose one side in the superpower rivalry. Thus it chose the United 

States and entered the organization of collective defence (the North 

Atlantic Treaty Organisation), established by the United States.

During the Cold War Denmark supported the politics of 

deténte in international relations and the policy of bridge-building as 

an endeavour not to provoke the Soviet Union. These policies 

reflected the geo-strategic position of the country in tight closeness to 

the USSR and a decay o f the tradition of the policy o f neutrality. The 

military plans of the countries of the Warsaw pact showed that 

Denmark correctly perceived and estimated the imminent danger in 

the case o f war between the Eastern and the Western bloc. In case of 

war, the country would have had to be attacked and defeated during its 

first phase. For the USSR it was important to control the Danish 

Straits; this area territory would have been used as a bridgehead for
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further attack against Norway and the rest o f Western Europe. These 

plans proved that the policy of neutrality was not proper for ensuring 

the country’s security, because in its plans o f attack, the Warsaw pact 

only feared militarily strong neutral states, i.e. Sweden. At that time, 

Denmark’s territory could not have been defended without allies; that 

also meant that in the case o f conflict the Warsaw pact would not have 

taken Danish neutrality into consideration and would have attacked 

the territory. From this point of view Denmark seems to have chosen 

the best possible strategy -  the strategy o f alliance -  for ensuring its 

security, although it did so unwillingly.

After the end of the Cold War only one superpower remained. 

For the first time in its history, in unipolarity, Denmark experiences 

a feeling o f safety because there is no direct enemy. The country has 

used this situation and has broadened its concept o f security to the 

whole world. Today Denmark ensures its security through peace 

development in the entire world and conflict prevention became one 

of the most important means for the promotion o f peace. 

Hypothetically, Danish security could be threatened by failed states, 

organised crime and terrorism. Therefore contemporary Danish 

foreign and security policy has become active and has focused on 

asserting its values internationally. Denmark has become one of the 

strongest supporters of EU enlargement, aiming to promote peace 

through the integration o f Central and Eastern European countries into 

the Western European democratic structures, with the aim of ensuring 

their democratic development, and eliminating potential threats. 

Denmark has also participated intensively in various operations with 

UN mandate and newly also with NATO. The United States has 

remained Denmark’s major security guarantee and that is the reason 

why the Danish find it important to support unipolarity. Consequently, 

Denmark participated in operations in Afghanistan and in Iraq, which 

were organized “only” by the coalition of the willing under American 

leadership. Thus it seems to be safe to conclude that Denmark has 

fully utilized the new and advantageous situation to ensure its security
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and has abandoned its reluctant politics of the Cold War period when 

it feared to demonstrate its support of its most important ally.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 - INTERVIEW S PANEM 
GENERÁLPORUČÍKEM KJELD HILLINGS0EM

dne 19.10.2005 v ll,30h . Parkvanget 20, 2920 Charlottenlund, 

Kodaň

1) Mělo na vojenské myšlení nějaký vliv (ohledně obrany 

Dánska) náhlé bombardování Kodaně Brity v roce 1807 a pozdější 

nečekaná německá okupace Dánska?

Dánská zahraniční politika byla původně výlučnou záležitostí 

krále. A v průběhu celé dánské historie zde byl jeden vážný problém. 

Pokud stojí cizí armáda na jižní hranici Dánska (v oblasti 

Sonderjylland), chystá se napadnout Kodaň. A tak tomu bylo také 

v roce 1807. Armáda se dostala blízko ke Kodani, pokud přišla z jihu. 

Tím jsem chtěl naznačit, jak komplikované bylo bránit Dánsko. Pro 

dánskou obranu bylo zásadní mít námořní převahu, aby bylo možno 

zabránit nepříteli v přejití z Jutského poloostrova na další ostrovy Fyn, 

Sjaelland a Bornholm. To tedy platilo do roku 1807. Pro nás bylo 

zásadní udržet námořní převahu a tak schopnost kontrolovat spojení 

mezi jednotlivými částmi země. Především Velký Belt (který byl 

těžko průjezdný), byl významný, aby nikdo nemohl plout okolo 

Sjasllandu.

Pro dánskou bezpečnostní politiku nebylo velkou katastrofou 

britské bombardování Kodaně, ale to, že Britové pluli okolo 

Sjasllandu, což znamenalo především, že jiná mocnost náhle mohla 

proplouvat Velkým Beltem. Tak jsme nemohli využít svou námořní 

převahu к přesunu sil z jedné části země do jiné a bojovat proti 

nepříteli. Naopak nemělo žádný velký význam to, že Britové 

bombardovali Kodaň a zvítězili v bitvě v Kogeském zálivu a následně
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vzali Dánům jejich námořnictvo. Tohle rozhodně nepřimělo Dány, 

aby neměli rádi Angličany, ale přimělo nás to, abychom se účastnili 

války na straně Napoleona. Epizodické britské bombardování bylo 

relativně rychle zapomenuto. Angličané nám reálně vzali jen 

námořnictvo. Zato Švédové sebrali části Dánska, Halland, Blekinge, 

Skáne a později Norsko, proto je  nemáme rádi.

S Němci jsme bojovali v roce 1864, nejdříve to bylo proti 

vzpouře ve Slesvicko-Holštýnsku, kde jsme využili naši námořní 

převahu z různých předsunutých pozic. Boční pozice byly v severním 

Jutsku, další ve Fredericii a na Alsu. Pokud by nepřítel obsadil celé 

Jutsko, pak mohl přesunout síly, jak to udělal v roce 1849, ze 

severního Jutska jižně к Fredericii a napadnout a porazit tu část 

nepřátel, která stála uprostřed. V roce 1864 jsme ale nemohli využít 

naši námořní převahu, protože jsme byli jsme poraženi v Jutsku. 

Prusko a Rakousko (ale Rakousko se rychle stáhlo, protože samo 

vedlo válku s Pruskem v roce 1866) zabraly jižní část Jutska. 

S Holštýnskem jsme neměli problém, ale to bylo nám zabráno jižní 

Šlesvicko a my jsme si mohli ponechat jen severní Šlesvicko, které je 

v Dánsku označováno jako Sonderjylland. To posílilo nepřátelství 

vůči Německu.

Dánský vztah к Němcům je ovlivněn událostmi, které sahají 

hlouběji do historie -  již do 18. století, kdy existovalo soustátí 

s Norskem a Šlesvicko-FIolštýnskem. Na konci 18. století reformoval 

Dánsko tvrdou rukou původně královský lékař Struense. Přivedl do 

země německé intelektuály, kteří většinou pocházeli z bohaté části 

království v Holštýnsku a Šlesvicku a kteří byli možná šikovní 

administrátoři. Struense jim vytvořil zvláštní postavení. Pak přišla 

v roce 1848 vzpoura ve Slesvicko-Holštýnsku a nakonec bylo Dánsko 

poraženo prusko-rakouskou koalicí a ztratilo jižní část Sonderjyllandu.

Během 1. světové války Dánsko mobilizovalo, aby bylo 

připraveno bránit svou neutralitu. A to se dobře podařilo. Po skončení

1. světové války, vznikla Společnost národů. Následovaly škrty 

(v obranném rozpočtu -  pozn. autorky) a Dánsko zůstalo vojensky
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nepřipraveno. Ač 2. světová válka začala v roce 1939, byli jsme 

vojensky nepřipraveni a zasaženi německým útokem a poraženi 

v průběhu jednoho dopoledne. A tato porážka dánské obrany dále 

vyživovala nelibost vůči Němcům. Z britského útoku jsme vyšli bez 

problému, jen jsme přišli o nějaké věci, ale nikdy jsme se nepřenesli 

přes to, že nás Němci obsadili a vzali jádro území.

Teď jsem se jen trochu dotkl způsobů naší obrany. To, co se 

stalo v letech 1807 a 1940, ovlivnilo dánskou bezpečnostní politiku. 

Britské bombardování potvrdilo, že obrana hlavního města musí jít co 

nejdále, aby se nepřítel nedostal na dostřel se svými kanóny. V roce 

1807 jsme byli překvapeni, že námořnictvo nebylo připraveno a proto 

jsme museli bojovat s nepřítelem příliš blízko. Věděli jsme dobře, že 

obrana hlavního města nebo bráněných oblastí musí jít co nejdále tak, 

aby nebyly zničeny nepřátelskými dalekonosnými zbraněmi.

Po porážce v roce 1864 se začalo diskutovat o nejvhodnější 

obraně Dánska. Všeobecná shoda panovala v tom, že je třeba zachovat 

námořní převahu v co největší možné míře, a že máme zachovat 

spojení mezi jednotlivými částmi říše, aby se bylo možno plavit mezi 

ostrovy, neboť tam tehdy nebylo tolik mostů. Dále jsme měli mít 

mobilní sílu, protože bylo nej lepší mít tuto sílu umístěnou centrálně 

uprostřed na Sjaellandu, kde probíhá obrana hlavního města. 

Teoreticky je to nej lepší mít tuto sílu umístěnou centrálně, aby bylo 

možné zaútočit na nepřítele, pokud by se dostal na pevninu. Ale bylo 

jasné, že nebude dost peněz na vybudování takové obrany, kromě toho 

jsme se obávali, že nejsme dostatečně mobilní, abychom vyrazili 

a porazili nepřítele dřív, než vybuduje most. A proto tvrdila druhá 

škola vojenského myšlení, že bude lepší opevnit hlavní město a zbytek 

země nechat napospas nepříteli. Tedy mít centrální sílu na Sjaellandu 

a v Jutsku, která může porazit nepřítele, případně přesouvat síly mezi 

Sjaellandem a Jutskem za pomoci námořnictva atd. Teoreticky to bylo 

správné, ale prakticky nemožné. Bylo nutné koncentrovat obranu 

Dánska opevněním Kodaně. A tak jsme se dostali к zajímavě 

záležitosti - i  když v tomto kontextu nevýznamné- ke sporu

121



o kodaňské opevnění. Kodaňské opevnění bylo vlastně zastaralé již 

v té době, kdy bylo na konci 19. století vybudováno. V roce 1914 jsme 

viděli, co se dělo na západní frontě, že děla měla již takový dosah, že 

toto opevnění nemohlo stačit, a proto jsme posunuli obranu Kodaně 

dopředu mezi Roskilde a Kogeským zálivem. Tedy znovu, obrana 

Kodaně měla ležet tak daleko, aby Kodaň zůstala mimo dostřel 

nepřátelských dalekonosných zbraní.

Po první světové válce se rozvinula pozemní mobilita pro nás 

tím nejhorším způsobem -  leteckými silami. Stalo se zřejmé, že 

obrana již není možná posunutím opevnění nebo zachováním námořní 

převahy. Bylo třeba se především zabezpečit před nepřátelskými 

leteckými silami. Tak jsme tedy nakoupili protivzdušné 

dělostřelectvo, jež bylo rozmístěno v Kodani na obranu hlavního 

města, dále byly nakoupeny stíhačky, které byly také rozmístěny 

v Kodani na letecké základně ve Verlose. Ale letectvo byly také 

v Jutsku, i když ne tak moderní. A námořnictvo mělo také vlastní 

letadla, i když to nebyla bojová letadla.

V roce 1940 jsme si, stejně jako za první světové války, 

nemysleli, že by měly dorazit nějaké bombardéry. Podle plánů, které 

jsme rekonstruovali, se mělo bojovat ve více liniích v Jutsku a vůbec 

jsme nepočítali s tím, že by Němci přistáli v Kodani. V roce 1940 

jsme tomu velmi, velmi dlouho věřili. Vlastně do 7. dubna 

námořnictvo i ministr obrany tvrdili, že nepřijde německý útok. 

Teprve 8. dubna přiznali, že nakonec přijde. Uvědomovali jsme si, že 

Němci znovu vybudovali své síly, ale předpokládali jsme, že všechny 

budou zaměřeny proti Norsku. My nemáme žádné povinnosti vůči 

Norsku a kromě toho Dánové tehdy nebyli ani trochu nadšení z Norů, 

protože se chovali neloajálně a mimo jiné se nám snažili sebrat 

Grónsko. V roce 1940 jsme měli v principu nějaké představy jak 

zaminovat úžiny a bojovat v liniích v Jutsku, ale reálně jsme nepřijali 

žádná obranná opatření proti Německu. Námořnictvo tvrdilo až do

7. dubna, že nic nepřijde, a to, co se děje v Německu je zaměřeno proti 

Norsku. Teprve 8. dubna přiznali, že ta obojživelná vozidla
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u Flensburgu ve Šlesvicku byla zaměřena proti Dánsku. Tady chtěli 

mobilizovat, ale nebyly připraveny žádné pozice к boji v Jutsku a ani 

к tomu nedostal velitel rozkaz.

Souhrnně lze říci, že jsme nebyli připraveni -  fyzicky

i mentálně -  bojovat v takovém typu boje, který měl přijít za druhé 

světové války. Samozřejmě jsme viděli, co se dělo v Polsku a trochu 

jsme zkoušeli nové tanky. Také jsme přiznali, že tehdejší organizace 

armády byla špatná a vojsko pomalé. Chtěli jsme tedy vytvořit 

moderní organizaci a tato změna v organizaci se již měla projevit

8. dubna 1940.

V některých oblastech jsme již začali tuto změnu provádět, ale 

nebyli jsme fyzicky ani mentálně připraveni na moderní vedení války. 

Pro nás to bylo totální překvapení a i pro zbytek světa např. seskok 

výsadkářů, kteří zajistili letiště v Aalborgu a u Storstromu na ostrově 

Lolland. Zbytek světa byl také překvapen. To bylo především proto, 

že jsme se řádně nepřipravili. Ale to není tak zvláštní. Protože Němci 

sami měli velké problémy v Polsku 1.9.1939. Změna spočívala 

v tom, že nyní se změnila rychlost útoku -  která je  nyní 40km/h, 

přičemž vojáci za první světové války pochodovali rychlostí 4 km/h. 

Nyní se totiž jezdí v autech. A na to jsme také nebyli připraveni, 

stejně jako zbytek západního světa.

2) A měla pak tato zkušenost vliv na rozhodování o případné 

neutralitě nebo vstupu do NATO?

Zkušenost z roku 1807 neměla výrazný vliv na dánské 

obyvatelstvo. Rok 1864 a prusko-rakouské vítězství nad Dánskem 

znamenalo, že jsme pak byli velmi pacifističtí a více jsme se zaměřili 

na vnitřní záležitosti. Vojenství bylo odsunuto do pozadí podle 

principu, že to, co je možno použít, stejně použijeme a že se o sebe 

postaráme, jako jsme se o sebe postarali i jinak. 2. světová válka nám 

jasně ukázala, že nikdy nemůžeme mít úplně mírový svět a že se 

nikdy nebudeme schopni postarat se o sebe sami a proto přispěla
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к tomu, že jsme se vzdali naší neutrality a hledali jsme alianci. Tímto 

způsobem nás rok 1940 ovlivnil.

3) Z toho mi vyplývá, že nebylo možné zajistit dánskou 

bezpečnost bez spojenců?

Ne. Nebylo. Probíhaly diskuze o spojenectví mezi severskými 

státy, Dánskem, Švédském a Norskem, ale ten plán byl opuštěn, jako 

vlastně před rokem 1940, mj. i protože Švédové se nechtěli vzdát své 

neutrality.

4) Pokud se nyní posuneme doprostřed studené války 

a podíváme se na plány Varšavské smlouvy, byly tyto plány útoku na 

země NATO realistické, aby mohla vyhrát?

Pokud rozdělíme studenou válku do časových období, tak 

bezprostředně po skončení druhé světové války USA, Velká Británie 

a Francie odzbrojovaly a demilitarizovaly, zatímco SSSR si zachoval 

své síly a vyvíjel se v okupační mocnost. A tak od začátku probíhal 

paralelní závod, kdy jsme mohli spoléhat na jaderné zbraně a již od 

konce 60. let jsme se snažili si zajistit konvenční výzbroj, (protože 

druhá strana již také vlastnila atomové zbraně) která by čelila 

dánským nepřátelům. Problém spočíval v tom, že z politických 

důvodů nebylo možné bojovat tak, jak by to bylo nejracionálnější. 

Nebylo možné vybudovat opevnění podél vnitřních německých 

hranic, protože tím by se dalo najevo okolnímu světu, že tu jsou dvě 

Německa. A to Němci nechtěli. Dále nebylo možné provést doktrínu

o „Schlange aus der Nachhalt“, kdy by se nepřítel dostal na 

severoněmeckou rovinu, byl napaden od Hamburku a poražen na 

severoněmecké rovině, protože politicky nebylo možné, aby od 

začátku bylo Německo označeno jako bojiště. Proto bylo třeba mít 

všechny síly připravené. Všechny síly, které byly к dispozici by 

postupovaly tak rychle, jak jen by bylo možné, směrem к vnitřní 

německé hranici a v průběhu 30 dnů by bylo možné mobilizovat

124



a rozmístit tolik sil, že by se vyrovnaly silám Varšavské smlouvy, aby 

pak bylo možné vést obranu v hloubi a zachytit nepřátelský průlom. 

Ale v tomto období měla Varšavská smlouva převahu a zvláště 

samozřejmě SSSR.

Do 70. let bylo problematické, že druhá strana byla ve stavu 

vysoké pohotovosti, stihla by tak zaútočit velmi rychle a zvláště velký 

problém by byl útok v noci, který by zastihl NATO nepřipravené, což 

by mohlo znamenat, že by se podařilo prolomit předsunutou obranu, 

jejíž organizace byla prosazována politicky. Dále, pokud by útok 

přišel dříve, než bychom mobilizovali dostatečné síly (měli jsme 

dostat dostatečné posily z USA a Kanady), pak by nebyla žádná 

obrana v hloubi. To znamená, že nenadálý útok Varšavské smlouvy by 

mohl prorazit a operovat i v hloubi a to by také politicky způsobilo tak 

velké problémy, že země NATO by se vzdaly kontinentálních území 

NATO.

V 80. letech, na základě velkého technologického pokroku 

v NATO a na základě prohloubení obrany NATO, nebyla sovětská 

převaha Varšavské smlouvy tak silná, jako byla dříve. Tak zde 

bychom možná zabránili vítězství Varšavské smlouvy. V této situaci 

je  to možné říci, ale jen pokud by byly všechny síly na místě

a připraveny, což zase znamenalo dlouhou varovnou dobu, a že by

Varšavská smlouva udělala to, co jsme si mysleli, tedy, že by se 

snažila využít konvenční převahu a nepoužila nejdříve jaderné zbraně. 

Pokud by Varšavská smlouva i v 80. letech zaútočila nenadále

a pokud, jak jsme to našli v německých archívech, by již 3. den 

použila atomovou zbraň, tak si myslím, že by to znamenalo tak velké 

psychologické problémy, tak velký strach z jaderných zbraní, že by 

Varšavská smlouva možná měla možnost vyhrát i v 80. letech.

Souhrnně, do začátku 80. let by mohl překvapivý útok 

znamenat že by mohl protivník prorazit, než by NATO stihlo 

mobilizovat. Později byla Aliance technologicky velmi dobře

vybavena a měla velmi dobré zbraňové systémy, přesto by měla 

možná Varšavská smlouva možnost vyhrát, kvůli jejich naprosto
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odlišnému, jak to nazvat, bezohlednému myšlení ohledně použití 

jaderných zbraní.

5) Jak je to vlastně možné, že by Varšavská smlouva mohla 

zaútočit překvapivě?

Protože měli mnoho připravených jednotek ve vysokém stupni 

pohotovosti. Na Západě bylo nejvíce sil, které bylo nejdříve třeba 

mobilizovat, u některých to bylo možné relativně rychle, u některých 

by to trvalo až 30 dnů. Vojáci Varšavské smlouvy byli vycvičeni 

a připraveni do 30 minut vyrazit do akce. Jejich bojová vozidla byla 

také připravena, vybavena střelivem i palivem o v průběhu 20-30 

minut mohli vyrazit do útoku. Na Západě se postupně oslabovala 

pohotovost. Nebylo možné vytvořit tuto vysokou pohotovost, z 50% 

jsme byli na začátku připraveni nastoupit s 4 hodinovým varováním. 

A to zmizelo v 60. letech a na začátku 70. let. Ale nikdy jsme neměli 

takovou úroveň pohotovosti, jakou měla Varšavská smlouva: mezi 20- 

30 min všechny síly. Tam neexistovaly takové věci jako chození do 

kina apod.

6) Co znamenaly tyto plány pro obranu Dánska?

Zde jsou dvě věci к obraně: námořní i vzdušná invaze na 

sjasllandskou skupinu ostrovů a pochod skrze Jutský poloostrov. Čím 

déle trvala studená válka, tím jasnější nám bylo, že invaze nesmí přijít 

nenadále. Dokud jsme měli útočná letadla, námořnictvo a ponorky (na 

ostrově a u západního Jutska), tak bychom mohli ztížit nebo úplně 

zabránit invazi. Ale to by nepřítel nesměl proniknout do Jutska, 

protože bychom přišli o letecké základny, ze kterých jsme měli 

operovat proti obojživelným jednotkám.

Bylo jasné, že pozemní útok by byl velký problém, hlavně 

v souvislosti s předsunutou obranou. Měli jsme dohodu, že budeme 

bojovat s Němci a že budeme bránit západoněmeckou půdu. To však 

znamenalo, že pokud by naše síly postupovaly dopředu к vnitřní
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německé hranici, nezbyla by nám žádná pozemní obrana. To tedy 

znamenalo, že jsme měli dorazit s našimi silami na místo. К tomu 

jsme měli asi 48 hodin. V průběhu těchto 48 hodin se měly stát dvě 

věci. Částečně jsme měli sehnat i neaktivní síly. Některé mohly být 

mobilizovány velmi rychle, v Dánsku měla proběhnout mobilizace do 

24 hodin. Ale pak ještě musely ujet také mnoho kilometrů na místo 

určení. A pokud by přišel útok v určitou dobu a Dánové by byli teprve 

na cestě, dostali bychom se do ještě horší situace, než jsme byli. 

Obrana vnitřní německé hranice, to byla oblast, která by nezůstala 

otevřená, protože 6. německá divize také měla krýt dánské území. To 

byla tedy dvojitá obrana. A proto na těch místech, kde nebyly 

rozmístěny ani německé ani britské síly, tedy úplně vpředu u vnitřní 

německé hranice, byla obrana v mnohem těžší pozici než Varšavská 

smlouva, která měla celou dobu rozmístěné jednotky. A při nenadálém 

útoku by tak mohlo zasáhnout jen málo jednotek. Proto by mohli 

překvapit.

7) Byly velké rozdíly v tom, co jste věděli o plánech Varšavské 

smlouvy a jaké byly její skutečné plány?

Jako vojenský analytik si člověk dělá své plány z vlastní 

představy, jak by jednal nepřítel. Studují se zadané úkoly, terén, ve 

kterém se má pohybovat s ohledem na různá roční období, nepřítelovy 

síly, jakého jsou typu, jak by je použil atd. A tyto studie ukazují, že 

jsme měli výbornou představu o plánovaném útoku ze strany 

Varšavské smlouvy. O obojživelném vylodění jsme věděli přesně, 

které úžiny by byly použity к vylodění obojživelnými vozidly. Tam 

také nebyl žádný problém. Zjistili jsme již v čase míru, jak by jednali. 

To samé platilo o úkolech letectva. Teď můžeme říci, že jsme měli 

vynikající představu o tom, jak by Varšavská smlouva zaútočila. 

A proto také představu, jak bychom se měli bránit. Náš problém byl 

v tom, že z politických důvodů bychom nemohli provádět optimální 

obranu u německé vnitřní hranice a také v úžinách, např. budovat 

betonové podpůrné pevnosti. Postupně jsme zjistili, že jsme z velké
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části odhalili plánovaný průběh akcí. Nejvíce jsme byli překvapeni 

z toho, jak rychle měly být použity jaderné zbraně. Mysleli jsme si, že 

státy Varšavské smlouvy by spíše chtěly využít svou převahu 

v konvenčních zbraních. Na nižších úrovních byly samozřejmě nějaké 

oblasti, které jsme nemohli prohlédnout, např. použití speciálních 

jednotek. O nich jsme měli nějaké představy, ale nevěděli jsme nic 

přesně. Báli jsme se sabotáží a útoků na klíčové osoby, vojenské 

velitele. Ale nic se nedělalo na jejich ochranu. Teprve nyní 

v souvislosti s terorismem dostali tito lidé osobní strážce atd. Někteří 

důležití lidé byli např. v kasárnách, protože se tam dala lépe zajistit 

jejich bezpečnost. Plány napadení bylo možno odvodit z cvičení vojsk 

Varšavské smlouvy, která byla stále stejná. Naše představy tedy 

odpovídaly skutečnosti, až na použití jaderných zbraní.

8) Je možné mluvit o nějakém vlivu 2. světové války na 

současnou bezpečnostní politiku?

Absolutně. Po 2. světové válce se říkalo „nikdy více devátý 

duben“. A pak jsme se připojili к NATO a vedli pořádnou obranu. Já 

nepochybuji o tom, že to stále ve velké míře zůstalo v obyvatelstvu. 

Lidé těžko akceptují, že na tom nyní nejsme stejně jako dříve, např. co 

se týče povinné vojenské služby.

9) Tedy nelze očekávat, že by proběhla debata o návratu 

к původní neutralitě?

Ne, to v žádném případě. Nikdo si nepřeje návrat zpět 

к neutralitě. Chtěli bychom dát OSN větší vliv, ale všem je jasné, že 

OSN není silná organizace. Pokud bychom se měli bránit a mít 

dostatečnou vojenské váhu к bezpečnostní politice, je to možné jedině 

skrze NATO. Dále máme výjimky v EU vůči společné zahraniční 

a bezpečnostní politice. Ty jsme prosadili také proto, že jsme se 

obávali příliš velkého německého vlivu. Dlouho nám trvalo, než jsme 

zjistili, že v Německu je silný pacifistický proud. Obávali jsme se, že
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Němci získají příliš velký vliv na úkor Američanů. Vždycky jsme 

viděli Američany a Brity jako balanci, evropských mocností. Také 

proto jsme se obávali francouzského vstřícného postoje vůči jaderným 

zbraním a jejich možného vlivu na použití jaderných zbraní. Může to 

vypadat jako iracionální úvahy, ale druhá světové válka hraje roli vůči 

našemu odstupu к Němcům.

10) V případě, že by Dánsko stalo neutrálním, bylo by možné 

ho efektivně bránit, tedy bez spojenců?

Ne, není to možné ekonomicky a ani z toho důvodu, jak země 

vypadá. V případě vojenské obrany Dánska by bylo nutné vstoupit do 

aliance. Přirozeně jsou tu síly, které si myslí, že nyní máme mír a tak 

tu není žádné nebezpečí a tak nemusíme klást velký důraz na NATO. 

Ale obecně je podpora NATO větší, než kdy dříve. Někteří také 

chápou, že tato bezpečnostní výjimka v EU je pro nás pošetilá.
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PŘÍLOHA 2 - INTERVIEW S PROFESOREM BERTELEM 
HEURLINEM

Kodaňská univerzita, Institut politologických studií, 

20. 10.2005

1) Jak je možné charakterizovat dánskou bezpečnostní politiku 

po skončení studené války?

Bezpečnostní politika po skončení studené války prošla jednou 

z největších změn vůbec. Rozhodující vliv měla změna bipolárního 

uspořádání světa se dvěma velmocemi na unipolární, kde USA zůstaly 

jedinou a rozhodující supervelmocí. Za studené války jsme byli 

„exponovaný hraniční stát“, kterému by NATO pomohlo za každých 

okolností, bez hledu na náš vztah к Alianci. Nyní jsme náhle umístěni 

centrálně a tedy velmi zabezpečeni, kde již není žádná přímá hrozba 

Dánsku. To řekla jasně Bezpečnostní komise, která konstatovala, že 

v následujících 10 letech zde nevznikne konvenční hrozba. A to je 

úplně jiná situace. Začalo se říkat, že již nemáme mít teritoriální 

obranu a máme více myslet na mezinárodní angažmá.

Dánsko bylo hraničním státem a leželo v baltském regionu, 

který byl rozdělen mezi Sever a Západ. Nyní je tento region vnímán 

jako nový, samostatný region. Již není zdrojem hrozby, ale stal se 

regionem spolupráce.

Jako třetí věc bych chtěl říci, že tam, kde jsme dříve 

vystupovali jako malá mocnost, tedy jako součást NATO, je nyní 

Dánsko viděno jako druh velmoci. Dříve jsme byli „spotřebitelé 

bezpečnosti“, nyní se snažíme naopak bezpečnost „produkovat“. Nyní 

si Dánsko samo může vybrat, co udělá. Naprosto zásadní je  to, že se 

chceme účastnit mezinárodních úkolů. To jsme samozřejmě již dělali 

za studené války, tedy účastnili jsme se operací OSN, ale nyní to 

probíhá ve zcela nové režii. Také se stalo něco zcela překvapivého,
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totiž, že Dánsko je ochotno jít do války! Již v roce 1995 jsme šli 

do Srbska. A později do Afghánistánu a Iráku. V každém případě je tu 

změna ze „spotřebitele na producenta bezpečnosti“.

Dánská politika vůči NATO se také velmi výrazně změnila, 

v 80. letech jsme vedli politiku „poznámek pod čarou“. To jsme byli, 

jak to nazývám, „bad boy“ v NATO. Nyní jsme se náhle změnili 

v „good boy“. Důležité je to, že se NATO změnilo a stalo se novou 

organizací. Staré NATO bylo zaměřeno proti SSSR, nové NATO 

mělo dostat nový cíl - rozšíření a stát se novým typem bezpečnostní 

organizace. V tomto ohledu je tedy možno říci, že kde dříve byla 

dánská bezpečnostní politika tím, co lze nazvat „free-wheeling“, nyní 

jsme přešli к tomu, co nazývám „hard work“, kdy tedy jsme nuceni na 

sebe upozornit. Hrozba Dánsku není vojenská, ale politická a tou je 

jeho marginalizace. Mohlo by dojít к tomu, že nebudeme hrát žádnou 

roli, protože nic nemáme a nejsme pro nikoho zajímaví, proto jsme 

nuceni upoutat pozornost mezinárodně. To lze provést různými 

způsoby, udělali jsme to mj. ve vojenské oblasti tím, že jsme 

„militarizovali zahraniční politiku“, což znamená, že používáme 

bezpečnostní politiku jako součást zahraniční politiky. Dánsko se 

musí účastnit v první řadě mezinárodních dění, zvláště toho, které je 

pro něj negativní, jako např. hrozba terorismu. К tomu se dostaneme 

později. V každém případě, tam, kde jsme se dříve přizpůsobovali, 

jsme nyní začali vést „aktivistickou politiku“.

Dříve byla naše politika určována vnitřní politikou, nyní má 

tato nová aktivistická politika velkou podporu, pokud odhlédněme od 

Iráku a víceméně všechny politické strany ji podporují. Přecházíme 

к akceptaci a podpoře světovému řádu posílením bezpečnostní 

dimenze vnitřní politiky.

2) Jaké faktory ovlivňují nejvíce současnou dánskou 

bezpečnostní politiku?
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Nejdůležitějším faktorem je jasně reorganizace světa. Máme 

nyní nový světový řád. V bipolaritě jsme měli rozdělenou Evropu, ale 

nyní se zahraničněpolitické projekty slučují dohromady. Měli jsme 

tedy univerzální, atlantický projekt, celoevropský, západoevropský 

a konečně severský projekt v zahraniční politice.

Normálně se počítají čtyři projekty, ale já  považuji za důležitý

i ten celoevropský. Univerzální projekt zahrnuje OSN, kterou jsme 

vždy velmi podporovali a stále podporujeme, i v případě Iráku, kde 

stále zdůrazňujeme roli rezolucí RB OSN. Druhý projekt je  atlantický 

projekt, který obsahuje dánskou politiku vůči NATO. Byl vždy 

důležitý, protože má souvislost s Grónskem a tím, že Dánsko bylo a je 

chráněno Spojenými státy. A třetí projekt, to je  západoevropský 

projekt, což znamená EU, která byla původně ekonomickým 

projektem. Další je celoevropský projekt, jehož cílem je celá 

sjednocená Evropa, ten ale vznikl až po skončení studené války. 

Poslední je  severský projekt. Zásadní změnou po skončení studené 

války je to, že se tyto projekty začaly slučovat do jednoho velkého, 

aktivistického projektu.

Pokud vezmeme jednotlivé projekty zvlášť, stále nám zůstává 

univerzální projekt, který byl rozšířen o spolupráci s USA, dále 

atlantický projekt byl také zakotven v univerzálním. Třetí, 

západoevropský, projekt byl víceméně opuštěn a vyústil 

v celoevropský projekt s cílem jednotné Evropy, kde by nebyly již 

více žádné hranice. To také znamená, že poslední projekt vyústil 

v celoevropský, protože severské státy se staly členy EU a jejich 

spolupráce je vnímána v tomto kontextu a samostatně není zvlášť 

markantní.

Dříve byly tyto projekty striktně odděleny, nyní spolu více 

souvisejí a to hlavně kvůli unipolárnímu uspořádání světa. To má také 

za následek, že EU a NATO spolu více spolupracují, což je pro 

Dánsko výhodné. Vlastně většina událostí byla pro nás výhodná. 

Jedinou věcí, která je  problém, je, že si nepřejeme být 

marginalizováni, jako třeba Island, který si tam někde leží, aniž by
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něco dělal. A leje zajímavé, že už i Island začíná na sebe upozorňovat 

v Evropě, to znamená, že všechny země jsou nuceny se angažovat 

mezinárodně.

3) Změnily se hlavní cíle dánské bezpečnostní politiky po 

skončení studené války?

Hlavní cíle dánské politiky jsou formulovány v různých 

materiálech, patří tam např. zajištění dánské suverenity, ochrana 

obyvatelstva, přispívání mezinárodnímu míru a bezpečnosti atd. 

Z teoretického hlediska jsou hlavní cíle bezpečnostní politiky stejné, 

ale z praktického hlediska se v nové bezpečnostní politice snažíme 

prosazovat větší důraz na předcházení konfliktům a propojit s nimi své 

vojenské angažmá, tedy prosazování lidských práv, principů OSN 

a demokracie. To jsou nové, příznačné věci.

4) Bylo by možné a výhodné pro Dánsko vrátit se zpět 

к politice neutrality po skončení studené války?

Před 2. světovou válkou byla nutnost vést politiku neutrality, 

protože nikdo nechtěl bránit Dánsko. Snažili jsme se také o spolupráci 

v rámci Severu, ale skončilo to naprostým fiaskem. Nakonec jsme 

nedostali pomoc ani z Anglie, nikdo nás nechtěl chránit, tak jsme byli 

nuceni uzavřít dohodu o neútočení s Německem. Tím chci říci, že 

jsme byli nuceni vést politiku neutrality. Byl to výraz toho, že jsme 

museli být naprosto neutrální vůči všem, kdo mohl mít zvláštní 

hodnoty, které si přál prosazovat. I během okupace Dánska jsme se 

snažili stále zůstat neutrální, ale to se úplně nedařilo. Tato takzvaná 

neutralita během obsazení měla za následek, že Dánsko bylo přizváno 

mezi zakládajícími členy OSN v roce 1945.

Po tomto období jsme viděli nové možnosti, OSN a je možno 

říci, že již nebudeme neutrální.To bylo jasné. Tedy „nikdy více

9. duben“. Nemělo znovu dojít к obsazení a byli jsme připraveni na 

politiku aliance, pokud by tu byl někdo, kdo by o nás měl zájem.
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Nejdříve jsme jednali se severskými státy a když rozhovory 

ztroskotaly, vstoupili jsme do NATO. To byla samozřejmě velká 

změna.

Možná jsi četla nějaké knihy o tom, že Dánsko nebylo 

plnohodnotným členem NATO. Ale to bylo. Měli jsme nějaké 

podmínky, ale všichni členové měli nějaké zvláštní podmínky, 

speciální přání, poznámky pod čarou a zvláštní omezení v jejich 

vztahu к NATO. My jsme měli zvláštní přání právě kvůli Grónsku, 

proto jsme museli vést zvláštní politiku a nepřáli jsme si provokovat 

SSSR. Leželi jsme přece tak blízko. Tak jsme vedli tzv. „dvojí 

politiku“, kde jsme na jedné straně byli plnohodnotnými členy NATO, 

podporovali jsme v celku NATO, ale na druhou stranu jsme vedli 

politiku ne-provokace SSSR. Nechtěli jsme totiž, aby Dánsko bylo 

viděno jako výchozí bod pro útok proti SSSR.

Pro Dánsko není ani možné, ani výhodné vrátit se zpět 

к politice neutrality. Nejdříve, za multipolarity svíce velmocemi, 

které stále vytvářely nové koalice, jsme byli jako malý stát pod 

tlakem, čím můžeme přispět, nikdo nás pořádně nechtěl. Pak přišla 

bipolarita, kde jsme se jasně postavili do jednoho z bloků, ale zároveň 

jsme si nepřáli provokovat druhý blok. Nakonec nyní máme 

unipolaritu, a jsme připraveni к zmezinárodnění naší politiky. 

Neutralita je naprosto vyloučená.

5) Je možné mluvit o nějakém vlivu zkušenosti druhé světové 

války na současnou bezpečnostní politiku?

Pokud jsme udělali nějakou zkušenost, pak tu, že musíme 

spolupracovat s nejsilnější mocností. Jsme nuceni se přizpůsobit. 

Nejdříve vůči Německu, to nebylo možno předvídat, co se stane. Tak 

bychom mohli říci, že zkušenost z druhé světové války je taková, že je 

třeba se podívat na reálné možnosti ve světě. A to také říkal
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Scavenius236, že nemáme žádný vliv, proto se musíme přizpůsobit se 

vzájemným vztahům mocností. Pokud se něco změnilo, pak v tomto 

směru. Během bipolarity tu byly jen dvě mocnosti a tam jsme se jasně 

postavili na stranu jedné. Po skončení studené války tu prostě nebyla 

žádná volba a obávali jsme se, že Dánsko bude totálně 

marginalizováno, tak jsme se byli nuceni přizpůsobit a následovat 

USA. To je tedy naše zkušenost.

6) Změnil se nějak bezpečnostní koncept/vnímání bezpečnosti 

po skončení studené války? Jak by se dal charakterizovat?

Změnilo se chápání bezpečnosti, protože vidíme, jaká je  realita. 

Zmizela konvenční hrozba a to znamená, že je třeba identifikovat 

nové hrozby. Tyto hrozby se také změnily a vyústily v nový, rozšířený 

bezpečnostní koncept. Dříve byl hodně vojensky založený, nyní 

zahrnuje i např. bezpečnost jedince. Není pochyb o tom, že Dánsko, 

stejně jako další země, pochopilo, že je  bezpečnost je třeba chápat 

jinak.

7) Jaký vliv měly teroristické útoky na USA na chápání 

bezpečnosti?

To je velmi důležité. Došlo к rozhodující změně, ale přece ne 

к tak velké změně jako po skončení studené války. Dánsko změnilo 

svou bezpečnostní politiku, v každém případě obrannou politiku po

11. září. To bylo popsáno různými lidmi, např. Stenn Rynningem, 

který říká, že se Dánsko stane po 11. září strategičtějším aktérem. 

A v tom s ním souhlasím. Protože po 11. září jsme pochopili, že 

dánská obranná politika, musí být něčím úplně jiným než dřív.

První změna, tedy zavedení mezinárodních operací v rámci 

obranné politiky, po skončení studené války byla víceméně dobře

236 Ministr zahraničí v letech 1909-1910, 1913-1920, 1940-1942 a ministerský 
předseda v letech 1942-1945. Pozn. autorky.
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implantována. To bylo např. vidět na Balkáně atd. Po teroristických 

útocích jsme si uvědomili, že budeme muset projít transformací 

obranné politiky ve formě zdvojnásobeného mezinárodního angažmá.

Dříve jsme úplně odmítali „Revolution in Military Affairs“, 

tedy využívání a rozvoj vojenských technologií. Nyní jsme si 

uvědomili, že pokud máme mít nějaký vliv, nemůžeme zaostávat 

někde vzadu oproti ostatním zemím, musíme držet krok s těmi v první 

řadě. Začalo se mluvit o „first in, first out“, tedy, že je  třeba být 

v první řadě společně se silami mezinárodního společenství, což 

v běžných podmínkách znamená pod velením USA, a tak je  i třeba 

sledovat vývoj v nových technologiích, kterým je třeba se přizpůsobit. 

Musíme mít vojáky rychlého nasazení. To vlastně znamená 

napodobovat USA po všech stránkách, což jsme dříve nedělali. Další 

novinkou bylo najít finance na tuto revoluci ve vojenských 

záležitostech. To znamená, že se ve skutečnosti stanem tím, co prostě 

nazývám „strategickým ofenzivním aktérem“. Nyní jsme ve vyšší 

míře než dříve (kdy Dánové byli relativně pacifisticky naladěný 

národ) připraveni jít do velké a vážné války, jakou např. ta 

v Afghánistánu a ještě ve větší míře v Iráku.

Obrana byla dříve téměř něco symbolického. Nyní se stala 

aktivní záležitostí. Jsme jednoduše připraveni jít do války a využívat 

ty schopnosti, které jsou relevantní při mezinárodním angažmá. 

Samotný bezpečnostní koncept se změnil především v tom směru, že 

Dánsko je vůbec připraveno vstoupit do války. Pokud byla změněna 

obrana, dojde také ke změně bezpečnostního konceptu. Nyní se 

uvažuje o možnosti zrušit povinnou vojenskou službu, protože už 

úplně zmizela teritoriální obrana. Zůstaly pouze mezinárodní úkoly, 

na něž se také musí zaměřit letectvo a námořnictvo. Další významnou 

záležitostí je kratší doba povinné vojenské služby a v jejím rámci 

protiteroristický výcvik.
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8) Jaký vliv měly teroristické útoky na dánskou bezpečnostní 

politiku?

Formulace bezpečnostní politika nebyla změněna. Byla 

změněna novými přístupy к obraně. Velký důraz je  přikládán úkolům 

jako zachování suverenity, přispívání mezinárodnímu míru 

a bezpečnosti skrze předcházení konfliktům, zachování míru, 

vytváření míru a humanitární úkoly, schopnost čelit hrozbám proti 

dánské bezpečnosti. To je třetí část konceptu, jehož význam výrazně 

stoupl.

Toto nové provázání významu obrany jako prostředku 

zahraniční politiky bylo vyjádřeno např. prezentací premiéra nového 

bezpečnostního konceptu v Bezpečnostní akademii. To je něco 

naprosto nového, že se premiér zajímá tímto způsobem o obranu. 

Tedy je možno říci, že obrana byla politizována a i demokratizována. 

Dříve jsme věděli, odkud hrozba přichází, ale nyní se jedná o volbu, 

kam půjdeme a kam ne. Jde tedy o větší stupeň demokracie, můžeme 

rozhodovat o nasměrování našeho nasazení a zvažovat kde vlastně 

bude platné. Tím chci říct, že nyní máme volbu a vyšší stupeň 

demokratizace a také možnost vyšší míry mezinárodní neshody.

9) Jaký vliv má dánské členství v EU a dánské výjimky na 

dánskou bezpečnostní politiku?

Členství v EU má vliv na nás a naši bezpečnostní politiku. EU 

byla nejdříve chápána jako především ekonomicky založený projekt 

a nyní již i politicky a je  jasné, že Dánsko, které leží v Evropě, se 

velmi o Evropu zajímá. Také vidíme, že si Dánsko vybírá podporu 

zemí z bezpečnostního pohledu, např. při rozšíření NATO. A vždycky 

se snažilo spojovat NATO a EU ve všech oblastech. Nyní poprvé 

vznikla pochyba ohledně rozšíření EU o Turecko. Mezi politickými 

stranami vždy panovala zásadní shoda ohledně rozšíření. Také to byl 

bezpečnostní problém a bezpečnostní část vlivu v EU na odkaz na
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těch pět projektů. EU byla oddělena od NATO a teď je Dánsko 

bezpečnostně hodně spojeno s EU.

Proto je pro nás velkým problémem, že Dánsko má své 

výjimky v EU ohledně společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 

Ale tak rozhodující to také není. Protože EU má problémy shodnout se 

v mezinárodním angažmá. Stejně tomu bude i nadále, pokud se 

podíváme na schopnosti EU к nasazením ve vojenské oblasti a pokud 

se podíváme, co mohou udělat USA a NATO, tak je tu velký rozdíl, 

který se nezmenší. EU se může samozřejmě zabývat určitými věcmi, 

ale na to je EU příliš velkou organizací, bez jasného leadera, což 

velmi ztěžuje provedení rozhodnutí. V tomto ohledu zůstane 

organizací ad hoc. Proto není tento problém tak velký, protože Dánsko 

již je  ad hoc připojeno к USA a NATO.

NATO zůstane i nadále silnou organizací, protože je to jediná 

organizace, která spojuje dohromady USA a Evropu. Proto si myslím, 

že jednou z rozhodujících věcí v dánské bezpečnostní politice je 

americká přítomnost v Evropě. A to je  zásadní i pro EU.

10) Jak je nej lepší zabezpečit dánskou bezpečnost?

To mohu říct velmi jednoduše. Nejlepším zabezpečením je to, 

že Dánsko nebude marginalizováno. Dříve jsme se mohli schovat do 

„závětří“ a mít se dobře. To již v čase globalizace není možné. Pokud 

máme držet krok se všemi revolucemi v oblastech ekonomických, 

technologických, sociálních a vojenských, tak bude Dánsko, jako 

malý stát, nuceno dostat se dopředu. Musíme rozmyslet, kde je třeba 

mobilizovat ekonomické a politické prostředky nejdříve. Vybrali jsme 

si, že ve všech oblastech. Dánsko si stále může udržet svou 

ekonomickou pozici a být určitým způsobem příkladem. Pokud 

chceme zvládnout konkurenci, musíme se stát mezinárodními. Pokud 

to neuděláme, zůstaneme malou bezvýznamnou zemí. To je ve 

skutečnosti náš největší bezpečnostní problém. Dánsko se tedy musí 

účastnit i nadále velmi aktivně mezinárodního dění.
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Ve své práci bych se chtěla zaměřit na hlavní události, které 

ovlivnily formování dánské bezpečnostní a obranné politiky ve druhé 

polovině 20. století. O Dánsko se zajímám již od počátku svého 

bakalářského studia, i svou bakalářskou práci jsem psala o dánské 

vnitřní politice. Chtěla v této práci zúročit nejen svou znalost dánské 

mentality, ale i dánského jazyka. Obojí by mi mělo velmi pomoci 

к hlubšímu pochopení dané problematiky.

Práce bude členěna do tří kapitol.

První má nastínit historický vývoj dánské zahraniční politiky 

a moci a ukázat význam země. Sjednocení severských států pod 

vládou dánské královny Markéty I. (tzv. kalmarská unie) v letech 

1397-1523 by bylo možno označit za historický vrchol dánské 

zahraniční moci. Od té doby lze pozorovat mocenský úpadek 

Dánského království, které se výrazněji projevilo především za 

třicetileté války a během napoleonských válek. Výraznou a logickou 

změnou byl zásadní obrat a přechod к neutralitě během 1. světové 

války a pokus o její udržení během 2. světové války. Zásadním 

zlomem dánské bezpečnostní politiky se však stala naprosto nečekaná 

německá okupace země na jaře 1940. Proto Dánsko po osvobození 

přešlo к nové, „aktivní“, linii své bezpečnostní politiky s různými 

proměnami, danými především skončením studené války. Základní 

přístup však zůstává nezměněn.

Druhá kapitola má stručně ukázat vývoj a motivaci dánské 

bezpečnostní politiky v průběhu studené války. To dále umožní 

komparaci s výrazně aktivnější rolí, pro niž se Dánsko rozhodlo po 

skončení studené války zároveň s pominutím akutní hrozby ze strany 

států Varšavské smlouvy. V průběhu studené války se Dánsko totiž 

rozhodlo pro účast v NATO, které mělo zajistit Dánsku bezpečnost. 

Ovšem v rámci Aliance se země nechtěla projevovat příliš výrazně 

s ohledem na své geopolitické umístění. V této souvislosti bych chtěla 

zmínit plán útoku států Varšavské smlouvy na země protivníka, který 

byl také ovlivněn polohou Dánska. Jedna země z členských států 

Varšavské smlouvy, Polsko, měla již v prvních dnech války obsadit
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Dánsko, což máme v současné době dokumentováno zveřejněním 

vojenských plánů Varšavské smlouvy z poloviny šedesátých let. Je 

zřejmé, že i v případě studené války by byla politika neutrality stejně 

neudržitelná jako během Hitlerova působení v Německu. Z této 

perspektivy je možné hodnotit dánské rozhodnutí o vstupu do NATO 

jako úspěšný krok к zajištění vlastní bezpečnosti. Dále budu zkoumat, 

jak si samo Dánsko uvědomovalo toto nebezpečí, či zda o něm vůbec 

vědělo.

Hlavní důraz své práce kladu na třetí kapitolu, která se zabývá 

novějším vývojem dánské bezpečnostní politiky. Nejdříve se zaměřím 

na proměnu ozbrojených sil a politických priorit v oblasti dánské 

bezpečnostní politiky v průběhu devadesátých let 20. století. 

Dánsko začalo být mnohem aktivnější a postupem času i důraznější 

v oblasti zahraniční politiky. Ta je  založena na myšlence, že země 

v období přechodu к demokratickému uspořádání jsou velmi slabé a je 

třeba u nich podporovat demokratické snahy. Tato aktivní a zároveň 

„preventivní“ politika působí jako předcházení vzniku různých krizí 

a případně i ohrožení míru. Toto je možno vyjádřit jako základ 

současné dánské bezpečnostní politiky a zároveň i vysvětlení 

dánského aktivního působení nejen v Evropě (Bosna a Hercegovina, 

Kosovo), ale i v celém světě (Etiopie, Eritrea). Dalšími důležitými cíli 

dánské zahraniční politiky jsou dodržování lidských práv, zvýšení 

národní bezpečnosti, zajištění co možná nejvyššího ekonomického 

blahobytu a prosazování dánských standardů v justici.
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