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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje islandský rybolov jako národní zájem a jeho roli 

v zahraniční politice. Důležitost rybolovu potvrzuje fakt, že v první polovině dvacátého 

století tvořily mořské produkty přes 90 % islandského vývozu a islandská ekonomika 

byla plně závislá na jednom sektorovém odvětví. Postupná diverzifikace ekonomiky 

v sedmdesátých letech však způsobila pokles exportu rybích produktů až na jednu 

třetinu celkového vývozu. Práce předpokládá, že islandský rybolov má zásadní vliv 

na zahraniční politiku, i přestože jeho ekonomický význam klesá. Výzkum konkrétně 

probíhá na třech historických událostech, jakými jsou tresčí války z padesátých 

a sedmdesátých let, makrelová roztržka z roku 2010 a stažení islandské přihlášky do EU 

v roce 2015. Dalo by se očekávat, že vzhledem k islandskému členství v mezinárodních 

organizacích (NATO, ESVO) a ekonomickým vazbám se bude islandská vláda 

primárně snažit o mírové řešení mezinárodních konfliktů. Avšak v  islandském případě 

lze pozorovat, že z důvodu tlaku domácího prostředí vláda nezareaguje tak, jak by 

se dalo očekávat. Dle neoklasického realismu by následně měla být ověřena hypotéza, 

že v případě ohrožení bezpečnostních zájmů Islandu upřednostní islandská vláda 

splnění mezinárodních požadavků, avšak jen pouze tehdy, jestliže současně neexistují 

mimořádně silné tlaky z domácího prostředí. 

  



 

Abstract 

Presented thesis analyzes the Icelandic fisheries as a national interest and its role in 

foreign policy. Importance of fisheries confirms the fact that in the first half of 

the twentieth century marine products accounted for over 90% of Iceland's exports and 

the Icelandic economy was fully dependent on one sector. Gradual diversification of 

the economy in the seventies, however, caused a decline in exports of fish products to 

one-third of total exports. The thesis assumes that the Icelandic fisheries have 

a significant impact on foreign policy, even though its economic importance is 

declining. The research is carried out on three historical events, such as the cod wars in 

the fifties and the seventies, mackerel dispute in 2010 and the withdrawal of Iceland's 

application to the EU in 2015. It would be expected that due to the economic ties and 

Icelandic membership in international organizations (NATO, EFTA) the Icelandic 

government would primarily seek peaceful solutions in international conflicts. 

However, it could be observed in the Icelandic case that due to the pressure of the 

domestic politics the government does not respond as it would be expected. According 

to the neoclassical realism the thesis should verify hypothesis that in a case of security 

threat, the Icelandic government will give priority to meet international demands, but 

only if there is not an extremely strong pressure from the domestic politics at the same 

time. 
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Úvod 

Od roku 1976, kdy byla po třetí tresčí válce se Spojeným královstvím uzavřena 

pro Islanďany velice výhodná dohoda, kontroluje Island ekonomickou zónu 

200 námořních mil od svého pobřeží.
 1

 Celá tato plocha je v součtu zhruba sedmkrát 

větší území, než je rozloha samotného ostrova. Islandské rozhodnutí jednostranně 

zvětšit svou exkluzivní rybolovnou zónu na 200 mil nebylo prvním takovým případem. 

Od roku 1952 islandská vláda rozšířila hranice svých teritoriálních vod celkem čtyřikrát 

(na 4, 12, 50 a 200 námořních mil) a pokaždé to způsobilo mezinárodní konflikt 

se Spojeným královstvím, které mělo kolem islandského ostrova vlastní historickou 

rybolovnou tradici. Tyto tzv. tresčí války vedly ke krizi v zahraničně-politických 

vztazích mezi Islandem a Spojeným královstvím a následně zapříčinily i krizi uvnitř 

struktur NATO v době, kdy probíhala studená válka.  

Důležitost rybolovu potvrzuje také fakt, že v první polovině dvacátého století 

tvořily mořské produkty přes 90 % islandského vývozu a islandská ekonomika byla 

plně závislá na jednom sektorovém odvětví. Vzhledem k charakteru islandské 

ekonomiky tedy platilo, že rybolov byl důležitým aspektem při formování zahraniční 

politiky a bylo ho možné považovat za islandský národní zájem. Postupná diverzifikace 

ekonomiky v sedmdesátých letech způsobila pokles exportu rybích produktů až 

na jednu třetinu celkového vývozu.  

Tato diplomová práce vychází z realistického předpokladu, že se státy snaží 

zabezpečit své materiální zájmy a tím mají ekonomicky významné sektory vliv 

na zahraniční politiku státu. Také by měla platit podmínka, že 

s klesajícím ekonomickým významem daného sektoru upadá i jeho vliv na zahraniční 

politiku. V islandském případě lze však pozorovat odlišnou tendenci, kdy rybolov ztrácí 

svou ekonomickou sílu a přesto hraje v zahraniční politice důležitou roli. Příkladem 

může být makrelová roztržka či stažení islandské přihlášky do Evropské unie. Jedním 

z cílů práce je tedy samotná analýza islandského rybolovu z ekonomického hlediska 

a potvrzení či vyvrácení hypotézy, že ačkoliv ekonomický význam rybolovu klesá, stále 

má zásadní vliv na zahraniční politiku. 

 

                                                 
1
 Jedna námořní míle (NM) je 1,852 km a 200 NM je zhruba 370 km. Koncept výlučné ekonomické zóny 

200 NM od pobřeží byl oficiálně přijat roku 1982 Úmluvou Organizace spojených národů o 

mořském právu (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea).  
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Dále práce využívá fakt, že důležitá zahraničněpolitická rozhodnutí jsou 

ovlivněna nejen mezinárodním postavením daného státu, ale i vnitropolitickou situací. 

Problém nastává, když dojde ke střetu dvou zájmů a na vládu je vyvíjen odlišný nátlak 

z mezinárodního i domácího prostředí. Příkladem jsou tresčí války, během kterých byly 

zcela jasně ohroženy bezpečnostní zájmy Islandu. Island jako malý stát bez armády 

a závislý na obchodu se Spojeným královstvím odmítl na základě vnitropolitického 

nátlaku ustoupit většímu a mocnějšímu státu. Tím došlo k ohrožení ekonomické 

stability a strategického postavení ostrova. 

Předkládaná práce zkoumá právě ony vnitropolitické faktory a jejich vliv 

na jednotlivá zahraničněpolitická rozhodnutí. Dalo by se očekávat, že vzhledem 

k islandskému členství v mezinárodních organizacích (NATO, ESVO) a ekonomickým 

vazbám se bude islandská vláda primárně snažit o mírové řešení mezinárodních 

konfliktů. Avšak v  islandském případě lze pozorovat, že z důvodu tlaku domácího 

prostředí vláda nezareaguje tak, jak by se dalo očekávat. Příkladem je rozhodnutí 

islandské vlády neustoupit požadavkům Spojeného království, i přestože byl vážně 

ohrožen obchod s rybolovnými produkty. Tato práce tedy předpokládá, že v případě 

ohrožení bezpečnostních zájmů Islandu upřednostní islandská vláda splnění 

mezinárodních požadavků, avšak jen pouze tehdy, jestliže současně neexistují 

mimořádně silné tlaky z domácího prostředí. Vnitropolitický nátlak je zprostředkováván 

skrze tři hlavní aktéry, kterými je veřejnost, koaliční partner a opozice. 

Téma islandského rybolovu a jeho vlivu na zahraniční politiku je z výzkumného 

hlediska zajímavé výjimečným postavením tohoto odvětví pro Island. V západní Evropě 

neexistuje suverénní stát, který by byl tak ekonomicky závislý na jednom sektoru 

a který by zároveň kvůli svému národnímu zájmu riskoval své mezinárodní závazky. 

Zároveň nebyla doposud zpracována komplexnější studie na toto téma, nemluvě 

o českém prostředí, kde je často Island přehlížen. Tato diplomová práce však nemá 

ambice představit přehled islandské zahraniční politiky a ani analyzovat roli 

jednotlivých aktérů. Čtenář by si měl po přečtení této práce uvědomit, jak je důležitý 

rybolov nejen z ekonomického, ale především z hlediska národní identity.  
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Struktura práce 

Práce je rozdělena celkem do tří hlavních částí. V té první je představen 

výzkumný rámec a teoreticko-metodologické zakotvení práce. Teoretická část se zabývá 

přístupem neoklasického realismu v zahraniční politice a také využitím konstruktivismu 

k zapojení národní identity do výzkumu. Obě dvě teorie jsou adekvátně vysvětleny 

společně se zdůvodněním, proč byly použity zrovna tyto dva přístupy. V metodologické 

části je nejen vysvětlena metodologie, ale i zdůvodněn výběr konkrétních případů.  

Druhá část se zabývá rolí rybolovu v 50. a 70. letech. Nejdříve je uveden krátký 

historický exkurz do islandského rybolovu s analýzou islandské ekonomiky. Dále je tato 

část rozdělena na čtyři kapitoly, které se věnují jednotlivým tresčím válkám.
2
 Všechny 

čtyři konflikty jsou z důvodu velké podobnosti analyzovány a strukturovány stejně. 

Nejprve je představena islandská politická situace a následné změny po parlamentních 

volbách, které přímo předcházely zvětšení islandských vod. Dále je analyzován průběh 

konfliktu a snaha o vyřešení situace, především tedy bilaterální jednání se Spojeným 

královstvím, a zapojení dalších aktérů. Průběžně je představena i vnitropolitická situace 

a zapojení islandské veřejnosti, opozice a koaličních partnerů. Na konci každé kapitoly 

je shrnutí, které by mělo odpovědět na výzkumné otázky.  

Poslední část představuje aktuální vývoj islandské zahraniční politiky posledních 

deseti let. Nejdříve je představen islandský ekonomický vývoj od 70. let až po současný 

stav a dále je text rozdělen na dvě hlavní kapitoly dle dalších dvou zkoumaných 

případů. První kapitola analyzuje roli rybolovu v rozhodnutí pozastavit přístupový 

proces a následně stáhnout přihlášku do EU. Nejdříve je nutné představit islandské 

zapojení do evropské integrace a analyzovat, z čeho pramenila neochota Islandu zapojit 

se do Evropského hospodářského společenství a zda na to měl nějaký vliv rybolov. Dále 

bude nastíněna politická situace, která byla značně ovlivněna ekonomikou krizí a která 

vyústila kolapsem vlády. Poslední část bude analyzovat roli rybolovu v rozhodnutí nové 

vlády stáhnout přihlášku. Druhou kapitolou je makrelová roztržka, která probíhala v té 

samé době jako přístupové procesy. Analyzovány budou příčiny islandského navýšení 

rybolovných kvót na makrely a následně i reakce zainteresovaných aktérů. Opět bude 

kapitola zaměřena jak na domácí, tak i mezinárodní úroveň.  V samotném závěru celé 

práce jsou zodpovězeny otázky, které jsou představeny v kapitole 1.6. 

                                                 
2
 První „čtyřmílový“ konflikt není oficiálně nazýván tresčí válkou, avšak vzhledem k jeho důležitosti pro 

následný vývoj je nutné ho zařadit do výzkumu. 
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Dosavadní stav poznání 

Rešerše literatury byla zpracována podle tří klíčových slov, která tvoří základní 

osu teoretického východiska diplomové práce: neoklasický realismus, národní zájem 

a islandská zahraniční politika. Teorie neoklasického realismu a problematika 

národního zájmu je v České republice zpracována především díky výzkumným 

pracovníkům z Ústavu mezinárodních vztahů
3

. Problematika islandského rybolovu 

a zahraniční politiky ovšem v České republice téměř není k dispozici. Výjimku tvoří 

pouze bakalářské či diplomové práce, které se věnují převážně finanční krizi z roku 

2008 a islandskému euroskepticismu. Tato práce tedy vychází především 

ze zahraničních i islandských zdrojů, které jsou tradičně psány v angličtině. 

Pro teoretické pochopení a všeobecné pojetí analýzy zahraniční politiky (foreign 

policy analysis, FPA) byla využita kniha Dereka Beache Analyzing Foreign Policy, 

ve  které jsou představena základní teoretická východiska vycházející z teorie 

mezinárodních vztahů.
4
 Tato kniha je koncipována jako učebnice FPA a funguje také 

jako průvodce správného výběru teoretického zakotvení. Diplomová práce dále využívá 

klasické texty neoklasického realismu. Gideon Rose jako jeden z prvních 

systematizoval neoklasický realismus jako teorii zahraniční politiky. V roce 1998 

vydalo nakladatelství Cambridge University Press jeho článek Neoclassical realism and 

theories of foreign policy
5
 recenzující pět významných autorů přiklánějící se k novému 

proudu realismu k tzv. neoklasickému realismu (Schweller, Zakaria). Rose se zabývá 

převážně analýzou hlavních východisek neoklasického realismu a identifikuje hlavní 

rozdíl oproti klasickému realismu, kterým je začlenění jak externích, tak i domácích 

proměnných do výzkumu. Dalším stěžejním dílem je kniha Neoclassical realism, 

the state, and foreign policy
6
 od autorů Lobella, Ripsmana a Taliaferra, která shrnuje 

dosavadní poznatky neoklasického realismu a snaží se o detailnější analýzu tohoto 

relativně mladého proudu realistické školy. 

                                                 
3
 Viz například Vít Beneš, “Realismus,” in Dialog Teorií: Filozofická Dilemata Výzkumu Mezinárodních 

Vztahů, ed. Pavel Barša (Praha: SLON, 2009), 30–59; Petr Drulák and Vladimír Handl, eds., 

Hledání českých Zájmů III: Vnitřní Rozmanitost a Vnější Akceschopnost, Hledání českých 

zájmů, vol. 2010 (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010); Petr Kratochvíl, Původ a smysl 

národního zájmu: analýza legitimity jednoho politického konceptu (Centrum pro studium 

demokracie a kultury (CDK), 2010). 
4
 Derek Beach, Analyzing Foreign Policy (New York: Palgrave Macmillan, 2012). 

5
 Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” World Politics 51, no. 01 (1998): 

144–72, doi:10.1017/S0043887100007814. 
6
 Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, eds., Neoclassical Realism, the State, 

and Foreign Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 
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Dále je v práci využit koncept národního zájmu a národní identity. Shrnujícím 

dílem, které zkoumá roli národního zájmu v jednotlivých teoriích mezinárodních 

vztahů, je kniha Scotta Burchilla The National Interest in International Relations 

Theory
7
. Neoklasický realismus nemá vymezený analytický rámec pro koncept národní 

identity, a proto byla v této práci dále využita teorie konstruktivismu. Spojení 

neoklasického realismu s prvky konstruktivismu využila Jennifer Sterling-Folker již 

ve svém výzkumu Realism and the Constructivist Challenge: Rejecting, Reconstructing, 

or Rereading
8

. Sterling-Folker na základě bio-politického předpokladu tribalismu 

a formování skupin ukazuje možné využití konstruktivismu v neoklasickém realismu. 

Blíže je tato analýza spolu s dalšími teoretickými přístupy představena ve dvou 

následujících kapitolách.   

Jak již bylo zmíněno, v české literatuře není problematika tresčích válek či 

makrelové roztržky komplexně zpracována. Tato práce tedy čerpá pouze 

ze zahraničních zdrojů.  Literaturu tresčích válek je možné rozdělit na tři kategorie. Tou 

první jsou přímá svědectví účastníků jako například kniha britského velvyslance 

v Reykjavíku Andrewa Gilchrista Cod Wars and How to Lose Them
9
 či často citované 

dílo islandského diplomata Jonssona Friends in Conflict: The Anglo-Icelandic Cod 

Wars and the Law of the Sea
10

. Druhou kategorií jsou detailní historická díla opírající 

se o islandské, britské, norské či americké archivy. Mezi nejvýznamnější patří dvě 

knihy Jóhannessona  Troubled Waters
11

 a Sympathy and Self-Interest: Norway and the 

Anglo-Icelandic Cod Wars
12

 a také díla autorů Whiteheada
13

či Ingimundarsona
14

. Třetí 

kategorií jsou letmé pokusy teoretiků mezinárodních vztahů vysvětlit tresčí války skrze 

teorii demokratického míru.
15

 Většina akademických prací se zabývá tresčími válkami 

                                                 
7
 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (Palgrave Macmillan, 2005). 

8
 Jennifer Sterling-Folker, “Realism and the Constructivist Challenge: Rejecting, Reconstructing, or 

Rereading,” International Studies Review 4, no. 1 (Duben 2002): 73–97. 
9
 Sir Andrew Gilchrist, Cod Wars and How to Lose Them (Edinburgh: Q Press, 1978). 

10
 Hannes Jonsson, Friends in Conflict: The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the Sea (Hamden: 

Archon Books, 1982). 
11

 Gudni Thorlacius Jóhannesson, Troubled Waters. Cod War, Fishing Disputes, and Britain’s Fight for 

the Freedom of the High Seas, 1948-1964 (Hull: North Atlantic Fisheries History Association, 

2007). 
12

 Gudni Thorlacius Jóhannesson, Sympathy and Self-Interest: Norway and the Anglo-Icelandic Cod Wars 

(Oslo: Institute for Defence Studies, 2005). 
13

 Thor Whitehead, The Ally Who Came in from the Cold (Reykjavík: Iceland University Press, 1998). 
14

 Valur Ingimundarson, “Fighting the Cod Wars in the Cold War: Iceland’s Challenge to the Western 

Alliance in the 1970s,” The RUSI Journal 148, no. 3 (červen 2003): 88–94, 

doi:10.1080/03071840308446895. 
15

 Například Professor William Mark Habeeb, Power and Tactics in International Negotiation: How 

Weak Nations Bargain with Strong Nations (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
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spíše z historického hlediska a zatím neexistuje žádná ucelená analýza jejich role 

v islandské zahraniční politice.  

Druhou zkoumanou událostí je stažení islandské přihlášky do EU. Existuje 

rozsáhlá literatura analyzující zapojení skandinávských států (včetně Islandu) 

do evropské integrace, například díla The Nordic States and European Unity 

(Ingebirtsen)
16

, The European Union and the Nordic Countries (Miles)
17

 a  European 

Integration and National Identity (Hansen a Waever
 
)

18
. Podrobněji se Islandem zabývá 

sborník z roku 2004 editovaný Baldurem Thorhallssonem Iceland and European 

Integration: On the Edge
19

. Vzhledem k roku vydání těchto publikací, není ani v jedné 

knize zahrnuta problematika islandské přihlášky. Kvůli aktuálnosti tématu jsou v této 

práci využity především odborné články, prohlášení islandské vlády či zprávy Evropské 

unie. Česká odborná literatura se islandskou přihláškou až na výjimky
20

 nezabývá. 

Podobně jako islandská přihláška, i makrelová roztržka je relativně aktuální 

událostí a česká odborná literatura k tomuto tématu prakticky neexistuje. Většina 

zahraničních odborných článků se spíše zaměřuje na mezistátní rozdělování kvót 

a na problematiku přelovení jednotlivých rybích druhů a udržitelnosti jejich reprodukce. 

Například Peter Ørebech se ve svém článku The ‘Lost Mackerel’ of the North East 

Atlantic — The Flawed System of Trilateral and Bilateral Decision-Making konkrétně 

zabývá problémy plynoucími z bilaterálních či trilaterálních smluv rozdělujících 

makrelové kvóty. Bjørnar Hotvedt navazuje na tuto oblast svým článkem The Problem 

of Sharing a Common Stock: An Analysis of the Mackerel Conflict in the North East 

Atlantic, ve  kterém všeobecněji analyzuje otázku společného sdílení rybolovných 

zdrojů. Pro tuto práci byly dále využity spíše odborné články, zpravodajské zdroje 

a prohlášení islandské vlády a Evropské unie.   

                                                                                                                                               

 

1988); Gunther Hellmann and Benjamin Herborth, “Democratic Peace and Militarized Interstate 

Disputes in the Transatlantic Community,” in 42nd Annual Meeting of the International Studies 

Association, Chicago, IL, vol. 21, 2001, 25. 
16

 Christine Ingebritsen, The Nordic States and European Unity (Ithaca, NY: Cornell University Press, 

1998), 0-8014-3484-X. 
17

 Lee Miles, ed., The European Union and the Nordic Countries (London: Routledge, 1996). 
18

 Lene Hansen and Ole Waever, European Integration and National Identity: The Challenge of the 

Nordic States (Routledge, 2003). 
19

 Baldur Thorhallsson, ed., Iceland and European Integration: On the Edge (New York: Routledge, 

2004). 
20

 Robert Majer and Petr Kaniok, "Příčiny islandské žádosti o vstup do EU: Postupná proměna, nebo 

náhlý skok?" in: Mezinárodní vztahy, vol. 46 (2011), no 3; dále například závěrečné kvalifikační 

práce. 
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1 Výzkumný rámec 

V následující části textu bude vysvětlen teoretický a metodologický rámec práce. 

Pro pochopení základních teoretických přístupů bude nejdříve představena použitá 

terminologie a definice klíčových pojmů, které jsou v této práci využívány. Další dvě 

části se zbývají teoretickými východisky – přístupem neoklasického realismu 

k zahraniční politice a konstruktivním pojetím národní identity. Oba dva přístupy jsou 

analyzovány adekvátně k tématu a rozsahu práce, včetně odůvodnění výběru a jejich 

vzájemného propojení. Následující část této kapitoly se věnuje samotné metodologii, 

kde je také odůvodněn výběr případů pro případovou studii. Poslední část se zabývá 

operacionalizací proměnných a představením hlavní výzkumné otázky. 

1.1 Použitá terminologie 

Než budou představena teoreticko-metodologická východiska, je nutné upřesnit 

základní pojmy. V této práci je využita analýza zahraniční politiky (foreign policy 

analysis, FPA), která je zde chápána jako konkrétněji vymezený podobor teorií 

mezinárodních vztahů. Někteří autoři však považují FPA jako samostatnou a odlišnou 

disciplínu, která by měla využívat své vlastní teorie. Jak však uvádí Derek Beach, teorie 

mezinárodních vztahů mohou poskytnout „užitečné nástroje pro analýzu specifických 

aspektů zahraniční politiky“
21

. FPA se zabývá především klíčovými faktory 

ovlivňujícími zahraniční politiku jednotlivých států a ve většině případů detailněji 

zkoumá zahraničně-politickou strategii vůči konkrétním subjektům nebo analyzuje 

jednotlivá rozhodnutí.
22

  

Dalším problematickým termínem je pojem „národní zájem“. V politické praxi 

je národní zájem často využíván svými aktéry, většinou politickými elitami, 

k ospravedlnění svých politických záměrů či aktivit. Kratochvíl uvádí, že národní zájem 

slouží většinou jako „rétorická zbraň konzervativců proti levicovému internacionalismu 

nebo liberálnímu individualismu“.
23

 Národní zájem také existuje i jako odborný pojem, 

avšak samotný diskurs o jeho legitimitě přináší značnou kontroverzi mezi samotné 

vědce a výzkumníky. Neexistuje konsenzus ohledně jeho definice a často byl (a zajisté 

stále ještě je) kritizován jako výzkumný koncept pro studium mezinárodní politiky.
24

 

                                                 
21

 Beach, Analyzing Foreign Policy, 5. 
22

 Ibid. 
23

 Kratochvíl, Původ a smysl národního zájmu, 7–8. 
24

 Ibid., 12–18. 
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Národní zájem má tedy dva odlišné významové přístupy. Může být chápán jako nástroj, 

který vytváří politické prostředí tím, že jednotliví političtí aktéři využívají rétoriku 

národního zájmu k získání preferencí a k obhajobě svých zahraničně-politických 

rozhodnutí, avšak může být také využit opozicí ke kritice těchto politických kroků. 

Druhým přístupem, který je právě využit v této práci, je uchopení národního zájmu jako 

analytického nástroje k popisu, vysvětlení a posouzení zahraniční politiky státu.
25

  

1.2 Přístup neoklasického realismu k zahraniční politice 

Pro analýzu islandské zahraniční politiky bude v této práci použit přístup 

neoklasického realismu, který představuje jednu z moderních forem klasického 

realismu. Důvodem tohoto výběru byl realistický pohled na faktory ovlivňující tvorbu 

zahraniční politiky a to především (A) anarchická povaha mezinárodního systému 

a v jejím rámci probíhající (B) boj o udržení státní suverenity. Anarchie je většinou 

realistických škol chápána jako umírněná, bez vyšší autority v mezinárodním systému. 

Konflikty jsou řešeny výhružkami anebo přímým použitím vojenské síly vůči 

jednotlivým státům. Nejistota plynoucí z anarchického uspořádání vytváří tlaky na 

státy, které si navzájem nevěří, aby jednaly sobecky a zachovaly si tak svoji 

suverenitu.
26

 

Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell a Norrin M. Ripsman rozšiřují výše 

zmíněné principy o zásadu tribalismu, kterou považují za klíčovou ve všech 

variantách realismu. Celkově tedy identifikují tři hlavní předpoklady. Zaprvé, lidské 

bytosti nedokážou přežít jako jednotlivci, a proto vytváří skupiny, které jim výměnou 

za jejich loajalitu zajistí bezpečnost před ostatními skupinami. Druhým předpokladem je 

politika jako neustálý boj mezi skupinami s vlastními zájmy na pozadí nedostatku 

materialistických kapacit a nejistoty ohledně budoucích úmyslů ostatních skupin. 

Mocenské kapacity jsou třetím a nezbytným předpokladem k zajištění cílů jednotlivých 

skupin, ať už se jedná o snahu celosvětového dominantního postavení či pouze o pud 

sebezáchovy.
27

 V případě Islandu hraje tuto roli rybolov, který má v islandské 

ekonomice výjimečné postavení. V případě jakéhokoliv jeho ohrožení dojde k ohrožení 

i islandské suverenity. 

                                                 
25

 Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 23. 
26

 Beach, Analyzing Foreign Policy, 17–18. 
27

 Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, and Norrin M. Ripsman, “Introduction: Neoclassical Realism, 

the State, and Foreign Policy,” in Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, ed. 

Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009), 14–15. 
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Realismus jako takový nemá jasně ukotvený výzkumný rámec vzhledem k tomu, 

že klasickým realismem jsou označovány texty autorů, které průběžně vznikaly od dob 

Thukydida. Nejpoužívanější moderní teorie vycházející z realistické školy se liší 

především úrovní, která má být analyzována.  Neorealismus (strukturální realismus) 

Kennetha Waltze kritizuje klasický realismus z přílišného redukcionismu tím, že 

se zaměřuje pouze na analýzu jednotek (států) a opomíjí tak strukturální vlivy 

mezinárodního systému.
28

 Waltz se zaměřuje na jasné oddělení analýzy strukturálních 

vlivů systému od vlivů na úrovni jednotek systému.
29

 Cílem těchto systémových teorií 

je ukázat, jak obě úrovně operují a interagují.
30

 Gideon Rose uvádí, že Kenneth Waltz 

považuje vnitřní a vnější faktory zahraniční politiky za dvě autonomní a neslučitelné 

oblasti, a tudíž není možné vytvořit souhrnné teoretické vysvětlení zahraniční politiky 

jako takové.
31

  

Neoklasický realismus kombinuje prvky klasického realismu a neorealismu 

a analyzuje, jak jsou systémové tlaky vnímány a transformovány prostřednictvím 

jednotek systému.
32

 Neoklasický realismus inkorporuje do svého výzkumu proměnné na 

úrovni jednotek, avšak relativní moc a mocenské kapacity státu jsou stále hlavním 

a základním parametrem pro tvorbu zahraniční politiky. Je to tedy opět rybolov 

a ochrana islandské suverenity, které určují islandská zahraničněpolitická rozhodnutí. 

Tím se také neoklasický realismus liší od teoretického proudu Innenpolitik, který chápe 

zahraniční politiku státu jako produkt čistě vnitropolitických faktorů.
33

 Anarchie 

mezinárodního systému není neoklasickým realismem chápána jako hobbesovská (státy 

se navzájem vidí jako nepřátelé), ale je viděna spíše jako nepředvídatelná a složitá 

k interpretaci. Tím se neoklasický realismus dostává na pomezí strukturálního realismu 

a konstruktivismu. Způsoby, jakými státy reagují na nejistoty způsobené anarchickým 

uspořádáním mezinárodního prostředí, jsou podmíněny analýzou systémových tlaků, 

které jsou vnímány prostřednictvím intervenujících proměnných na úrovni jednotek 

systému.
34

 

Teorii státu neoklasický realismus považuje za klíčovou, jelikož 

za nejdůležitějšího aktéra v mezinárodní politice považuje stát, který je vnímán podle 

                                                 
28

 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Long Grove, Ill: Waveland Press, 2010), 18–19. 
29

 Ibid., 78. 
30

 Ibid., 38–41. 
31

 Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” 145. 
32

 Beach, Analyzing Foreign Policy, 20. 
33

 Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” 148. 
34

 Ibid., 151–152. 
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konceptu „top-down“, což znamená, že systémové síly řídí vnější chování státu. Vládní 

elity tak definují národní zájmy a vytváří zahraniční politiku na základě vyhodnocení 

relativní mocenské pozice a zájmů ostatních států. Děje se tak ovšem s ohledem na 

domácí podněty, jelikož v případě konfliktu zájmů může dojít k složitému vyjednávání 

s dalšími zainteresovanými jednotkami ohledně implementace konkrétních politik. 

Pokud existuje předpoklad, že rybolov je hlavním islandským zájmem, nemůže 

islandská vláda učinit zahraničněpolitická rozhodnutí, která by ohrozila postavení 

ostatních zájmových skupin na Islandu (například zemědělce).  

Relativní nezávislost vládních elit na společnosti odlišuje neoklasický realismus 

od Marxismu a liberalismu. Oproti neoklasickému realismu využívají tyto teorie 

na úrovni jednotek přístup „bottom-up“, který už podle názvu naznačuje, že cíle 

zahraniční politiky jsou přímo ovlivňovány požadavky ekonomické třídy 

a společenských skupin.
35

 De facto to v islandském případě znamená, že 

zahraničněpolitická rozhodnutí ovlivňují v konečné fázi vládní elity, a ne samotní 

Islanďané. Příkladem tohoto přístupu může být druhá tresčí válka, kdy se předseda 

vlády Jóhannesson rozhodl uzavřít smlouvu se Spojeným královstvím, i přestože 

hrozilo, že se společnost k této smlouvě bude stavit odmítavě. 

Neoklasický realismus po vzoru klasického realismu nevnímá stát (vládní elity 

a centrální politicko-vojenské instituce) jako autonomní jednotku zcela nezávislou 

na domácích faktorech. Politická odezva či reakce je podle Taliaferra, Lobella 

a Ripsmana „výsledkem koordinace mezi vládními elitami a společností“.
36

 Vládní 

aparát je také zodpovědný za bezpečnostní politiku státu, protože má přístup 

k informacím policejní a vojenské složky včetně zpravodajských služeb. Z teoretického 

hlediska je tak nejlépe vybaven k tomu, aby si uvědomoval systémová rizika 

a vyvozoval národní zájmy.
37

  

Přestože je pro neoklasický realismus koncept národního zájmu podstatný, 

neexistuje mezi realistickými teoriemi jasná definice či ucelený postup zkoumání. 

Jediným základním předpokladem propojujícím realistická pojetí národního zájmu je 

absence zastřešující instituce, která by regulovala chování států vůči sobě navzájem. 

Například neorealismus vnímá národní identitu a národní zájmy jako synonyma 

vycházející z bezpečnostní strategie. Tím, že je konflikt mezi státy nevyhnutelný, je 
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podle neorealistů hlavním národním zájmem bezpečnost a zachování státní suverenity 

včetně teritoriální integrity.
38

  

Derek Beach uvádí, že někteří teoretici neoklasického realismu právě na základě 

nejasnosti realistického pojetí národního zájmu považují za nutnost prozkoumat 

detailněji národní identitu, která by měla určit, jak stát vnímá své národní zájmy a svou 

pozici v mezinárodním systému.
39

 Neoklasický realismus však nemá vlastní zakotvený 

analytický rámec, kterým by mohl zkoumat, jak se mění a především utváří národní 

identita státu. K lepšímu porozumění zahraničně-politických rozhodnutí navrhují někteří 

autoři využít alespoň malého sblížení neoklasického realismu se sociálním 

konstruktivismem a vysvětlit tak specifika národního zájmu. 

V neoklasickém realismu není výjimkou, že dochází ke kombinaci různých 

teoretických modelů, jako je například propojení realistických prvků 

s konstruktivismem či liberalismem.
 40

 V této diplomové práci je použito právě 

propojení konstruktivistického pojetí národní identity s neoklasickým realismem. 

Základním předpokladem pro využití této metody je však nalezení můstku, kterým lze 

obě teorie propojit. Samotná analýza by však byla nad rozsah této práce. Proto další část 

kapitoly využívá již provedený výzkum profesorky Jennifer Sterling-Folker, která na 

základě bio-politického předpokladu tribalismu a formování skupin ukazuje možné 

využití konstruktivismu v neoklasickém realismu. 

1.3 Konstruktivistické pojetí národního zájmu a identity 

Konceptem (národní) identity a kultury se zabývá především konstruktivismus, 

jehož představitelé tvrdí, že mezinárodní realita a lidské struktury jsou uměle 

vytvořeným konstruktem. Hlavní představitel tohoto směru Alexander Wendt vidí 

sociálně-politické prostředí jako abstraktní koncept vytvořený především sdílenými 

myšlenkami jednotlivých aktérů, kde materiální síly nehrají téměř žádnou roli.
41

 Dále 

považuje národní identitu za základ národního zájmu a je proto důležité studium toho, 

jak se formuje sociální a politická identita jednotlivců a státu. Důležitou premisou 

konstruktivistů je odmítnutí myšlenky, že národní zájem je neměnný a předem vychází 

z anarchické povahy mezinárodního prostředí.  
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Podle Scotta Burchilla však není jasné, jak konstruktivismus přesně definuje 

vztah mezi identitární a materiální složkou národního zájmu, neboť konstruktivisté 

nejsou v této sféře jednotní. Zatímco Alexander Wendt odmítá jakýkoliv vliv 

materiálních složek na formování národního zájmu, Martha Finnemore zastává názor, 

že koncepce identity může fungovat jako rozšíření (neo)realistických teorií 

zakládajících se na materiálních hodnotách.
42

 I přes tyto rozdíly existuje mezi 

konstruktivisty konsensus ohledně základních hodnot, které utvářejí národní zájem, 

jimiž jsou mimo jiné sdílené ideje, národní identita, kulturní kontext a sociální 

interakce.
43

  

Jak uvádí Lene Hansen a Ole Wæver, velké teorie mezinárodních vztahů nejsou 

úspěšné v začlenění vnitřních a vnějších aktérů do jedné teorie FPA.
44

  Alexander 

Wendt sice zkoumá pojetí identity,
45

 ale zaměřuje se spíše na vysvětlení tohoto pojmu 

v rámci mezinárodního systému, kdy pomocí identity vysvětluje všeobecné pojmy jako 

například stát, suverenita nebo anarchie. Wendt tedy nepředkládá konkrétní analýzu 

toho, jak je identita a národní zájem konstruován přímo jednotlivými aktéry.
46

 Hansen 

a Wæver vyzývají k vytvoření modifikovaného poststrukturálního přístupu
47

, avšak také 

zmiňují, že souběžně probíhá vývoj ve strukturální teorii neorealismu, který se snaží 

sloučit vnitřní a vnější faktory v zahraniční politice, a tím je právě neoklasický (či post-

klasický) realismus.
48

 

Blízkost obou teoretických koncepcí pak využívá Jennifer Sterling-Folker 

ve svém výzkumu,
49

 kde kombinuje teorii neoklasického realismu s prvky 

konstruktivistické teorie vytváření identit. Na příkladu čínsko-tchajwanského konfliktu 

ukázala nejen působení externích systémových tlaků, ale i vliv domácí politiky 

(respektive identity) na tvorbu zahraniční politiky zainteresovaných států vůči sobě 

navzájem a Spojených států jako jejich obchodního partnera. Vychází z  realistického 
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předpokladu o tribalismu, ve kterém je hlavní důraz kladen na soupeřící skupiny. 

Sterling-Folker propojuje realistický pohled na lidské bytosti jako na „sociální zvířata, 

která přirozeně vytváří skupiny“
50

 s konstruktivistickým argumentem, že „skupiny 

formují a stmelují jednotlivce dohromady skrze odlišné sociální praktiky, instituce 

a společné identity“
51

. 

Sterling-Folker se propojením realismu a konstruktivismu zabývá dlouhodoběji 

a analyzuje ontologické předpoklady obou konceptů tak, aby byla možná jejich 

vzájemná kombinace.
52

 Neoklasický realismus se navrací k realistickému pojetí 

tribalismu, který vyzdvihuje předurčenost lidských bytostí k formování skupin. 

Vzhledem k této predeterminaci dochází k neustálému vytváření skupin a následně 

k jejich soupeření. Na tomto bio-politickém základě je právě využit konstruktivistický 

přístup k analýze toho, jak jednotlivé skupiny vytváří svou identitu skrze diferenciaci, 

jak skupiny slučují svou identitu s institucemi, které rozhodují o rozdělení rolí v rámci 

skupiny, jak je toto sloučení identity s institucemi udržováno.
53

 

Dalším důležitým faktorem, který plyne z propojení realismu a konstruktivismu 

je soupeření skupin o kontrolu nad rozdělováním prostředků. Existuje nejen soupeření 

mezi jednotlivými skupinami, ale i v rámci jednoho uskupení o to, jak budou prostředky 

rozděleny mezi jednotlivé členy a kdo má legitimitu toto rozhodnutí učinit.  

V mezinárodním systému probíhá rivalita jak na mezistátní úrovni, tak i uvnitř států 

o to, kdo má kontrolu nad prostředky, jak jsou následně rozděleny a jakou roli hraje 

relativní moc při konečném rozhodování. Konkurenční boj různých podskupin 

o kontrolu státu v demokratickém režimu může mít například formu volebního 

či byrokratického boje.
54

  

Formování národní identity je přímo spjato s vnitropolitickým soupeřením, kdy 

dochází ke zdůraznění principů, které odlišují danou skupinu od „ostatních“. Záměrem 

čelních představitelů jednotlivých skupin je zajištění co největší podpory pro své cíle 

tím, že je kladen důraz na zásady spojené s národní identitou. Neoklasický realismus 

podle Jennifer Sterling-Folker nemůže izolovat analýzu mezistátní a vnitropolitické 

rivality, protože oba dva procesy se navzájem ovlivňují.  Samotná tvorba zahraniční 

politiky vychází ze vzájemného vztahu tří proměnných, které lze shrnout jako 
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formování a reprodukce národní identity, vnitropolitické soupeření o kontrolu státu 

a vliv vnějších aktérů.
55

  

V islandském případě je formování národní identity především spojeno s tradicí 

dlouhé historie (spojené s Vikingy) a především dlouhým bojem za nezávislost v letech 

1814 – 1944. Tuto identitu je možné označit jako post-koloniální. Islandská identita 

se vyznačuje tzv. „věčným a nekončícím“ bojem o udržení nabyté nezávislosti a také 

klade důraz na formální svrchovanost a na uznání od ostatních států (či supranacionální 

EU) jako rovnocenného partnera.
56

 Součástí této identity je také bez pochyby materiální 

složka islandské ekonomiky – rybolov. Především úplná kontrola rybolovných vod je 

symbolem nezávislého Islandu a je součástí již zmíněného „nekončícího“ boje 

za udržení islandské svrchovanosti. Politické strany musí s tímto národním zájmem 

pracovat, obzvláště v předvolebním období. 

1.4 Metodologický rámec 

Z metodologického hlediska je předkládaná diplomová práce zpracována jako 

disciplinovaná interpretativní případová studie. Tento typ případové studie 

se koncepčně nachází mezi jedinečnou a instrumentální případovou studií a předpokládá 

určité využití již existujících teorií.
57

 Cílem však není testování jednotlivých teorií či 

vyvozování nových teoretických konceptů jako je tomu v instrumentálních studiích. Jak 

uvádí John Odell, disciplinované interpretativní případové studie využívají již existující 

teorie, které jsou následně aplikovány na „nový terén“.
58

 Michal Kořan konstatuje, že 

teorie v těchto případech hrají roli jakéhosi „vodítka“, které slouží k identifikaci 

hlavních procesů a proměnných v rámci případu.
59

 Tato diplomová práce dále využívá 

metodu rozboru procesu (process tracing), pro kterou je charakteristické, že dochází 

k určitému popisu jednotlivých případů. Tato metoda se soustředí především 

na zprostředkující (intervenující) proměnné, které se v kauzálním mechanismu nachází 

mezi nezávislou a závislou proměnnou.
60
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Důležitým aspektem v případové studii je správný výběr případu/případů 

výzkumu. Kořan definuje případ jako „dostatečně ohraničený aspekt historické 

epizody“ a to jak z časového, tak i tematického hlediska.
61

 Cílem této diplomové práce 

je analýza vlivu, který má rybolov na islandskou zahraniční politiku pomocí tří 

historických událostí, jakými jsou (1) tresčí války z 50. a 70. let, (2) makrelová roztržka 

z roku 2010 a (3) stažení islandské přihlášky do EU v roce 2015. Výběr těchto případů 

byl proveden na základě analýzy islandských zahraničně-politických vztahů od roku 

1944, kdy Island získal formální nezávislost na Dánsku a získal mimo jiné správu nad 

svou zahraniční politikou. Případy tresčích válek a makrelové roztržky jsou v islandské 

poválečné historii jedinečné svou povahou, jelikož představují jediné rozpory, které 

vyžadovaly zvláštní bilaterální vyjednávání a ve kterých hrál rybolov významnou roli.  

V novodobé islandské zahraniční politice se vyskytují ještě dva případy, které 

zahrnují intenzivní bilaterální jednání, avšak rybolov zde prokazatelně nehrál žádnou 

roli. Jedním z nich byla obranná smlouva se Spojenými státy z roku 1951 dovolující 

pobyt amerických vojsk a následné otevření americké letecké základny na islandském 

území. Druhým případem byl konflikt ohledně dluhu produktu Icesave způsobený 

britským a nizozemským věřitelům po té, co zkolaboval islandský bankovní sektor. 

Třetí zvolená událost byla vybrána z toho důvodu, že rybolov je považován 

za hlavní důvod stažení islandské přihlášky. Tento případ však nebyl na rozdíl výše 

zmíněných případů řešen bilaterálně, ale multilaterálně. Přidaná hodnota toho případu 

by tak měla spočívat v ukázce islandského přístupu k jinému aktérovi mezinárodního 

systému, než je stát. Výběr všech tří případů má zároveň reprezentovat milníky 

na pomyslné časové ose s ohledem na hlavní hypotézu, že ekonomický význam 

rybolovu klesá. Případ tresčích válek reprezentuje období, kdy se teprve začíná 

diverzifikovat islandská ekonomika, a zbylé dva případy mají představovat stav 

ekonomiky na počátku 21. století.    
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1.5 Aplikace na zkoumaný případ a výzkumná kritéria 

Zahraniční politika v rámci neoklasického realismu je určena dvojím použitím 

proměnných na systémové a domácí úrovni s využitím kauzální dynamiky, zaměřuje se 

však výslovně na domácí faktory vysvětlující vnější chování státu.  

Mezi těmito dvěma úrovněmi se nachází zprostředkující (intervenující) 

proměnná, která obsahuje obrovské množství faktorů, které ovlivňují zahraniční politiku 

státu reagující na vnější síly. Upřednostňovaná metodologie je trojstranná
62

: 

1. Relativní síla je brána jako nezávislá proměnná. 

2. Zprostředkující proměnná představuje filtr strukturálních vlivů na domácí úrovni. 

3. Zahraniční politika sama o sobě je zařazena jako závislá proměnná.  

Neoklasický realismus logicky spojuje předem určené nezávislé, zprostředkující 

a závislé proměnné v přímém kauzálním řetězci. V této práci bude v případové studii 

použita národní identita, jejímž zpolitizováním vzniká obsahová náplň národního zájmu, 

jako zprostředkující proměnná, reflektující islandskou vnitropolitickou situaci a zájmy 

rozhodujících aktérů.  

národní identita  národní zájem  politická rozhodnutí 

Jako nezávislé proměnné jsou uváděny podněty vzniklé z mezinárodní situace 

(celosvětový trend zvětšování exkluzivních zón, finanční krize, atp.). Závislé proměnné 

představují výsledky islandské zahraniční politiky (zvětšení islandských vod 

s exkluzivním právem rybolovu na 4, 12, 50 a 200 námořních mil, navýšení 

rybolovných kvót na makrely a pozastavení přístupového procesu). Na základě hypotéz 

a výzkumných otázek budou jednotlivé případy analyzovány následovně:  

1. Role rybolovu v islandské ekonomice, zda nastala v daném období nějaká změna. 

2. Analýza politické situace, zda nastala nějaká změna před tím, než byla přijata výše 

zmíněná zahraničněpolitická rozhodnutí. Měla tato změna vliv na tato rozhodnutí? 

3. Analýza ostatních vnitropolitických aktérů (veřejnost, koaliční partner, opozice). 

4. Analýza, zda byly uspokojeny jak domácí, tak i bezpečnostní strategické zájmy. 
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1.6 Otázky a hypotézy 

Práce je založena na předpokladu neoklasického realismu, podle kterého je 

zahraniční politika státu formována na základě podnětů vycházejících z mezinárodního 

systému. Tímto neoklasický realismus navazuje na klasický realismus a jeho základní 

hodnoty, mezi něž právě patří anarchické uspořádání mezinárodního systému a relativní 

moc. Mocenská kapacita státu je včetně ekonomické materiální základny podstatným 

faktorem, který pomáhá formovat zahraniční politiku státu, jež je převážně cílena 

k zachování vlastní suverenity. Realistický přístup tak vytváří logický předpoklad, že 

ekonomicky významné sektory ovlivňují zahraniční politiku státu.  

Zároveň by také mělo platit, že čím je určitý sektor hospodářství daného státu 

ekonomicky významnější, tím větší vliv má na vytváření zahraniční politiky a naopak. 

V islandském případě je rybolov pro islandskou ekonomiku významným faktorem, 

a tudíž ovlivňuje islandskou zahraniční politiku. Měl by zároveň platit předpoklad, že 

když ekonomický význam rybolovu klesá, měl by klesat i jeho vliv na zahraniční 

politiku. Při pohledu na ekonomický vývoj je možné pozorovat, že islandská ekonomika 

se od 70. let diverzifikovala a rybolov postupně ztrácí svůj ekonomický význam. 

Na příkladu navýšení makrelových kvót v roce 2010 je však viditelné, že rybolov má 

stále zásadní vliv na zahraničněpolitická rozhodnutí. Tato diplomová práce je založena 

na hypotéze, že islandský rybolov má zásadní vliv na zahraniční politiku, i přestože jeho 

ekonomický význam klesá. 

Neoklasický realismus dále předpokládá, že vládní elity v jednotlivých státech 

toto uspořádání mezinárodního systému vnímají a interpretují rozdílně. Zahraniční 

politika je ovlivněna vnitropolitickou situací daného státu a tím, jak se tvůrci zahraniční 

politiky snaží sladit národní zájmy s mezinárodní situací. Například islandské 

rozhodnutí zvětšit pásmo svých teritoriálních vod vyplývá ze snahy zabezpečit své 

materiální (ekonomické) zájmy, avšak je nutné vzít v úvahu i charakteristiku 

islandského politického systému. Islandské vlády jsou tradičně tvořeny koalicemi a tím 

vzniká nová proměnná na unitární úrovni.  

Zahraničněpolitická rozhodnutí jsou vytvářena nejen na základě národní identity, 

respektive národních zájmů, ale i závazky plynoucími z koaliční dohody. V případě, že 

by jedna strana nerespektovala svého koaličního partnera, mohlo by dojít k rozpadu 

koalice a ztráty rozhodovacích pravomocí jednotlivých aktérů. Hlavním motivem 

prosazování národních zájmů je především snaha utlumit případné tlaky z „domácího“ 
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prostředí a zůstat co nejdéle v rozhodovacím procesu. Je tedy důležité splnit 

předvolební sliby, vyhovět požadavkům koaličního partnera, utlumit opoziční tlaky a 

především zachovat strategické postavení státu. Diplomová práce využívá tezi, že 

islandská zahraničněpolitická rozhodnutí jsou prováděna vládními elitami tak, aby došlo 

k uspokojení jak domácích, tak i bezpečnostních zájmů Islandu. Tato práce dále 

předpokládá, že v případě ohrožení bezpečnostních zájmů Islandu upřednostní 

islandská vláda splnění mezinárodních požadavků, avšak jen pouze tehdy, jestliže 

současně neexistují mimořádně silné tlaky z domácího prostředí. 

Na základě těchto hypotéz je možné stanovit několik výzkumných otázek: Jak 

se proměnila struktura islandské ekonomiky mezi lety 1952 a 2014? Co zapříčinilo tuto 

změnu a je možné potvrdit, že poklesl ekonomický význam rybolovu? Dále se bude 

práce snažit konkrétněji zodpovědět otázky ohledně islandské zahraniční politiky. 

K jakým změnám došlo na islandské politické scéně před tím, než byla provedena 

zásadní zahraničněpolitická rozhodnutí, která zapříčinila tresčí války, makrelovou 

roztržku a stažení přihlášky do EU?  Měly tyto politické změny bezprostřední vliv 

na tato rozhodnutí nebo existovaly jiné možné důvody vysvětlující tyto kroky? Byly 

tehdejší vlády pod tlakem plynoucím z vnitropolitické situace (veřejnost, koaliční 

partner, opozice)? Byly v těchto případech ve výsledku uspokojeny jak domácí, tak 

i bezpečnostní strategické zájmy Islandu?  
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2 Důležitost rybolovu v 50. a 70. letech 

Rybolov byl a stále ještě je považován za nejdůležitější sektor islandské 

ekonomiky a v prvních dvaceti letech Islandské republiky tvořily mořské produkty 

90 % islandského exportu (Graf 1). Během druhé světové války Island zažíval období 

konjunktury především díky velice dobrým úlovkům a příznivým exportním cenám. 

V roce 1947 však klesl počet vylovených sleďů a také začaly klesat ceny pro vývoz 

oproti válečným letům. Islandská ekonomika zažila jednu z nejdelších recesí trvající až 

do roku 1952 (Graf 2). Vývoj islandské ekonomiky v 50. a 70. letech byl úzce spjat 

s rybolovným sektorem. Například když došlo ke snížení obsádky ryb, klesl počet 

úlovků a tím i značně poklesl růst islandského HDP. Podle grafu 2 je možné pozorovat 

změny v islandském rybolovném sektoru. Podobná situace z roku 1947 nastala i 

v letech 1968 až 1969, kdy zkolabovala populace sleďů v islandských vodách.
63

 

 

Graf 1: Podíl na celkovém islandském exportu dle 

kategorií 1944-1980 (zdroj dat: statice.is) 

 

Graf 2: Růst HDP Islandu, změna oproti minulému roku 

v % (zdroj dat: statice.is) 

Islandská ekonomika v poválečných letech byla zcela závislá na rybolovu 

a Island nebyl jediným státem, který se rozhodl zvětšit svou exkluzivní rybolovnou 

zónu. Až do konce devatenáctého století totiž neexistovala žádná právní úprava 

teritoriálních vod. V roce 1882 Británie navrhla, že by měla existovat třímílová 

                                                 
63

 Sveinn Agnarson and Ragnar Arnason, “The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy,” 

Advances in Fisheries Economics, 2008, 5–6. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Mořské produkty 

Zemědělské produkty 

Výrobní produkty 
(ferosilicium, hliník) 

Ostatní produkty 
(použité lodě) 

-10,00 

-5,00 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

HDP 



 

30 

exkluzivní oblast. S tímto návrhem souhlasily všechny námořní mocnosti kromě 

Spojeného království Švédska a Norska, které trvalo na čtyřmílové hranici.
64

 V roce 

1901 uzavřelo Dánsko s Británií smlouvu, ve které bylo potvrzeno třímílové pásmo 

kolem dánských závislých území Islandu a Faerských ostrovů.
65

 Důležitým mezníkem 

islandských tresčích válek se stal norský dekret oficiálně prohlašující čtyřmílovou 

hranici norských vod. Spojené království proti tomu protestovalo a obě strany 

se dohodly na kompromisu, avšak druhá světová válka přerušila jednání a tato záležitost 

nebyla dořešena. Po válce se britské lodě vrátily do norských vod a vznikl konflikt, 

který nakonec rozhodl až Mezinárodní soudní dvoru v Haagu ve prospěch Norska.
66

 

Na tomto místě je také důležité krátce zmínit historii Islandské republiky. Island 

byl dlouhou dobu pod dánskou nadvládou a v roce 1874 byly islandskému parlamentu 

Althingu předány určité legislativní pravomoci.
67

 Po první světové válce byl vytvořen 

suverénní stát – Islandské království, které však zůstalo spojeno s Dánskem v personální 

unii. Dánsko kontrolovalo islandskou zahraniční a obrannou politiku a až v roce 1944 

získala Islandská republika úplnou nezávislost.
68

 Island byl pod dánskou nadvládou 

prohlášen neutrálním státem a islandským specifikem také byla absence jakékoliv 

armády. Islandská vláda musela zabezpečit strategické zájmy ostrova a Island se stal 

zakládajícím členem NATO. Následně také byla uzavřena obranná smlouva s USA, 

která povolovala pobyt amerických vojsk na nově vybudované základně v Keflaviku.    

Druhým podnětem pro islandské navýšení byla Trumanova doktrína z roku 

1945, podle které mají Spojené státy americké jurisdikci nad všemi přírodními zdroji 

nacházejícími se na americkém kontinentálním šelfu.
69

  Vzhledem k tomu, že americký 

šelf zasahoval i více jak sto mil od pobřeží, rozhodly se některé státy také navýšit své 

vody dle této doktríny. Například Chile, Ekvádor a Peru zvětšily svou jurisdikci 

na 200 námořních mil od pobřeží.
70

 Na základě těchto podnětů se rozhodla islandská 

vláda zvětšit i své teritoriální vody a jednotlivým navýšením se věnují následující čtyři 

kapitoly. 
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2.1 První „čtyřmílový“ konflikt (1952 – 1956)  

O navýšení rybolovných limitů se začalo vážně uvažovat již v roce 1944. Tzv. 

vláda inovace sestavená z koalice Strany nezávislosti, Sociálně demokratické strany 

a proruskými Socialisty měla za cíl modernizovat islandský rybolov.
71

 Tomu také mělo 

dopomoci vypovězení smlouvy se Spojeným královstvím z roku 1901, která byla 

považována za relikt dánské nadvlády a jejíž vypovězení by dovolilo zvýšení 

islandských teritoriálních vod ze tří na čtyři námořní míle.
72

 Vláda inovace však u moci 

nevydržela dlouho, jelikož Socialisté odešli z vlády po té, co byla uzavřena smlouva 

se Spojenými státy ohledně setrvání amerických vojsk na Islandu.
73

  

Zároveň v roce 1946 vyšla zpráva Mezinárodní rady pro průzkum moří 

(International Council for the Exploration of the Sea, ICES) doporučující uzavření 

zálivu Faxaflói  (viz příloha 2) po dobu patnácti let pro všechny rybářské lodě z důvodu 

nadměrného rybolovu. Parlament přijal v dubnu 1948 tzv. ochranářský zákon, který měl 

regulovat rybolov nad islandským kontinentálním šelfem.
74

 Nová islandská vláda 

zformována bez Socialistů věděla, že jednostranné navýšení teritoriálních vod nebude 

jednoduchým úkolem a byla svolána konference ohledně zálivu Faxaflói, Spojené 

království se však na poslední chvíli odhlásilo a konference byla zrušena.
75

 Islanďané 

byli poté přesvědčeni, že jediná cesta byla skrze jednomyslná rozhodnutí a v roce 1949 

byla vypovězena smlouva se Spojeným královstvím s dvouletou výpovědní lhůtou. 

V dubnu 1950 bylo oznámeno rozšíření islandských teritoriálních vod na čtyři námořní 

míle dle norského příkladu a uvnitř těchto vod byl z důvodu ochrany zakázán rybolov 

jak pro cizí lodě, tak i pro ty islandské. V případě Spojeného království mělo toto 

nařízení platit po skončení smlouvy v říjnu 1951.
76

 

Nová vláda složená z koalice Strany nezávislosti a Pokrokové strany se v říjnu 

1951 rozhodla, že ještě počká s vynucením zákazu rybolovu do té doby, než bude znám 

rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve sporu mezi Norskem a Británií. V prosinci 

soud rozhodl ve prospěch Norska, což vyústilo v anglo-islandské jednání ještě ten samý 

měsíc. Islandští zástupci v čele s ministrem pro rybolov Ólafurem Thorsem oznámili 

britské straně, že dojde k rozšíření hranic na čtyři míle. Britská strana argumentovala 
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tím, že Norsko mělo větší právní nároky a islandské navýšení nebude britskými rybáři 

tolerováno. Island byl také varován, že britské přístavy by mohly zakázat veškerý 

import rybích produktů a ani londýnská vláda by s tím nemohla nic udělat.
77

 Vzhledem 

k tomu, že téměř čtvrtina ryb byla prodávána do přístavů Grimsby, Hull, Fleetwood 

a Aberdeen, znamenalo by to pro islandské rybáře značnou ztrátu. 

Islanďané byli přesvědčeni, že mezinárodní právo je na jejich straně a zároveň, 

že britská vláda by nedovolila rybolovnému průmyslu, aby takto poškodil spojence 

NATO.
78

 Jóhannesson uvádí, že Islanďané se na základě několika faktorů domnívali, že 

Spojené království pouze blafuje.  Kromě zmíněného spojenectví v NATO a norského 

precedentu, hrál důležitou roli nadměrný rybolov a ochrana lovišť.
79

 Zároveň byl 

islandský předseda vlády Ólafur Thors uražen, že ani během jedné návštěvy Spojeného 

království se s ním nesešel žádný ministr, ale pouze juniorní diplomaté.
80

 Dne 

19. března 1952 vydala islandská vláda rozhodnutí, že teritoriální vody Islandu 

se 15. května zvýší na čtyři míle. Rybolovu v této zóně byl zakázán cizincům 

i Islanďanům.
81

 

Proti tomuto rozhodnutí se oficiálně ohradila Francie, Belgie a Nizozemí. 

Ze strategických důvodů neprotestovaly Spojené státy a ani Kanada. Pozice Norska byla 

nejasná, jelikož byly ohroženy zájmy i norských rybářů, ale na druhou stranu bylo 

Norsko v té samé pozici jako Island před několika lety.  Britská vláda se od jakéhokoliv 

protestu distancovala a přenechávala hlavní slovo rybolovnému průmyslu, jehož 

zástupci se rozhodli v přístavech Hull a Grimsby bojkotovat islandské rybáře. Zákaz 

dovozu zmražených ryb vstoupil okamžitě v platnost a z Londýna bylo slyšet, že 

se Islanďané musí domluvit s britskými rybáři, a ne s vládou Spojeného království. 

Jednání s britskými rybáři ministr zahraničí Bjarni Benediktsson odmítl a islandská 

vláda nebyla ochotna ustoupit a ukázat jakýkoliv náznak slabosti.
82

 

Jóhannesson uvádí, že islandská vláda byla po britském zákazu pesimistická 

ohledně islandských vyhlídek vzhledem k tomu, že v prvních devíti měsících bylo 80 % 

islandských ryb dováženo do Británie.
83

 Této situace využil Sovětský svaz, který 

Islandu nabídl, že odkoupí islandské ryby za ropu a další produkty. Uzavřením této 

                                                 
77

 Jóhannesson, Sympathy and Self-Interest, 25. 
78

 Ibid. 
79

 Jóhannesson, Troubled Waters, 87–88. 
80

 Ibid., 88. 
81

 Ibid. 
82

 Ibid., 100–104. 
83

 Ibid., 104. 



 

33 

dohody se zmírnil britský tlak a navíc do tohoto konfliktu vstoupil nový hráč – Spojené 

státy. Vzhledem ke strategické poloze Islandu a probíhající studené válce se Spojené 

státy začaly aktivně angažovat v tomto konfliktu a začaly vyvíjet nátlak na Británii, aby 

zrušila embargo.
84

 Konflikt nicméně zůstal až do roku 1954 nevyřešený a ani jedna 

ze stran nehodlala ustoupit. 

V listopadu 1954 se do konfliktu zapojila Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci (OEEC) a byla vytvořena pětičlenná skupina
85

, která měla 

pomoci najít nějaké vhodné řešení.
86

 Po několika jednáních byla v roce 1955 připravena 

dohoda rušící britské embargo, jejímž podepsáním by Británie uznala islandské 

čtyřmílové pásmo výměnou za zavedení kvót na islandský import ryb. Do tohoto 

procesu však také zasáhla vnitropolitická situace v obou zemích. Londýn odmítl 

přijmout dohodu s tím, že nechce vyvíjet nátlak na britské rybáře a riskovat tak 

problémy v přístavech.
87

 Je také nutno podotknout, že britský rybolovný průmysl 

profitoval ze zákazu dovozu islandských úlovků. Nejen, že se snížila konkurence, ale 

ukázalo se, že navýšení islandských teritoriálních vod nemělo vliv na počet britských 

úlovků. Na islandské straně leader Pokrokové strany Hermann Jónasson požadoval, aby 

islandská vláda nevydávala žádná rozhodnutí v této záležitosti, dokud neproběhnou 

plánované volby.
88

 

Důležitou roli v tomto konfliktu právě hrála islandská politická situace. 

Před volbami v létě 1956 se Pokroková strana rozhodla opustit vládní koalici a společně 

se sociálními demokraty uzavřela předvolební dohodu. Obě strany chtěly vytvořit 

po volbách majoritní vládní koalici, ukončit přítomnost amerických jednotek na ostrově 

a dále zvýšit hranici islandských teritoriálních vod.
89

 Zahraniční politika Islandu hrála 

důležitou roli v předvolebních kampaních a britské embargo bylo prezentováno jako 

součást protizápadní rétoriky, kdy spojenec ze struktur NATO nerespektuje životně 

důležité zájmy jiného člena NATO.
90

 S touto situací na islandské politické scéně se také 

zintenzivnil tlak Spojených států na Británii, aby zrušila embargo. Zároveň se Spojené 

státy snažily přesvědčit Islanďany, že spojenectví se Západem přineslo Islandu značné 
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ekonomické výhody. USA poté také nakoupily od Islandu ryby v objemu cca ročních 

islandských výlovů. 
91

 

Koncem června 1956 se konaly parlamentní volby, v nichž ani jedna strana (či 

volební blok) nezískala většinu 27 křesel pro zformování vlády. K vládní koalici 

Pokrokové strany a sociálních demokratů byl nakonec přizván i Lidový svaz, což bylo 

spojení proruských socialistů a radikální levicové větve sociálních demokratů. Obě 

strany před volbami slibovaly, že nebudou spolupracovat s Lidovým svazem, avšak 

možnost sestavit vládu bez Strany nezávislosti, která byla v každé vládě od roku 1944, 

byla přednější. Každá strana měla ve vládě dva ministry a poprvé v historii NATO byli 

v členském státě ve vládě komunisté. Spojené státy s tímto výsledkem nebyly spokojené 

a uvažovalo se o zastavení ekonomické pomoci a v rámci NATO by byl Islandu 

zamezen přístup k citlivým informacím a dokumentům.
 92

   

Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 52) 

Počet křesel 

(+/-) 

Strana nezávislosti 35 027 42,4 19 -2 

Lidový svaz 15 859 19,2 8 +1 

Sociálně demokratická strana  15 123 18,3 8 +2 

Pokroková strana  12 925 15,6 17 +1 

Tabulka 1: Výsledky voleb do islandského parlamentu 24. června 1956 

Krize islandsko-amerických vztahů byla však zažehnána již v říjnu 1956, kdy 

Pokroková strana a sociální demokraté opustili svůj požadavek odchodu amerických 

vojsk. Oficiálním stanoviskem pro změnu zahraniční politiky obou stran byl sovětský 

zásah během maďarského povstání a případná ochrana Islandu trvalým pobytem 

amerických vojsk. Jak však uvádí Karlsson93 či Ingimundarson94 hlavním důvodem 

této změny byla velice výhodná půjčka od Spojených států a Západního Německa.  

Nová vládní koalice také zkomplikovala jednání v sídle OEEC v Paříži 

ohledně britsko-islandského sporu. Socialisté, kteří museli ustoupit v otázce 

americké základny, se nehodlali vzdát svého dalšího cíle a požadovali další 

zvětšení teritoriálních vod. Pokroková strana i sociální demokraté se však shodli, 

že počkají, jak dopadne konference Organizace spojených národů o mořském 
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právu svolaného na listopad a prosinec.95 Británie nakonec ustoupila a v listopadu 

byla podepsána dohoda mezi islandskými a britskými vlastníky trawlerů, která 

rušila embargo a zavedla kvóty na islandský import ryb. Zároveň islandské 

ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že islandská vláda nebude dále rozšiřovat 

pásmo svých vod minimálně do té doby, než budou známy závěry z konference 

OSN.96  

* * * 

Na základě hypotézy neoklasického realismu by v tomto konfliktu měla hrát 

důležitou roli především bezpečnost státu a jeho pozice v mezinárodním prostředí. 

Z dlouhodobého hlediska bylo rozšíření exkluzivních rybolovných zón jasným 

prostředkem k zajištění islandských strategických zájmů. Island také reagoval 

na mezinárodní situaci, kdy se i ostatní státy rozhodly navýšit své teritoriální vody dle 

Trumanovy doktríny. Island byl přesvědčen o tom, že na toto rozhodnutí měl právo 

i vzhledem k verdiktu Mezinárodního soudního dvora v norsko-britském sporu. Avšak 

britské embargo nejen překvapilo islandskou vládu, ale především došlo k ohrožení 

ekonomické stability země. Islandská vláda byla skeptická vůči islandskému vítězství 

v konfliktu, avšak ekonomickou záchranou byla sovětská obchodní smlouva. Ohrožení 

americké základny bylo dalším klíčovým momentem, kdy se do konfliktu zapojily 

i Spojené státy a nabídly Islandu výhodné ekonomické půjčky.  

Neoklasický realismus dále inkorporuje vlivy domácí politiky. Jak tento konflikt 

ukázal, vnitropolitická situace obou států zapříčinila patovou situaci, kdy ani jedna 

ze stran nebyla ochotna ustoupit. V případě Británie hrál důležitou roli rybolovný 

průmysl, který nezávisle na britské vládě vyhlásil embargo na islandský import ryb 

a v roce 1956 oddaloval dohodu s Islandem. O čas hrála také islandská Pokroková 

strana, která požadovala, aby nejdříve proběhly volby a až poté by bylo přijato jakékoliv 

rozhodnutí. V tomto případě byla klíčovým okamžikem předvolební dohoda 

se sociálními demokraty o vytvoření levicové vlády. Voliče měla zaujmout především 

díky své zahraniční politice, která apelovala na národní islandské zájmy spočívající 

v ukončení americké vojenské přítomnosti a zvětšení teritoriálních vod.  

Vnitropolitická situace a účast socialistů ve vládě dotlačila vládní koalici 

k tomu, aby urychlila zákon o zvyšování limitů a byla neústupná vůči Spojenému 
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království. Kromě naléhání ze strany koaličních partnerů, byla vláda pod tlakem 

ze strany veřejnosti, médií a především opozice. Tento nátlak se rapidně zvýšil 

po uvalení britského embarga. Důležitou roli zde však stále hrála islandská strategická 

pozice a rovnováha sil v severoatlantickém regionu během studené války. Rozhodující 

vliv na urovnání sporu tak nakonec měly nejen Spojené státy, které se snažily 

odvrátit sovětský vliv, ale také mezinárodní konflikty, především suezský „debakl“ 

a sovětské potlačení maďarského povstání. 

2.2 První tresčí válka: navýšení na 12 mil (1958 – 1961)  

Přítomnost Lidového svazu ve vládní koalici a jeho vytrvalost předznamenala, 

že zcela jistě dojde k dalšímu rozšíření. Jediné, co se koaličním partnerům podařilo, 

bylo přinucení socialistů, aby počkali s navýšením do té doby, než proběhne konference 

OSN. Ženevská konference o mořském právu tak pouze oddálila eskalaci konfliktu. 

Islandská vláda byla už předem rozhodnuta, že rozšíří hranice svých teritoriálních vod 

nezávisle na jejích výsledcích.
97

 Konference začala 24. února 1958 a na programu bylo 

zakotvení základních pojmů, jako například pobřežní moře, kontinentální šelf, přilehlá 

zóna a pokojné proplutí, do mezinárodního práva.
98

 Zúčastněné státy vnímaly kongres 

OSN jako příležitost pro obhajobu svých národních zájmů, a proto bylo předloženo 

velké množství návrhů řešící problém exkluzivních zón.  

Nejstriktnější byl britský návrh, který požadoval uznání pouze třímílového 

pásma teritoriálních vod. Kanadští zástupci naopak navrhovali, aby byl zaveden 

třímílový limit teritoriálních vod a k tomu by fungovala dvanáctimílová exkluzivní zóna 

rybolovu pro daný stát (3 + 9). Tento návrh byl pro Island a pro další severské státy 

výhodný, avšak od začátku bylo jasné, že tento návrh nezíská dvoutřetinovou podporu. 

Spojené státy proto navrhly šestimílové pásmo teritoriálních vod a šestimílové 

exkluzivní rybolovné pásmo (6 + 6) ovšem s dodatkem, že pokud nějaký jiný stát má 

v tomto pásmu zájmy založené na tradici a historických právech, bude mu umožněno 

lovit i v těchto vodách.
99

 Tento návrh byl islandskou delegací považován 

za nepřijatelný, jelikož historická práva měla v okolí Islandu nejen Británie, ale 

i Norsko a další země. 
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V dubnu nezískala žádná varianta dvoutřetinovou většinu hlasů a obzvláště 

islandská a britská delegace nehodlaly ustoupit ze svých požadavků. V podstatě ihned 

poté požadovali islandští socialisté, především ministr pro rybolov Lúdvík Jósepsson, 

aby vládní koalice dostála svých slibů a islandské teritoriální vody byly zvětšeny. 

Prozápadní ministr zahraničních věcí Guðmundur Guðmundsson ze sociálně-

demokratické strany byl zastáncem opatrnějšího postupu, avšak jeho možnosti byly 

značně limitované. Podařilo se mu získat více času, ale dohoda se Spojeným 

královstvím nebyla uzavřena ani po intenzivních rozhovorech v ústředí NATO během 

května 1958.
100

 Vládní koalice byla v této době na pokraji zhroucení a Pokroková strana 

ani sociální demokraté si v této atmosféře nemohli dovolit nové parlamentní volby. 

Hlavní obavou bylo možné nařčení ze strany socialistů, že obě strany dostatečně 

nehájily životně důležité zájmy Islandu.
101

 Jakýkoliv umírněný přístup či odsouhlasení 

zahraničních rybolovných lodí v blízkosti Islandu si nemohla dovolit žádná strana 

a koncem června 1958 bylo vydáno nařízení, které zvětšovalo islandské exkluzivní 

rybolovné pásmo na dvanáct mil s platností od 1. září. 
102

 

Britské námořnictvo se na toto datum připravovalo a byla spuštěna operace 

„Whippet“, která měla za úkol zabránit zatčení britských lodí a v případě zatčení zařídit 

jejich propuštění.
103

 V průběhu léta také došlo k několika jednáním mezi Islandem 

a Británií, ale i přes určité kompromisy ze strany Spojeného království, Islanďané 

nehodlali ustoupit. I ti nejprozápadnější politici zdůrazňovali, že pokud se britské lodě 

nestáhnou, dojde zajisté k nějakému střetu. Jak dále uvádí  Jóhannesson, britská hrozba 

použití síly sjednotila všechny islandské politické strany nezávisle na jejich středolevém 

zařazení poprvé od založení republiky v roce 1944.
104

 

Důkazem této jednoty byla také reakce na první incidenty tresčích válek. 

Na protest proti britské „invazi“ byla na večer 2. září naplánována demonstrace před 

britskou ambasádu. Britský velvyslanec Andrew Gilchrist byl přesvědčen, že tuto akci 

mají na svědomí islandští komunisté, a proto na ten samý večer naplánoval zahradní 
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večírek. Pozvaní byli především zahraniční korespondenti a Gilchristovým cílem bylo 

ukázat „světu“ brutalitu islandských komunistů.
105

 Protesty probíhaly relativně v klidu, 

avšak Gilchrist Islanďany vyprovokoval tím, že na svém gramofonu pustil nahlas 

skotskou bojovnou skladbu Barren Rocks of Aden.
106

 Následně začali Islanďané házet 

kameny do oken a ozývaly se výkřiky „Vikingové se nikdy nevzdají!“.
107

  Tento 

incident probudil islandský nacionalismus a předseda vlády Jónasson varoval 

amerického velvyslance, že protibritské nálady převládají mezi Islanďany a je možné, 

že vláda bude nucena přerušit diplomatické styky se Spojeným královstvím.
108

 

Koncem roku 1958 se rozpadla levicová vládní koalice kvůli ekonomickým 

problémům a rozdílnému pohledu na zavedení úsporných opatření.
109

 Sociální 

demokraté vzápětí dokázali vytvořit minoritní vládu podporovanou Stranou 

nezávislosti. Ministrem zahraničních věcí zůstal Guðmundsson a předsedou vlády 

se stal Emil Jónsson, který zdůraznil, že v islandské zahraniční politice nedojde k žádné 

změně. To bylo potvrzeno i v květnu roku 1959, kdy bylo v parlamentu jednohlasně 

odsouhlaseno, že Islanďané mají právo kontrolovat celý svůj kontinentální šelf 

a zároveň nebude přijata žádná dohoda, která by stanovovala exkluzivní rybolovnou 

zónu menší než dvanáct mil.
110

  

Jednobarevná minoritní vláda vydržela pouze do voleb v říjnu 1959, kdy 

se k moci vrátila po odmlce Strana nezávislosti a vytvořila se sociálními demokraty 

středopravou koalici zvanou „vláda rekonstrukce“. Hlavním cílem této koalice byla 

rekonstrukce ekonomického sektoru, liberalizace zahraničního obchodu a změna 

sociálního státu.
111

  Tato koalice vydržela u moci tři plná volební období a byla tak 

nejdéle trvající vládou v islandské historii.
112

 První zahraničněpolitickou zkouškou byla 

druhá konference OSN o mořském právu, která se konala v březnu a dubnu 1960 opět 

v Ženevě.  
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Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 60) 

Počet křesel 

(+/-) 

Strana nezávislosti 33 800 39,7 24 +4 

Pokroková strana 21 882 25,7 17 -2 

Lidový svaz 13 621 16 10 +3 

Sociálně demokratická strana 12 909 15,2 9 +3 

Tabulka 2: Výsledky voleb do islandského parlamentu 25. a 26. října 1959 

Na konferenci byl představen americko-kanadský plán opět ve formátu 6 + 6, 

tentokrát s desetiletou lhůtou pro postupné ukončení rybolovu pro státy s historickými 

právy v dané lokalitě.
113

 Nová islandská vláda by tento plán za jiných okolností zřejmě 

podpořila, avšak po zhodnocení situace na Islandu se obě strany rozhodly, že islandská 

veřejnost by odsoudila tuto dohodu, což by mohlo oslabit nově vzniklou vládu.
114

 

Zároveň měla vládní koalice těsnou většinu v parlamentu a jak uvádí G. Guðmundsson, 

ve Straně nezávislosti zastávali minimálně dva poslanci nekompromisní postoj 

k jakýmkoliv ústupkům a vláda by v parlamentu stejně nezískala pro návrh 6 + 6 

potřebnou podporu.
115

 Později se také ukázalo, že konference v Ženevě byla na Islandu 

pozorně sledována a především opozice hledala v každém rozhodnutí jakoukoliv 

slabinu, jež by mohla využít v kampani proti vládní koalici. Islandská delegace nakonec 

podpořila sovětský návrh požadující exkluzivní zónu dvanácti mil. Islandská 

vnitropolitická situace ovlivnila výsledek konference, jelikož americko-kanadský návrh 

neprošel závěrečným hlasováním pouze o jeden hlas.
116

  

Po bezvýsledné konferenci probíhala neoficiální jednání mezi Británií 

a Islandem, avšak islandská vláda měla kvůli vnitropolitické situaci limitované 

možnosti. Ministr zahraničních věcí Guðmundsson při vyjednávání s Británií „šikovně“ 

využíval hrozby komunistické podpory a případného odchodu z NATO a tuto rétorickou 

linii držela islandská vláda po celý čas rozhovorů.
117

 Jediným islandským ústupkem 

bylo znovupřijetí návrhu, který zajišťoval dočasné tříleté využití lovišť ve vnějším 

šestimílovém pásmu státy, jež mají v daném regionu historickou tradici.  
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V únoru 1961 byl tento návrh nakonec Británií přijat, ale pouze za podmínek, že 

Island nebude nadále zvětšovat pásma svých teritoriálních vod a v případě dalšího 

konfliktu bude spor předložen před Mezinárodní soudní dvůr v Haagu.
118

 Britský 

rybolovný průmysl s tímto rozhodnutím nebyl spokojen, avšak ministr zahraničních 

věcí Alec Douglas-Home společně s ministrem pro zemědělství a rybolov 

Christopherem Soamesem prohlásil, že zájmy NATO a severoatlantická rovnováha sil 

je důležitější než zájmy rybářů v Humberu.
119

 Naopak pro Islanďany byla tato smlouva 

velice výhodná a i ti největší odpůrci jakýchkoliv ústupků byli ochotni tuto dohodu 

přijmout. Opozice však využila situace a kritizovala jak zákaz dalšího navýšení limitů, 

tak i případné předložení sporu před Mezinárodní dvůr. Argumentovala tím, že 

islandské národní zájmy byly ohroženy a Island byl nucen dohodu podepsat pod tlakem, 

a proto by tato dohoda v případě znovuzvolení levicové vlády nebyla respektována.
120

 

* * * 

Strategické a bezpečnostní zájmy Islandu zůstaly nezměněné, a tím byla 

zachována rovnováha sil v severoatlantické oblasti. Island zůstal členem NATO 

a americká základna nebyla uzavřena. Islandská vláda dokázala využít přítomnosti 

socialistů tak, že zahraniční pozorovatelé mohli předpokládat, že islandskou zahraniční 

politiku ovládají komunisté. Tím získala vláda vyděračský potenciál a lepší pozici pro 

vyjednávání. Dalším důležitým úkolem islandské vlády bylo sjednocení bezpečnostních 

zájmů s vnitropolitickou situací. Vládní strany (vyjma socialistů) nechtěly ohrozit 

členství v NATO, avšak kompromisní dohoda s Británií nemohla být uzavřena z obavy, 

aby nedošlo k rozpadu koalice. 

V první tresčí válce je opět viditelné, že vnitropolitická situace měla značný vliv 

na islandská zahraničněpolitická rozhodnutí. Samotné zvýšení limitů teritoriálních vod 

bylo provedeno na základě koaliční dohody, konkrétně na nátlak koaličního partnera. 

Není možné vyloučit, že i vláda bez socialistů by nakonec zvětšila islandské pásmo vod, 

ale například sociální demokraté byli zastáncem opatrnějšího postupu. To samé platí 

o případné bilaterální dohodě se Spojeným královstvím či odsouhlasení méně 

výhodného návrhu na konferenci OSN. Komplikovaná pozice středopravé koalice 

s těsnou většinou v parlamentu a obava z kolapsu vlády opět ovlivnila 

zahraničněpolitická rozhodnutí.  
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2.3 Druhá tresčí válka: navýšení na 50 mil (1972 – 1973) 

Dvanáct let, kdy byla u moci „vláda rekonstrukce“, se nezměnila zahraniční 

politika a nedošlo k žádnému navýšení islandských teritoriálních vod. Zlomem se opět 

staly volby v roce 1971 a limit padesáti mil byl hlavním tématem předvolebních debat. 

Vládní koalice (Strana nezávislosti a Sociálně demokratické strana) spoléhala 

na dosavadní směr zahraniční politiky a chtěla především počkat na závěry z konference 

OSN o mořském právu, která byla naplánována na rok 1973.
121

 Naopak opoziční 

Pokroková strana měla ve svém programu přímo napsáno, že ačkoliv Islanďané uzavřeli 

v roce 1961 smlouvu se Spojeným královstvím a se Západním Německem, nejpozději 

1. září 1972 dojde k navýšení islandských vod na 50 mil.
122

 Ten samý cíl sdílel i Lidový 

svaz a Unie liberálů a levice (odštěpenecká strana Lidového svazu). Není jasné, zda 

vládní koalice podcenila islandskou opozici, či si byla plně vědoma rizik vyplývající 

ze zachování statu quo určené smlouvou z roku 1961. Po červnových volbách 1971 

však bylo jisté, že ačkoliv získala Strana nezávislosti nejvíce hlasů, nedokázala 

se sociálními demokraty vytvořit většinovou koalici. Následně byla vytvořena „druhá 

levicová vláda“ skládající se ze tří opozičních stran.
123

 

Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 60) 

Počet křesel 

(+/-) 

Strana nezávislosti 38 170 36,2 22 -1 

Pokroková strana 26 645 25,3 17 -1 

Lidový svaz 18 055 17,1 10 0 

Sociálně demokratická strana 11 020 10,5 6 -3 

Unie liberálů a levice 9 395 8,9 5 nová 

Tabulka 3: Výsledky voleb do islandského parlamentu 13. června 1971 

I přestože nová levicová koalice měla před volbami stejný zájem rozšířit 

islandské teritoriální vody, opět se ukázalo, že vláda neměla jednotnou strategii 

v zahraniční politice. Zatímco Pokroková strana s Unií liberálů a levice chtěla 

přistupovat k navýšení opatrně, Lidový svaz požadoval okamžité navýšení k 1. září 

1971. Socialisté také požadovali, aby byla Spojeným státům vypovězena obranná 

smlouva, což opět připomínalo situaci z konce padesátých let.
124

 Koalice se nakonec 
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dohodla, že smlouva se Spojeným královstvím a Západním Německem bude ukončena 

a nejpozději 1. září 1972 bude zvýšen limit na 50 mil.
125

 Vzhledem k volebním 

výsledkům a jasným preferencím voličů, byl tento návrh v únoru 1972 jednohlasně 

odsouhlasen v parlamentu všemi politickými stranami.
126

 

Vlády Spojeného království a Západního Německa okamžitě odmítly uznat 

islandský nárok na exkluzivní zónu padesáti mil a varovaly Island, že tento spor bude 

předložen Mezinárodnímu soudnímu dvoru, jak to bylo odsouhlaseno ve smlouvě 

z roku 1961. Islandská vláda naopak argumentovala tím, že se jedná čistě 

o vnitropolitickou záležitost vzhledem k tomu, že zóna padesáti mil se nachází 

nad islandským kontinentálním šelfem.
127

 Nejednotnost islandské vládní koalice byla 

vidět i během jednání s britskou a německou protistranou. Zatímco prozápadní zástupci 

Pokrokové strany (především předseda vlády Ólafur Jóhannesson a ministr zahraničních 

věcí Einar Ágústsson) se snažili o vytvoření vhodného kompromisu, socialisté v čele 

s ministrem pro rybolov Lúdvikem Jósepssonem odmítli jakoukoliv dohodu.
128

  

V srpnu 1972 vydal Mezinárodní soudní dvůr rozhodnutí, že islandská vláda 

neměla právo rozšířit svou rybolovnou zónu a tudíž by neměla podnikat žádné kroky 

k vynucování jakýchkoliv práv mimo své dvanáctimílové pásmo.  Zároveň soud určil, 

že Británie by v „mořské oblasti Islandu“
129

 měla vylovit maximálně 170 000 tun 

a Německo 119 000 tun ryb.
130

 Islandská vláda na to zareagovala tím, že soud nemá 

v této oblasti jurisdikci, a proto se tímto rozhodnutí nebude řídit.
131

  

K 1. září 1972 nedošlo k žádné změně či dohodě a islandské lodě pobřežní stráže 

se přesunuly do širšího padesátimílového pásma. Posádka britských rybolovných lodí 

na to zareagovala tak, že přemalovávala označení lodí, aby proti nim nebyla později 

vznesena obvinění. Islandské lodě však s dovolením předsedy vlády začaly využívat 

velice účinný systém využívající řezačku sítí, který byl vynalezen již během první tresčí 
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války, ale nebyl v té době ani jednou použit.
132

  Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o velice účinnou taktiku a britské lodě byly frustrované z neustálého pronásledování, 

rybáři začali vyhrožovat britské vládě, že pokud jim nebude poskytnuta pomoc, budou 

se muset z této oblasti stáhnout.
 133

  

Situace se částečně uklidnila výbuchem islandské sopky na souostroví 

Vestmannaeyjar v lednu 1973. Všechny lodě islandské pobřežní stráže byly využity 

k evakuaci obyvatelstva a nedocházelo tak ke střetům s britskými loděmi. 

Po záchranných misích se však islandská hlídky opět přesunuly za dvanáctimílové 

pásmo. A poté co v květnu 1973 došlo k poničení padesáté britské lodi, vpluly tři 

britské fregaty do sporného islandského pásma. Lodě měly přikázané, že mají používat 

pouze manévry, aby udržely islandské lodě od britských trawlerů.
134

 Zároveň byly 

do této oblasti poslány vojenské letouny Nimrod, které měly monitorovat islandské lodě 

a udávat údaje o jejich poloze. Jakmile se islandská vláda dozvěděla o přítomnosti 

britských vojenských letounů, okamžitě jim zakázala přístup do islandského vzdušného 

prostoru.
135

   

Přítomnost britských jednotek v blízkosti ostrova vyvolala na Islandu velké 

demonstrace. Zhruba dvacet až třicet tisíc Islanďanů protestovalo před britskou 

ambasádou a někteří protestující začali házet na budovu i kameny. Islanďané byli 

britskou vojenskou akcí pobouřeni a začal převládat názor, že americká základna by 

měla být uzavřena a Island by měl vystoupit ze struktur NATO, především kvůli 

neschopnosti ochránit Island a jeho národní zájmy.
136

 Prozápadní členové Pokrokové 

strany zvažovali případný odchod z NATO, pokud by nedošlo ke stažení britských lodí 

a podpora americké základny a členství v NATO klesala i mezi členy tradičně 

prozápadní Strany nezávislosti. Nacionalistické sjednocení Islandu bylo vidět skrze 

politické spektrum a islandská vláda přijala podmínku, že nebude vyjednávat s Brity, 

pokud nebudou staženy všechny jednotky z padesátimílového pásma.
137

 

Stupňující se tlak na islandskou vládu společně s americkou neochotou zapojit 

se do konfliktu způsobilo v červnu 1973 vyvolání článku 7 obranné smlouvy mezi 
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Islandem a USA.
138

 Tento krok dovoluje zahájení šestiměsíčního revizního procesu, 

po jehož konci je spuštěna jednoletá výpovědní lhůta, po které bude americká základna 

uzavřena.
139

 Vyostření konfliktu dále ovlivnila nešťastná událost z konce srpna 1973, 

kdy jeden islandský námořník zemřel při opravě lodi, která byla poničena po střetu 

s britskou lodí. Následkem toho se zvýšil tlak na vládu, aby neustupovala britským 

podmínkám. Britským lodím bylo také zakázáno kotvit v islandských přístavech (mimo 

krajně naléhavých situací a v ohrožení života). Vláda také koncem září oznámila, že 

3. října dojde k přerušení diplomatických vztahů se Spojeným královstvím.
140

  

Teprve tato situace, která vážně ohrožovala islandské zapojení do západních 

vojenských struktur, donutila Spojené státy a NATO, aby se aktivně zapojily do řešení 

britsko-islandského konfliktu. Iniciativu převzal generální tajemník NATO Joseph Luns 

a částečně i americký ministr zahraničí William Rogers, kteří navrhovali, aby se britské 

válečné lodě stáhly a islandská pobřežní stráž by neobtěžovala britské rybolovné lodě. 

Islandská vláda však odmítla zaručit odvolání pobřežní stráže, dokud nebudou britské 

fregaty z padesátimílového pásma staženy. Hlavní obavou byla vnitropolitická situace 

na Islandu, kdy by většina Islanďanů tuto dohodu odsoudila. Po naléhání Josepha Lunse 

na Edwarda Heatha nakonec došlo ke stažení britských fregat a byla naplánována 

jednání v Londýně.
141

 

Po zdlouhavém jednání se 16. října podařilo dohodnout návrh prozatímní 

dvouleté smlouvy, ve které Británie akceptovala maximální roční kvótu výlovu uvnitř 

islandského pásma ve výši 130 000 tun tresky. Islandští socialisté se ještě pokusili 

zabránit uzavření smlouvy tím, že zveřejnili zprávu z jednání a doufali, že tlak islandské 

veřejnosti alespoň prodlouží vyjednávání. Lidový svaz také vyhrožoval rozpadem 

koalice, avšak předseda vlády Jóhannesson dobře vyhodnotil situaci a náladu uvnitř 

státu. Ke smlouvě se veřejnost nevyjadřovala negativně především z toho důvodu, že 

smlouva byla pro Island relativně výhodná a v případě pokračujícího konfliktu by byly 

ohroženy především islandské zájmy.
142

 Poslanci Lidového svazu nakonec smlouvu 
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v parlamentu podpořili, protože by jinak museli rezignovat. Pro další vývoj však bylo 

klíčové, že ve smlouvě nebylo zakotveno oficiální uznání padesátimílového pásma.
143

 

* * * 

Druhá tresčí válka opět ukázala, že islandské strategické zájmy hrály důležitou 

roli. Island se rozhodl ochránit své rybolovné zájmy navýšením exkluzivní zóny a i přes 

odpor Británie se podařilo tento stav částečně zachovat. S Británií byla uzavřena 

výhodná smlouva, která zaručovala Islandu lepší ekonomické podmínky díky limitům 

pro britské lodě v padesátimílovém pásmu. Opět došlo k ohrožení islandských 

bezpečnostních zájmů, avšak byla to právě islandská vláda, která využila svého 

důležitého geopolitického postavení a vyhrožovala odchodem ze struktur NATO 

společně s vypovězením obranné smlouvy s USA. Díky nátlaku generálního tajemníka 

NATO Josepha Lunse poté došlo alespoň k dočasnému urovnání sportu. 

Islandská vnitropolitická situace však i v tomto konfliktu hrála velice důležitou 

roli. Opoziční strany se snažily zabránit čtvrtému vítězství Strany nezávislosti, a proto 

byla představená společná platforma s požadavkem zvětšení rybolovného pásma. 

Kromě tohoto cíle se však zahraniční politika Pokrokové strany a socialistů lišila. 

Pokroková strana často riskovala a ohrožovala prozápadní orientaci státu tím, že byla 

nucena ustupovat požadavkům Lidového svazu. Příkladem může být opuštění od snahy 

uzavřít se Spojeným královstvím dohodu ještě před eskalací konfliktu. Poté co se 

do konfliktu zapojily britské vojenské lodě, Pokroková strana ztratila svůj manévrovací 

prostor a na zahraniční politiku měli velký vliv sami Islanďané, respektive jejich nátlak 

na vládu. Ohrožení islandských národních zájmů probudilo v Islanďanech 

nacionalistické tendence, které mohly zkomplikovat vyjednávání. Avšak jak 

neoklasický realismus předpokládá, je to právě vládní aparát, kdo vytváří zahraniční 

politiku. V tomto případě Jóhannesson vyjednal smlouvu s Británií, i přestože hrozilo 

riziko, že veřejnost nebude se smlouvou plně souhlasit. 
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2.4 Třetí tresčí válka: navýšení na 200 mil (1975 – 1976)  

Druhá levicová vláda se rozpadla na jaře 1974 a opět to bylo kvůli neshodám 

ohledně směřování hospodářské politiky.
144

 Předčasné volby byly naplánovány 

na konec června a Strana nezávislosti využila této příležitosti a slibovala, že pokud se 

dostane k moci, tak navýší islandskou exkluzivní zónu na dvě stě mil.
145

 Tato 

předvolební kampaň zajistila Straně nezávislosti doposud nejlepší výsledek ve volbách 

a s 25 křesly měla velice dobrou vyjednávací pozici při formování koaliční vlády.  

V srpnu 1974 byla utvořena koaliční vláda s Pokrokovou stranou a premiérem se stal 

leader Strany nezávislosti Geir Hallgrímsson.
146

 

Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 60) 

Počet křesel 

(+/-) 

Strana nezávislosti 48 764 42,7 25 +3 

Pokroková strana 28 381 24,9 17 0 

Lidový svaz 20 924 18,3 11 +1 

Sociálně demokratická strana 10 345 9,1 5 -1 

Unie liberálů a levice 5 245 4,6 2 -3 

Tabulka 4: Výsledky voleb do islandského parlamentu 30. června 1974 

Zahraničně-politická orientace Islandu získala s novou koaliční vládou jiný 

rozměr. Prioritou číslo jedna zůstalo zvětšení islandské exkluzivní zóny, ale prozápadní 

orientace obou stran snižovala riziko, že Island bude chtít vystoupit ze struktur NATO. 

Nová vláda také opustila od vypovězení obranné smlouvy se spojenými státy.
147

 Obě 

strany se shodly, že s navýšením počkají do roku 1975, kdy skončí platnost islandsko-

britské smlouvy z roku 1973. Oficiálním datem platnosti nového limitu byl zvolen 

15. říjen a pro britské lodě mělo navýšení platit až od 14. listopadu s ohledem na 

končící smlouvu.
148

 Island také musel v návrhu zohlednit blízkost Grónska a Faerských 

ostrovů a zvětšení islandské zóny bylo nakonec navrženo tak, aby nedošlo k překrývání 

jednotlivých zón pomocí středových linií. 

Jak bylo možné předpokládat, Britové odmítli uznat nové islandské limity. Jak 

však uvádí Guðmundsson, britská loviště ryb se nacházela uvnitř padesátimílové zóny 
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a samotné navýšení na 200 mil už nehrálo tak důležitou roli. 149  V této době také 

probíhala jednání na třetí konferenci OSN o mořském právu v New Yorku a bylo velice 

pravděpodobné, že dříve či později bude zavedena dvousetmílová exkluzivní 

ekonomická zóna, která byla ostatními státy všeobecně uznávána.150 Velice zvláštní byl 

také postoj Spojeného království, které na konferenci obhajovalo navýšení limitu 

ekonomické jurisdikce na dvousetmílové pásmo z důvodu zabezpečení nalezišť ropy 

v Severním moři, avšak to samé de facto nebylo Islandu povoleno.151 Islandskou pozici 

také vylepšily bilaterální smlouvy s Německem a Belgií, které výměnou za zaručení 

rybolovných kvót uznávaly nově zvětšené islandské exkluzivní pásmo.152 

Průběh třetí tresčí války probíhal podobně jako předcházející konflikty. 

Islandská pobřežní stráž se přesunula do nově zvětšeného pásma a požadovala, aby 

britské lodě vytáhly svá lovná zařízení a odpluly za hranice islandské exkluzivní zóny. 

V případě, že nedošlo k uposlechnutí, islandské lodě opět využily systém řezačky sítí 

a tím donutily britské trawlery k opuštění zóny. Britské rybolovné lodě opět po britské 

vládě požadovaly námoří ochranu a po několika incidentech byly do oblasti vyslány 

britské fregaty.153 Britská vojenská přítomnost v blízkosti ostrova znovu vyvolala velké 

demonstrace Islanďanů, bylo uzavřeno letiště Keflavik pro britská vojenská letadla 

a britské lodě nesměly kotvit v islandských přístavech.154 

Islandské demonstrace a vzrůstající počet incidentů na moři však znovu otevřel 

otázku islandského členství v NATO. Vzrůstající opozice vůči členství obviňovala 

„spojence“, že nejsou schopni zasáhnout a ochránit tak Island před britskou agresí. Před 

americkou základnou došlo k zablokování příjezdových cest auty či kameny a byl také 

zorganizovaný pochod zhruba 4000 Islanďanů z Keflaviku do centra Reykjavíku, kde 

probíhaly hlavní protestní akce.155 Pokroková strana na tuto situaci zareagovala a i přes 

svou prozápadní orientaci zpochybnila islandskou budoucnost jako člena NATO.156 

Zároveň převládal mezi poslanci názor, že pokud Británie nestáhne fregaty, budou 

přerušeny diplomatické vztahy. 
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Do jednání vstoupil opět generální tajemník NATO Joseph Luns, který 

přemluvil britského ministra zahraničí Jamese Callaghana, aby stáhnul britské fregaty, 

aby mohlo dojít k vyjednávání. Luns Callaghana ujistil, že sám osobně je přesvědčený, 

že během jednání nebudou britské lodě ohroženy islandskou pobřežní stráží. 

Dne 20. ledna 1976 byl vydán rozkaz, aby se britské fregaty vrátily zpět. Ale ještě před 

tím, než bylo toto rozhodnutí veřejně oznámeno, islandská vláda vydala ultimátum, že 

pokud se britské válečné lodě nestáhnou do 24. ledna, budou přerušeny diplomatické 

vztahy.157  

I přes napjatou atmosféru byla v Londýně zahájena jednání, kterých se účastnil 

islandský premiér Hallgrímsson, britský premiér Wilson a ministr zahraničí Callaghan. 

Islandská strana byla ochotna nabídnout Británii rybolovné kvóty, které ale pro Británii 

byly neakceptovatelné. Jednání však přerušil incident, kdy islandská pobřežní stráž 

přeřízla britské lodi sítě. Situace byla delikátní také tím, že pobřežní stráž přijímá 

rozkazy od ministra spravedlnosti, což byl v té době leader Pokrokové strany Ólafur 

Jóhannesson.
158

 Předseda vlády Hallgrímsson podezříval svého koaličního partnera, že 

chtěl schválně přerušit jednání, aby Strana nezávislosti „neslízla smetanu“ za ukončení 

konfliktu.
159

  

Po bezvýsledném jednání se začátkem února vrátily britské fregaty dovnitř 

padesátimílové zóny a po několika střetnutích s islandskou pobřežní stráží přerušila 

islandská vláda diplomatické vztahy se Spojeným královstvím. Hlavním strůjcem 

tohoto kroku byla Pokroková strana, ale i někteří členové Strany nezávislosti (např. 

ministr pro rybolov Matthías Bjarnason). Kromě žádosti okamžitého přerušení 

diplomatických styků se objevil také požadavek, aby vláda využila výhružek odchodu 

z NATO, dokud se britské lodě opět nestáhnou.
160

  

Vypovězení diplomatických vztahů vytvořilo mnohem složitější situaci 

pro vyjednávání. Od února se do sporu vložil generální tajemník Luns, který se také 

částečně spoléhal na norské zapojení při hledání vhodného řešení.
161

 A bylo to právě 

Norsko zastoupené ministrem zahraničí Knutem Frydenlundem, které dopomohlo 

k urovnání situace. Jak uvádí Jóhannesson, norský velvyslanec v Reykjavíku Lydvo 

se potají sešel s vlivným poslancem Pokrokové strany  Tómasem Árnasonem, který 
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navrhl, že místo celkové rybolovné kvóty pro Británii by bylo lepší se dohodnout 

na počtu rybolovných lodí, které budou současně lovit ve dvousetmílovém pásmu. 

Nikdo o této schůzce nevěděl a Árnason věřil, že tato dohoda by prošla islandským 

parlamentem.
162

 Frydenlund se chopil iniciativy a předložil plán britské vládě, aniž by 

ze strategického hlediska řekl, že návrh vzešel z islandského tábora.  

V březnu začalo v ústředí NATO další kolo vyjednávání a řešil se především 

počet lodí simultánně lovících uvnitř islandské zóny. Islandská strana chtěla povolit 

pouze 15 – 20 lodí, zatímco Británie požadovala minimálně 25 – 30 lodí. Jednání 

průběžně narušovaly střety na moři, ale postupně se podařilo najít společný kompromis. 

Spojené království více méně ustoupilo od svých požadavků a to dokonce i v momentě, 

kdy islandská vláda požadovala na poslední chvíli vložit do smlouvy větu o uznání 

exkluzivní dvousetmílové zóny.
163

 Smlouva byla nakonec podepsána 1. června 1976 

a během následujících šesti měsíců bylo v průměru čtyřiadvaceti britským lodím 

povoleno rybařit uvnitř dvěstěmílového pásma.  Pro Británii smlouva znamenala 

ukončení tradičního rybolovu v islandské oblasti a mohlo by se zdát, že Británie musela 

udělat velké ústupky, avšak vývoj mezinárodního mořského práva jasně ukázal, že 

v následujících měsících by stejně musela Británie akceptovat závěry z konference 

OSN.
164

 

* * * 

Stejně jako předchozí konflikty, i čtvrté zvětšení islandské exkluzivní rybolovné 

zóny potvrdilo, že mocenská kapacita státu, respektive ekonomická materiální základna 

je základním faktorem, který formuje zahraniční politiku státu. I v tomto případě 

se islandské vládě podařilo uhájit islandské národní zájmy i na mezinárodní scéně. 

Během poslední tresčí války sice nedošlo na vyhrožování vypovězením obranné 

smlouvy s USA, ale i přes prozápadní orientaci vládních stran byla několikrát zmíněna 

možnost odchodu z NATO. V tomto konfliktu byl také zaznamenán největší počet 

incidentů na moři a situace se vyostřila natolik, že došlo k přerušení islandsko-britských 

diplomatických styků a bylo to vůbec poprvé v historii NATO, co došlo k přerušení 

diplomatických styků mezi dvěma členskými státy. 

Během třetí tresčí války byla islandská vláda stejně jako v přecházejících 

případech pod značným tlakem vnitropolitických aktérů. Nátlak ze strany veřejnosti 
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se vystupňoval poté, co do islandského padesátimílového pásma vpluly britské fregaty. 

Kromě tradiční kritiky ze strany opozice byla vnitřně rozdělená i vládní koalice. Strana 

nezávislosti odmítala ohrozit islandské bezpečnostní zájmy, kdežto Pokroková strana 

chtěla využít členství NATO jako páku pro dosažení svých cílů. Strach z rozpadu 

koalice a případného nástupu protizápadní vlády přiměl vládní strany, aby upřednostnily 

dlouhodobé islandské zájmy a podepsaly kompromisní smlouvu se Spojeným 

královstvím. Tato dohoda ukončila tresčí války a legitimizovala islandskou exkluzivní 

dvousetmílovou zónu, což následně potvrdily i závěry z třetí konference OSN 

o mořském právu. 
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3 Role rybolovu ve 21. století 

O největší ekonomické změny druhé poloviny 20. století se pokusila „vláda 

rekonstrukce“, tedy koalice Strany nezávislosti a sociálních demokratů mezi lety 1959 

a 1971. Hlavním cílem této vlády byla snaha o přeměnu islandské ekonomiky tak, aby 

se více podobala západoevropskému modelu.
 165

  V zahraniční politice se volný obchod 

stal základním ekonomickým principem a vláda zvažovala různé alternativy, jak zapojit 

Island do mezinárodních obchodních organizací.
166

 Jako nejlepší řešení bylo zvoleno 

členství v Evropském sdružení volného obchodu a uzavření dohody o volném obchodu 

s Evropským hospodářským společenstvím (podrobněji v kapitole 3.1.1). 

I přestože se vláda snažila o liberalizaci islandské ekonomiky, stále docházelo 

k velkým státním zásahům. Jak uvádí Kristinsson, státem kontrolovaný finanční systém 

omezoval pohyb kapitálu a zaváděl přísné měnové předpisy. Existoval také zákaz 

dovozu jakýchkoliv zemědělských produktů a politika hospodářské soutěže na Islandu 

neexistovala až do roku 1980.
167

 Dlouhodobým cílem, který se částečně podařilo 

naplnit, byla diverzifikace ekonomiky a rozšíření nabídky produktů určených k vývozu. 

Větší stabilitu příjmů z exportu měla zajistit stavba tavírny hliníku, která měla 

zkombinovat levnou islandskou energii z vodních elektráren se zahraničními 

kapitálovými investicemi.
168

 Islandská vláda se dohodla se švýcarskou společností 

Alusuisse, což vyvolalo intenzivní diskusi ohledně zahraničního vlastnictví v zemi 

a možném ohrožení islandské nezávislosti.
169

 Hliníkárna v Straumsvíku byla otevřena 

v roce 1969 a dle grafu 3 je viditelné, že islandský export se díky vývozu hliníku 

diverzifikoval a ekonomická závislost na rybolovu se začala snižovat. Mořské produkty 

například v roce 1965 tvořily 95 % z celkového islandského exportu a jejich podíl rok 

po otevření hliníkárny klesl na 77 %. 
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Graf 3: Podíl na celkovém islandském exportu dle kategorií 1960-2014 (zdroj dat: statice.is) 

 Dalším zlomem byla devadesátá léta, kdy se islandská ekonomika začala 

postupně liberalizovat především díky účasti v Evropském hospodářském prostoru. 

Tehdejší vládní koalice Strany nezávislosti a Pokrokové strany také rozhodla 

o privatizaci tří islandských bank, které následně v roce 2008 zapříčinily finanční krizi. 

Banky byly totiž prodány lidem, kteří byli z blízkého okolí vlády a neměli žádnou 

zkušenost s bankovnictvím.
 170  

V té samé době se proměnil islandský rybolov, kdy byly 

zavedeny individuální přenosné kvóty (ITQ), které odstranily veškerá omezení týkající 

se prodeje a nákupu kvót mezi subjekty. To následně způsobilo fúze a akvizice malých 

firem a například v roce 2007 kontrolovalo deset největších držitelů kvót zhruba 52 % 

všech islandských ITQ.
171

  

Velké rybolovné firmy díky ITQ najednou získaly velké bohatství, které 

se začalo přelévat do privatizovaného bankovnictví. Tím vznikly velice mocné subjekty 

ovládající jak islandský rybolov, tak i finanční sektor. Islandská ekonomika se začala 

v roce 2003 velice rychle přehřívat, jelikož byla dokončena privatizace všech tří bank 

a také kvůli velice nákladnému projektu na vybudování dvou nových tavíren hliníku.
172 

Propad islandské koruny během tzv. gejzírové krize z roku 2006 předznamenal pozdější 

finanční krizi, avšak nebyla tomu věnována dostatečná pozornost. V té době 

se islandské banky začaly dostávat i na zahraniční trhy a aktiva všech tří bank byla 
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devětkrát větší než tehdejší hodnota islandského HDP.
173

 Zahraniční produkt jedné 

z bank pojmenovaný Icesave později způsobil konflikt se Spojeným královstvím 

a Nizozemím o úhradě dluhu, který musel být řešen až u Soudního dvora ESVO.
174

  

Po bankrotu americké banky Lehman Brothers nastal kolaps islandského 

bankovního systému, který následně zapříčinil finanční krizi.
175

 Island se dostal 

do ekonomických potíží a islandská koruna začala velice rychle ztrácet svou hodnotu.  

Mezinárodní měnový fond se začal velice rychle angažovat a na Islandu byl zaveden 

protikrizový režim. Finanční pomoc v podobě záchranných balíčků však Island získal až 

o dva měsíce později kvůli obstrukcím ze strany Spojeného království a Nizozemí kvůli 

dluhu Icesave.
176

 Dalším problémem bylo již zmíněné propojení mezi bankovním 

sektorem a rybolovem. Rybolovné podniky nahromadily neuvěřitelně vysoké dluhy 

(550 miliónů ISK), které se rovnaly zhruba jedné třetině HDP z roku 2008. Jak uvádí 

Benediktsson a Karlsdóttir, 90 % celkového dluhu v rybolovném sektoru vlastnila 

pouze třetina rybolovných podniků.
177

  

3.1 Stažení islandské přihlášky do EU 

Islandská ekonomická krize vyústila v politickou obměnu vládní koalice, která 

byla mnohem více nakloněna islandskému členství v EU. Především Aliance sociálních 

demokratů podporovala islandskou přihlášku a podmínila vytvoření koalice 

s Levicovým hnutím zelených tím, že ministr zahraničních věcí bude moci za vládu 

předložit v Althingu návrh na podání přihlášky.
178

 Islandská přihláška byla švédskému 

předsednictví předložena 16. července 2009.
179

 O šest let později však byla již novou 

vládou z roku 2013 formálně ukončena jednání a přístupový proces byl zastaven.
180
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Otázkou zůstává, zda islandský přístup k evropské integraci prošel nějakou změnou 

nebo zůstal stejný. 

Zdráhavý postoj Islandu připojit se k Evropské unii je vysvětlován různými 

důvody a nejčastější argumentací je silná provázanost Islandu s rybolovem a neochota 

vzdát se rybolovných práv v islandských vodách. Tento argument je převážně používán 

v ekonomickém smyslu, kdy jsou zdůrazňovány důsledky, s nimiž by se islandský 

rybolovný sektor musel potýkat v případě členství v EU. „Svobodný“ rybolov je však 

také vnímán jako symbol islandské nezávislosti a předání rozhodovacích pravomocí 

Bruselu v rámci Společné rybolovné politiky je nepředstavitelné. Dalším argumentem, 

který vysvětluje islandskou neúčast v EU, je euroskeptický postoj jednotlivých 

politických stran.
181

 Cílem následujících tří kapitol je právě analýza role rybolovu 

a politických stran v zahraniční politice v rámci evropské integrace.  

3.1.1 Islandské zapojení do evropské integrace 

V padesátých letech, kdy se začal vyvíjet proces evropské integrace, se Island 

orientoval spíše na Spojené státy americké. Po druhé světové válce převzaly USA 

obranu ostrova od Britů a pobyt amerických vojsk povzbudil místní ekonomiku. Další 

finanční injekcí byl Marshallův plán, který ve srovnání s ostatními evropskými státy 

přinesl Islandu v přepočtu na obyvatele dvakrát vyšší finanční pomoc.
182

 Island se také 

stal zakládajícím členem Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), 

kde měl díky výborným vztahům s USA výsadní postavení.
183

  

Vztahy se Spojenými státy americkými na dlouhou dobu ovlivnily islandskou 

zahraniční politiku, kdy se Island spíše spoléhal na svého nového partnera, než aby 

hledal alternativu na evropském kontinentu. Island se také začínal zajímat o evropský 

volný trh a integraci mnohem později než ostatní severské státy. Kromě „amerického“ 

faktoru hrál důležitou roli i rybolov, jelikož většina smluv o volném trhu totiž 

nepokrývala obchod s rybími produkty, což zapříčinilo islandský nezájem. Island také 

nebyl kvůli sporu se Spojeným království v první tresčí válce přizván k účasti 

na vyjednávání o vzniku Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).
184
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Změna přišla s vládou rekonstrukce v šedesátých letech, kdy se Island začal 

zajímat o Evropské hospodářské společenství (EHS) a o Evropské sdružení volného 

obchodu. Islandská vláda následně nechala prozkoumat možné výhody a nevýhody 

plynoucí z jednotlivých členství, které byly pak publikovány ve zprávách z roku 1961 

a 1965.
185

 Výzkumný výbor tušil, že ESVO nebude mít dlouhého trvání a předpokládal 

sloučení obou společenství. Jelikož se ale Island chtěl dostat spíše do společnosti 

rybolovných zemí (Norsko a Dánsko), rozhodl se pro ESVO, kde mohl s těmito státy 

navázat lepší spolupráci i v jiných oblastech mimo rámec Sdružení.
186

 

Jednání ohledně vstupu do ESVO začalo v lednu 1969 a vláda se snažila 

o zachování čtyř cílů. Island by měl mít okamžitě přístup ke všem výhodám plynoucích 

z členství v ESVO. Další podmínkou však bylo, aby měl Island k dispozici několikaleté 

přechodné období, během kterého by postupně opouštěl cla a omezení. Třetí podmínkou 

bylo zachování islandského obchodu se Sovětským svazem a východní Evropou 

a posledním cílem byla možnost bilaterálního řešení konkrétních problémů se členy 

ESVO.
 187

 Většina cílů se podařila naplnit a návrh smlouvy byl schválen i islandským 

parlamentem. Hlasování se zdržela většina členů Pokrokové strany a proti smlouvě 

hlasovalo pouze sedm poslanců Lidového svazu. Island se tak stal 1. března 1970 

osmým členem ESVO.
188

 

Po odchodu Velké Británie a Dánska do EHS došlo nejen ke snížení počtu 

členských zemí, ale také poklesl podíl na celosvětovém zahraničním obchodu z 14 % 

na 7 %. ESVO začalo pomalu ztrácet svůj význam a tak byla potřeba komplexnější 

spolupráce se zeměmi ES. Od prosince 1971 probíhala bilaterální jednání mezi 

jednotlivými členskými státy ESVO a ES o volném obchodu s průmyslovými 

výrobky.
189

 Island měl navíc zájem o bezcelní přístup na trhy EHS s rybami a rybími 

produkty, což se mu nakonec podařilo začlenit do dohody uzavřené v červenci 1972.
190

 

Tento protokol o rybích produktech však nabyl účinnosti až v roce 1976 kvůli 

probíhající druhé tresčí válce.
191
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S postupem času bylo jasné, že je potřeba vytvořit mezi státy ESVO a ES 

globální dohodu s určitým institucionálním rámcem. Obě uskupení souhlasila a jednání 

byla zahájena roku 1990.
192

 Hlavním podporovatelem dohody na islandské politické 

scéně byli sociální demokraté, kteří byli od roku 1987 v další levicové vládní koalici 

s Pokrokovou stranou a Lidovým svazem. Po volbách v roce 1991 se však sociální 

demokraté domnívali, že podpora smlouvy mezi ESVO a ES nemá mezi koaličními 

partnery podporu, a proto byla uzavřena koalice se Stranou nezávislosti.
193

 Jednání však 

byla komplikovaná a například rybolovné kvóty se staly jedním ze sporných momentů, 

kdy Island odmítl vyměnit povolení státům EHS k rybolovu ve svých vodách za zisk 

lepšího přístupu na trh. Islandská delegace dokonce odešla z jednání a vrátila se jen pod 

podmínkou, že Islanďané budou mít přístup na trh bez povinnosti vzdát se svých 

výsadních rybolovných práv. Nakonec se v roce 1994 podařilo mezi členy ESVO 

a Evropské unie uzavřít (pro Island extrémně výhodnou) dohodu, díky níž cca 90 % 

islandských rybích produktů získalo bezcelní přístup na jednotný trh Evropské unie.
194

 

Vstup do schengenského prostoru v roce 2001 byl dalším významným krokem 

pro zintenzivnění vtahů mezi Islandem a EU. Schengenská smlouva nejen umožňuje 

Islanďanům překračovat vnitřní hranice zúčastněných států na všech přechodech 

bez osobních kontrol, ale zároveň se Island účastní i setkání tzv. smíšených výborů 

v rámci EU, kde má možnost zapojit se do diskuse a do rozhodovacího procesu.
195

 

Politické strany neměly proti vstupu do Schengenu víceméně žádné námitky 

a v parlamentu byl odhlasován výraznou většinou. Jak ale uvedl islandský ministr 

zahraničí, začlenění do schengenského prostoru neznamenalo, že se Island více přiblížil 

ke vstupu do EU.
196

 

Islandská neochota vstoupit do EU přetrvávala i poté, co se v roce 1995 staly 

novými členy EU dva severské státy – Švédsko a Finsko. Hlavním důvodem této 

islandské politiky vůči EU byla dlouholetá účast Strany nezávislosti ve vládě. Do 90. let 

neměla Strana nezávislosti jasně vyhraněný postoj vůči EU a spíše vyčkávala, jak 

se evropská integrace vyvine. Změna přišla s nástupem Daviða Oddssona, který 
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přeměnil evropskou politiku strany v silně opoziční vůči vstupu do EU. Strana 

nezávislosti byla od roku 1987 součástí každé vládní koalice, a protože kromě Aliance 

sociálních demokratů nezastávala žádná strana proevropskou politiku, zůstával Island 

mimo EU. Změna však přišla po roce 2009. 

3.1.2 Ekonomická krize a přihláška EU: změna evropské politiky? 

Islandské ekonomické problémy následně zapříčinily i vnitropolitickou krizi. 

Tisíce Islanďanů protestovalo každou neděli před budovou parlamentu proti vládě 

a především Straně nezávislosti, která byla obviňována z neschopnosti a korupce. 

Protesty byly namířeny nejen proti vládě, ale i proti předsedovi islandské centrální 

banky Daviðu Oddssonovi, který byl významným politikem devadesátých let.
197

 Strana 

nezávislosti byla ve vládě od roku 1991 a byl to právě její tehdejší předseda a premiér 

Davið Oddsson, který inicioval privatizaci bank a při jejich prodeji upřednostnil 

zájemce na něj politicky napojené. Po čtyřech měsících protestů vláda podala v lednu 

2009 demisi a opoziční strany Aliance sociálních demokratů a Levicové hnutí zelených 

vytvořily menšinovou vládu.
198

 

Předčasné volby se konaly v dubnu 2009 a přesvědčivě v nich zvítězila koalice 

středolevicovcýh stran. Strana nezávislosti se podle očekávání propadla a ztratila 

celkem devět křesel v parlamentu. Historické vítězství zaznamenala Aliance sociálních 

demokratů, která jako jediná z  islandských stran podporovala členství v EU. 

Ekonomická krize připravila Alianci vhodnou příležitost, jak prosadit svou 

proevropskou politiku, která byla postavena především na ekonomických výhodách 

členství.
199

 U Levicového hnutí zelených bylo možné pozorovat, jak domácí politika 

převážila nad zahraničněpolitickou orientací strany. Zelení odmítali členství v Evropské 

unii, avšak možnost utvořit koalici se sociálními demokraty změnila názor většiny 

poslanců, kteří nakonec v parlamentu hlasovali pro možnost zahájit jednání o členství 

v EU.
200
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Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 60) 

Počet křesel 

(+/-) 

Aliance sociálních demokratů 55 758 29,79 20 +2 

Strana nezávislosti 44 371 23,70 16 -9 

Levicové hnutí zelených 40 581 21,68 14 +5 

Pokroková strana 27 699 14,80 9 +2 

Občanské hnutí 13 519 7,22 4 nová 

Liberální strana 4 148 2,22 0 -4 

Tabulka 5: Výsledky voleb do islandského parlamentu 25. dubna 2009 

Jak již bylo zmíněno, sociální demokraté předložili v parlamentu návrh 

o islandské přihlášce do EU, který byl nakonec schválen díky podpoře koaličního 

partnera, i přestože byla strana zelených vnitřně nejednotná. Někteří členové kritizovali 

změnu evropské politiky a pět členů hlasovalo proti návrhu. Stejně tomu bylo 

i u Pokrokové strany, která po finančním kolapsu sice formálně začala podporovat 

islandské členství v EU, ale šest poslanců včetně leaderů strany hlasovalo proti návrhu. 

Z celkového počtu 60 poslanců získal návrh podporu 33 hlasů a v červenci 2009 byla 

oficiálně předána přihláška Radě EU.
201

 

Jednání a screening jednotlivých kapitol probíhal velice rychle díky islandskému 

členství v Evropském hospodářském prostoru. Velká část legislativy byla již zahrnuta 

v islandském právním systému a komisař pro rozšíření EU Olli Rehn naznačil, že Island 

by mohl díky „zkrácenému“ vyjednávání vstoupit do EU ještě dříve než Chorvatsko.
202

 

Ke konci roku 2012 se podařilo uzavřít 11 z 33 kapitol a jednání byla zahájena v dalších 

šestnácti kapitolách. Vzhledem k tomu, že se v dubnu 2013 měly konat řádné 

parlamentní volby, dohodly se koaliční strany na zpomalení přístupových jednání. 

Otevření nejproblematičtější třinácté kapitoly týkající se rybolovu tak bylo odloženo 

a tuto záležitost měla projednávat již nová vláda.
203

    

3.1.3 Vliv rybolovu na stažení přihlášky do EU 

Podpora levicové vlády rapidně klesla v roce 2010 (Graf 4) a to především kvůli 

zákonům o Icesave, jejichž přijetím by Island převzal zodpovědnost za zahraniční 
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vkladatele produktu Icesave. Islanďané proti každému zákonu vytvořili petici, prezident 

Grímsson zákony vetoval a nakonec byly odmítnuty samotnými Islanďany ve dvou 

referendech.
204

 Dále levicovou koalici oslabovala vysoká míra inflace 

a nezaměstnanosti a neoblíbené reformy zavádějící úsporná opatření a kapitálové 

kontroly.
205

 Před volbami v roce 2013 bylo jasné, že dosavadní koalice nezíská potřebné 

hlasy a bude se rozhodovat o tom, zda vyhraje Strana nezávislosti či Pokroková strana. 

 

Graf 4: Podpora politických stran 2009 – 2013 (převzato z mmr.is, upraveno autorkou) 

Výsledky voleb potvrdily předvolební průzkumy a obě strany získaly stejný 

počet křesel. Možností sestavit vládu byla pověřena Pokroková strana, která měla vyšší 

nárůst hlasů oproti minulým volbám. Nakonec byla vytvořena koalice Pokrokové strany 

a Strany nezávislosti, tedy stran, které byly u moci před kolapsem islandské ekonomiky. 

V prohlášení nového ministra zahraničních věcí Gunnara Bragi Sveinssona ze září 2013 

byla vyjasněna evropská pozice nové koalice: „Současná vláda je proti členství a to 

samé lze říci o islandském národu“
206

. Islandský přístupový proces byl následně 

                                                 
204

 Island. Ministerstvo průmyslu a inovace, “Statement from Mr. Sigurdur Ingi Johannsson, Icelandic 

Minister of Fisheries: No Result by Coastal States for the 2014 Fishing Season in Mackerel,” 

Ministerstvo Průmyslu a Inovace, June 3, 2014, 

https://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/publications/news/nr/8089. 
205

 The Economist, “Right Back,” The Economist, May 2013, 

http://www.economist.com/news/europe/21577107-voters-return-parties-led-iceland-its-

economic-meltdown-right-back. 
206

 Gunnar Bragi Sveinsson, “Zpráva Ministra Sveinssona” (Ministerstvo zahraničních věcí, September 

12, 2013), 10, https://www.mfa.is/media/esb/raedur/Skyrsla-GBS-um-ESB_loka_EN.pdf. 



 

60 

pozastaven. V březnu 2015 byl zaslán Evropské unii dopis oznamující, že islandská 

„vláda se rozhodla upustit od účasti ve všech aktivitách spojených se statusem 

kandidátské země.“
207

  

Politická strana Počet hlasů % 
Počet křesel 

(celkem 60) 

Počet křesel 

(+/-) 

Strana nezávislosti  50 454 26,70 19 +3 

Pokroková strana 46 173 24,43 19 +10 

Aliance sociálních demokratů  24 292 12,85 9 -10 

Levicové hnutí zelených 20 546 10,87 7 -4 

Zářná budoucnost
208

 15 583 8,25 6 +4 

Pirátská strana 9 647 5,10 3 +2 

Tabulka 6: Výsledky voleb do islandského parlamentu 27. dubna 2013 

Samotné téma vstupu do EU rozdělovalo islandskou společnost a podpora 

islandského členství klesala z několika důvodů. Prvním důvodem byla krize v eurozóně 

a oslabení proevropského argumentu slibujícího rychlejší oživení islandské ekonomiky 

přijetím eura.
209

  Dalším důvodem byly již zmíněné zákony o vypořádání dluhu Icesave 

a následný právní konflikt se Spojeným královstvím a Nizozemím. Oba státy 

zablokovaly záchranné balíčky Mezinárodního měnového fondu a podmiňovaly 

islandský vstup do EU vyřešení konfliktu. Podle průzkumů agentury Capacent Gallup 

právě v tuto dobu vrcholil islandský euroskeptismus, kdy se proti členství v EU 

vyjádřilo rekordních 60 % respondentů.
210

  

Otázkou zůstává, jakou roli hrál rybolov v případě stažení islandské přihlášky. 

Kapitola týkající se rybolovné politiky nebyla vůbec otevřena a není tedy možné 

jednoznačně označit rybolov za hlavní překážku islandského členství. Během 

přístupových rozhovorů byl argument rybolovu použit v obou kampaních, jak v táboře 

odpůrců vstupu do Unie, tak i jeho zastánců. Ti, co byli proti islandskému členství, 

spojovali především rybolov se ztrátou kontroly nad svými lovišti, čímž by došlo 

k ohrožení islandské nezávislosti. Zajímavé je, že i zastánci islandského vstupu do EU 

spojili své ekonomické argumenty s otázkou národní suverenity. Islandské ryby by 

členstvím v EU získaly přístup na evropský jednotný trh, čímž by byl zajištěn islandský 
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ekonomický růst a došlo by tak k nepřímému pokračování boje za (ekonomickou) 

nezávislost.
211

 

* * * 

Realistické vysvětlení stažení přihlášky do EU je jasné a důvodem 

pro islandskou neúčast v Evropské unii je rybolov, který představuje hlavní ekonomický 

zájem Islandu a Společná rybářská politika je s tímto zájmem v rozporu.
212

 Avšak 

kdyby byl rybolov pro islandské poslance tak důležitou ekonomickou otázkou, tak by 

ho nechali otestovat v rané fázi přístupových rozhovorů a snažili by se nejdříve 

o vyjednání nějakého opt-outu, aby ukázali, že pokud nebude uzavřena nějaká dohoda 

na ekonomické bázi, tak Island do EU nepřistoupí. Vzhledem k tomu, že islandská 

exkluzivní ekonomická zóna se nepřekrývá s žádným jiným státem EU, mohl se Island 

alespoň pokusit o vyjednání nějaké výjimky jako například Finsko, které má 

od 62. rovnoběžky speciální režim správy národních zdrojů.
213

 

V případě stažení islandské přihlášky však hrála nejdůležitější roli 

vnitropolitická situace. Islandská vláda nezažádala o vstup do EU, ani 

když se o to pokoušely severské státy, a to především z toho důvodu, že u moci byla 

po dlouhou dobu euroskeptická Strana nezávislosti. Změna přišla teprve s jejím 

vystřídáním po ekonomické krizi. Aliance sociálních demokratů podmínila přihláškou 

vstup Levicového hnutí zelených do koalice, které s tímto návrhem souhlasilo, 

i přestože se strana před volbami stavila proti členství. Aniž by však začala vyjednávání 

o rybolovné kapitole, nové volby pozastavily přístupový proces a nová vládní koalice 

složená opět ze Strany nezávislosti přihlášku nakonec stáhla.  
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3.2 Makrelová roztržka  

V posledních deseti letech se v islandských rybolovných sítích začal objevovat 

nezvykle vysoký počet makrel (Scomber scombrus). Nikdy předtím se však makrely 

nevyskytovaly v okolí ostrova a jejich migrace do islandské exkluzivní ekonomické 

zóny je vysvětlována klimatickými změnami a zvyšující se teplotou oceánů.
214

 Tato 

změna následně způsobila spor ohledně rozdělování makrelových kvót, do kterého 

se kromě Islandu zapojili další tři aktéři: Evropská unie, Norsko a Faerské ostrovy.  

Pro hlubší analýzu islandské role v této roztržce je nutné nejdříve představit systém 

rozdělování rybolovných kvót mezi jednotlivými státy, který je potřebný pro pochopení 

islandské pozice. Dále je analyzován samotný spor a jednání v rámci snahy o nalezení 

vhodného řešení na mezinárodní úrovni. V poslední části je také představena 

vnitropolitická situace a reakce veřejnosti na návrh zákona rozdělující kvóty makrel 

v rámci Islandu. 

3.2.1 Rozdělování rybolovných kvót na mezinárodní úrovni 

Vzhledem k tomu, že se atlantická makrela nikdy nenacházela v islandských 

vodách, neúčastnil se Island historických vyjednávání o rozdělení makrelových 

rybolovných kvót. Od osmdesátých let probíhala bilaterální jednání mezi Evropskou 

unií a Norskem, později se do tohoto procesu také zapojily Faerské ostrovy. Tyto aktéři 

se tradičně scházejí jednou ročně a schvalují celkový přípustný odlov (Total allowable 

catch, TAC) včetně přesného rozdělení kvót mezi pobřežní státy na další rok. Jak uvádí 

Hotvedt, pobřežními státy jsou v rybolovné terminologii považovány ty země, v jejichž 

exkluzivní ekonomické zóně se „nějakou dobu“ nachází daný druh ryb.
215

 Neexistuje 

však žádná mezinárodně uznaná definice pobřežního státu a tím se rozdělování kvót 

značně komplikuje. 

Tyto jednoroční smlouvy se týkají pouze rybolovných kvót uvnitř exkluzivních 

ekonomických zón jednotlivých států. Avšak vzhledem k tomu, že se makrely pohybují 

nepravidelně mezi jednotlivými pásmy, je potřeba zamezit jejich přelovení. Tuto situaci 

řeší článek 64 Úmluvy OSN o mořském právu: 
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1. „V případech, kdy se stejná hejna anebo hejna symbiotických druhů vyskytují 

ve výlučných ekonomických zónách dvou nebo více pobřežních států, usilují tyto 

státy buď přímo, nebo prostřednictvím podoblastních nebo oblastních organizací, 

aby dosáhly dohody o nutných opatřeních ke koordinaci a zajištění zachovávání 

a rozvoje takových druhů, bez porušení ostatních ustanovení této Části. 

2. V případech, kdy se stejná hejna anebo hejna symbiotických druhů vyskytují jak 

ve výlučné ekonomické zóně, tak i v oblasti za touto zónou a k ní přilehlé, pobřežní 

státy a státy takové druhy v přilehlé oblasti lovící budou usilovat buď přímo, nebo 

prostřednictvím podoblastních nebo oblastních organizací, aby dosáhly dohody 

o nutných opatřeních k zachovávání těchto druhů v přilehlé oblasti.“
216

 

Důležitou roli v případě atlantické makrely by měla hrát Komise pro rybolov 

v severovýchodním Atlantiku (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC)
217

, 

která spravuje a rozděluje rybolovné kvóty nacházející se v mezinárodních vodách (tedy 

mimo dvousetmílové ekonomické zóny jednotlivých států; viz Obrázek 1). Kromě 

Islandu a Ruska jsou členy této komise pobřežní státy (konkrétně Norsko, Evropská 

unie a Dánsko zastupující Faerské ostrovy), které však de facto určují makrelové kvóty 

i v rámci NEAFC.
218

 

 

Obrázek 1: Oranžově zvýrazněná oblast mezinárodních vod pod správou NEAFC (převzato z: neafc.org) 
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Rozdělování kvót tedy probíhá na několika úrovních. Zainteresované pobřežní 

státy nejdříve odhadnou míru TAC na základě doporučení Mezinárodní rady 

pro průzkum moří (ICES). Dále se tyto státy mezi sebou na základě článku 63 

UNCLOS rozhodnou, jaká část rybolovných kvót náleží jednotlivým exkluzivním 

ekonomickým zónám a kolik jich „zůstane“ v mezinárodních vodách. V případě 

rozdělování kvót makrel probíhalo toto jednání pouze mezi Norskem, Evropskou unií 

a Faerskými ostrovy.  Ve druhé části vyjednávání, poté, co je určen TAC 

v mezinárodních vodách, dojde k rozdělení kvót mezi ostatní rybolovné národy, které 

mají v oblasti své zájmy. Do této kategorie patřil Island a Rusko, kterým byl přidělen 

určitý podíl TAC v mezinárodních vodách.
219

  V konečné fázi však nejdůležitější roli 

hraje dohoda mezi „vybranými“ pobřežními státy, které se předem rozhodnou, jaký 

podíl přenechají NEAFC. Každý rok tedy byly makrelové kvóty předem určeny 

smlouvou uzavřenou Norskem, EU a Faerskými ostrovy.
220

 

3.2.2 Migrace tresky do islandské exkluzivní ekonomické zóny 

V islandské exkluzivní ekonomické zóně se od roku 2006 začal pohybovat velký 

počet makrel, i přestože se historicky tento druh v okolí ostrova nevyskytoval. Jak uvádí 

Hannesson, výzkum Sveina Iversena sledující migrační vzorce makrel posledních 

sta let, se ani jednou nezmiňuje o přítomnosti makrel v blízkosti islandských vod.
221

 

Vzhledem ke zvyšující se přítomnosti makrel v okolí ostrova, byla Islandu nabídnuta 

část kvót skrze NEAFC, ale Island s tímto návrhem nesouhlasil. Dle úmluvy NEAFC 

má za určitých podmínek členský stát právo odmítnout závazné doporučení rozdělení 

kvót ostatními členy a toto rozhodnutí poté není pro tento stát závazné.
222

 Islandským 

námitkám nebyla věnována větší pozornost do té doby, než se přítomnost makrel 

v islandské EEZ rapidně zvýšila.
223

  

Migrace makrel do islandských vod je pravděpodobně způsobena klimatickými 

změnami a dle Islandu se v letním období v islandské EEZ nachází 20 až 30 % 
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celkového počtu atlantických makrel.
224

 Podle Mezinárodní rady pro průzkum moří, 

která statisticky analyzuje jednotlivé oblasti (Obrázek 2), je možné pozorovat obrovský 

nárůst vylovených makrel v Norském moři a především v oblasti V, což jsou de facto 

EEZ Islandu a Faerských ostrovů. 

 

Obrázek 2: Červená linka označuje statistické oblasti 

dle ICES (převzato z ices.dk) 

 

Graf 5: Nárůst vylovených makrel v SZ oblasti (zdroj 

dat: ices.dk) 
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 Oliver Bennett, “Icy Fishing: UK and Iceland Fish Stock Disputes” (House of Commons, 2012), 4, 
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Graf 6: Počet vylovených makrel v oblasti IIa a V dle jednotlivých zemí (zdroj dat: ices.dk) 

3.2.3 Jednání o kvótách na mezinárodní a domácí úrovni 

Rostoucí islandský rybolov makrel byl ostatními pobřežními státy zaznamenán, 

ale teprve po jednomyslném stanovení kvót byl Island pozván na jednání o kvótách. 

Islandské Ministerstvo pro rybolov a zemědělství stanovilo na rok 2010 islandské kvóty 

ve výši 130 000 tun makrel. Ministerstvo se hájilo tím, že se Island několik let snažil 

získat status pobřežního státu a účastnit se jednání o makrelových kvótách, ale ostatní 

státy to odmítly. Vzhledem k tomu, že Island neschválil závěry NAEFC, nebyl tedy 

vázán touto dohodou a nedošlo tak k porušení žádných pravidel.
225

  Následně byl Island 

uznán jako pobřežní stát s výskytem makrel ve své EEZ a od roku 2010 se mohl 

účastnit jednání. Současně se také Faerské ostrovy rozhodly výrazně navýšit své kvóty 

pro výlov makrel na 85 000 tun, avšak v tomto případě už došlo k porušení trilaterální 

smlouvy s EU a Norskem a závazného doporučení NEAFC.
226

 Největším problémem je 

však možnost přelovení makrel a udržitelnost jejich reprodukce. ICES v roce 2010 

varovala, že dochází k nadměrnému výlovu překračující 45 % doporučeného množství.  

Jednání od listopadu 2010
227

 až do června 2014
228

 však byla bezvýsledná a ani 

jedna ze zúčastněných stran nechtěla ustoupit. Island požadoval zachování zhruba 16 % 
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TAC a kritizoval Norsko a EU, že si mezi sebou rozdělují cca 90 % makrelových kvót. 

Evropská unie, respektive komisařka pro rybolov Maria Damanaki, zase kritizovala 

Island a Faerské ostrovy za to, že kvůli nim je celkový výlov makrel mimo udržitelnou 

úroveň. Damanaki také koncem roku 2010 potvrdila, že v případě nutnosti budou přijata 

razantní opatření například sankce proti oběma státům.
229

 Koncem srpna 2014 EU 

uvalila sankce na Faerské ostrovy za navyšování kvót sleďů
230

 a o tom samém 

uvažovala Evropská komise i v případě Islandu a makrel. V říjnu 2014 však vyšla nová 

zpráva ICES o zvýšení obsádky makrel, což oslabilo argument EU o islandském 

a faerském přelovení makrel. 
231

 

V dubnu 2014 byla uzavřena smlouva mezi EU, Norskem a Faerskými ostrovy 

o rozdělení makrelových kvót. Island se neúčastnil jednání a následně kritizoval 

smlouvu, zejména rozdělení kvót mezi EU a Norsko, které představovaly 100 % 

doporučené kvóty ICES. Islandské ministerstvo průmyslu a inovace také kritizovalo 

EU, že raději akceptovala norské požadavky a ignorovala dohodu s Islandem z roku 

2013. Tato dohoda prý měla Islandu každoročně zaručit minimálně 11,9 % TAC s tím, 

že první dva roky by kvóta neměla být nižší než 123 000 tun. Islandské ministerstvo 

dále uvedlo, že islandská smlouva s EU nebyla dotažena do konce právě kvůli norským 

obstrukcím, kdy norská delegace schválně zablokovala jednání o této smlouvě. 
232

 

Makrelové kvóty na rok 2016 byly rozděleny již v říjnu na základě trilaterální dohody 

EU, Norska a Faerských ostrovů. Ostatním státům (Islandu a Rusku) byla přidělena 

kvóta cca 15,6 % TAC, avšak Island toto rozhodnutí ignoroval a nadále si určuje své 

kvóty sám dle doporučení islandského Mořského výzkumného ústavu (Marine Research 

Institute, MRI).
233
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Na mezinárodní úrovni se islandské vládě nepodařilo zajistit si své postavení 

skrze multilaterální smlouvy a na domácí úrovni ji také nečekala lehká situace. 

Makrelová roztržka se týkala jak levicové koalice, tak i vlády z roku 2013 a ani jedna 

z politických stran nenavrhovala odlišný přístup islandské delegace vůči ostatním 

pobřežním státům. Výskyt makrel na islandském trhu však způsobil jiný vnitropolitický 

konflikt zahrnující islandskou veřejnost. Vláda představila v dubnu 2015 „makrelový“ 

návrh zákona 1165/144, který se okamžitě stal terčem kritiky. Tento šestiletý zákon 

znevýhodňoval malé rybolovné firmy a především se ukázalo, že by někteří členové 

parlamentu získali obrovské výhody. To se konkrétně týkalo manželky poslance 

Jóhanna Pálssona za Pokrokovou stranu, která by pro svou rybolovnou firmu získala 

makrelové kvóty v hodnotě 50 miliónu ISK (v přepočtu cca 10 mil CZK). Největším 

problémem byla především Pálssonova účast v komisi, která tento legislativní návrh 

připravovala. To samé se týkalo i dalšího člena Pokrokové strany Daviða Freyra 

Jónssona, který by pro své podnikání tímto zákonem získal kvóty zhruba za 200 miliónu 

ISK.
234

 

Islanďané začali okamžitě proti „makrelovému“ návrhu protestovat a vznikla 

petice, kterou za necelé dva měsíce podepsalo více než 51 000 Islanďanů, což je více 

než 10 % islandské populace. Petice nazvaná „národní bohatství“ (Þjóðareign) byla 

adresována prezidentovi Ólafuru Ragnaru Grímssonovi s požadavkem, aby tento návrh 

zákona vetoval. Petice získala čtvrtý největší počet podpisů od vzniku republiky v roce 

1944.
235

 Ministr pro rybolov Sigurður Ingi Jóhannsson na tuto situaci zareagoval 

a koncem června byl k zákonu přidán dodatek, který šestileté kvóty snížil pouze 

na jednoroční. Tím byl také odstraněn hlavní problémový bod, proti kterému byla petice 

namířena.
236

 Doposud (duben 2016) zatím nedošlo k hlasování o tomto návrhu 

a opozice ze strany veřejnosti po představení dodatku utichla.   

* * * 

Jednohlasné vyhlášení kvót islandskou vládou reagovalo na zvýšenou 

přítomnost makrel v okolí ostrova. Vzhledem k  ekonomické situaci státu nebylo 
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překvapením, že Island chtěl využít této situace, aby alespoň trochu povzbudil 

ekonomiku po zhroucení finančního systému. Opět bylo potvrzeno, že ochrana 

národních přírodních zdrojů a zachování silné materiální základny je podstatným 

faktorem zahraničněpolitických rozhodnutí. Významnou roli má také systém 

rozdělování kvót, který svou nejasnou strukturou zvýhodňuje některé státy. Zároveň 

také neřeší situaci, jež nastala během makrelové roztržky, kdy bylo de facto povoleno 

nastavit kvóty i přes doporučenou hranici udržitelnosti. Výhružky EU ekonomickými 

sankcemi a možného propojení makrelového sporu s přístupovým procesem neměly 

na Island žádný vliv a pouze znovu probudily islandský nacionalismus. Kromě 

možného přerušení přístupových procesů však nebyly islandské bezpečnostní zájmy 

ohroženy, jako tomu bylo u tresčích válek.  

Během makrelové roztržky byla islandská politická scéna jednotná 

a neobjevovala se kritika islandského postoje. Důležitým faktem je, že se jednohlasné 

vyhlášení makrelových kvót nestalo klíčovým předvolebním tématem jako zvětšení 

islandských vod u tresčích válek. Domácí politická scéna byla před volbami 2009 

ovlivněna ekonomickou krizí se snahou „potrestat“ viníky a v roce 2013 byla spíše 

rozdělená v názorech, zda má Island vstoupit do EU či nikoliv. Vnitropolitická situace 

také ukázala, že rybolov je důležitou součástí islandského života. Jakmile se objevila 

možnost, že politické elity využívají národní zájmy ke svému prospěchu, ihned došlo 

k veřejnému protestu a k podepisování petice.  
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza rybolovu jako národního zájmu a jeho prosazování 

v islandské zahraniční politice na příkladu tří případů, konkrétně v tresčích válkách, 

při  stažení přihlášky do EU a během makrelové roztržky. Stanoveny byly dvě hypotézy 

a první z nich zněla: islandský rybolov má zásadní vliv na zahraniční politiku, i přestože 

jeho ekonomický význam klesá. Pro ověření této hypotézy byla použita analýza role 

rybolovu v islandské ekonomice mezi lety 1952 a 2014. Jak bylo zjištěno, islandský 

rybolov stále patří k jednomu z hlavních hospodářských odvětví a je také jedním z pilířů 

islandské exportní aktivity, ale podle ekonomických ukazatelů se jeho relativní význam 

snížil.  

Co zapříčinilo tuto změnu? Především to byla diverzifikace ekonomiky 

v sedmdesátých letech, kdy byl využit islandský potenciál levné vodní a geotermální 

energie k výrobě hliníku. V roce 2008 to bylo poprvé, co export hliníku převýšil vývoz 

mořských produktů. Dále islandskou ekonomiku diverzifikovala devadesátá léta, kdy 

došlo k privatizaci islandského bankovního sektoru a zavedení systému individuálních 

převáděcích kvót v rybolovu. Tyto kroky byly impulsem k rozvoji islandských 

finančních služeb, které dále oslabily ekonomický význam rybolovu. Bankovní sektor 

se sice zhroutil během ekonomické krize, ale rapidně se zvýšily příjmy z turismu 

a rybolov tak zůstal na té samé úrovni jako před krizí. Na základě těchto zjištění je 

možné potvrdit, že ekonomický význam rybolovu poklesl. 

Jak však ukázala makrelová roztržka, rybolov má zásadní vliv na zahraniční 

politiku i poté, co se jeho ekonomický význam snížil. Není totiž možné rybolov chápat 

pouze jako ekonomický faktor. Obraz islandského rybáře svobodně si lovícího 

„islandské“ ryby patří mezi důležité aspekty islandské nezávislosti. Dokonce 

i v kampani proti vstupu do EU se rybolovný argument využíval spíše jako symbol pro 

suverenitu a nezávislost než jako ekonomické omezení způsobené členstvím v EU. 

Ačkoliv ekonomický význam rybolovu klesá, rybolov zůstává národním zájmem 

a na mezinárodní scéně se neustupuje požadavkům „ostatních“. Rybolov představuje 

jeden z hlavních pilířů islandské postkoloniální národní identity a tím má zásadní vliv 

na zahraničněpolitická rozhodnutí.  

Samotná analýza rybolovu jako národního zájmu a jeho prosazování 

v zahraniční politice byla provedena na základě neoklasického realismu. Druhá 

hypotéza vycházela z předpokladu, že islandská zahraničněpolitická rozhodnutí jsou 
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prováděna vládními elitami tak, aby došlo k uspokojení jak domácích, tak 

i bezpečnostních zájmů Islandu. V případě ohrožení bezpečnostních zájmů Islandu 

upřednostní islandská vláda splnění mezinárodních požadavků, avšak jen pouze tehdy, 

jestliže současně neexistují mimořádně silné tlaky z domácího prostředí. Neoklasický 

realismus zavádí do výzkumu proměnné jak na mezinárodní, tak i na domácí úrovni 

a předpokládá, že hlavním aktérem při vytváření zahraniční politiky jsou vládní elity. 

Aby bylo možné identifikovat, zda byla ověřena druhá hypotéza, bylo nejdříve nutné 

analyzovat tři předložené případy.  

Prvním výzkumným cílem bylo zjištění, k jakým změnám došlo na islandské 

politické scéně před tím, než byla provedena zásadní zahraničněpolitická rozhodnutí, 

která zapříčinila tresčí války, makrelovou roztržku a stažení přihlášky do EU. Každému 

zvětšení exkluzivních vod v tresčích válkách předcházely volby, po kterých vždy došlo 

k obměně vládních koalic. To samé lze říci o islandské přihlášce, která byla podána 

především díky tomu, že v předčasných volbách po bankovním kolapsu vyhrála 

proevropská Aliance sociálních demokratů. Stažení islandské přihlášky bylo také 

spojeno s volbami a s návratem předchozí vládní koalice. Makrelová roztržka probíhala 

současně s diskusí ohledně vstupu do EU, avšak zde volby nehrály žádnou roli. 

Dále práce odpovídá na otázku, zda měly tyto politické změny bezprostřední 

vliv na daná zahraničněpolitická rozhodnutí nebo existovaly jiné možné důvody 

vysvětlující tyto kroky. Jak již bylo uvedeno, v prvních dvou případech měly výsledky 

voleb bezprostřední vliv na danou situaci. Kromě „výměny“ vládních elit hrály 

důležitou roli faktory vycházející z mezinárodní situace. Zvětšení islandských vod před 

tresčími válkami probíhalo na základě Trumanovy doktríny a norsko-britského 

precedentu. Islanďané si byli jisti, že mezinárodní právo je na jejich straně. Závěry 

Mezinárodního soudního dvora byly odmítnuty s tím, že se zvětšení vod týká 

kontinentálního šelfu a tudíž domácí politiky. Islandská vláda také reagovala na špatné 

sezóny sleďů z roku 1947 a 1968, které následně zapříčinily recese islandské 

ekonomiky v letech 1947 – 1952 a 1968 – 1969.  

Podání přihlášky do EU bylo také učiněno z ekonomických důvodů. Po kolapsu 

tří hlavních islandských bank došlo ke zhroucení celé islandské ekonomiky. Členství 

v Evropské unii mělo Islandu pomoci dostat se rychleji z krize. Jedním z hlavních 

představ bylo, že by se Island vzdal své nestabilní měny a přijal by euro. Finanční krize, 

která zasáhla celou Evropu, a následná krize eurozóny však tento argument oslabila. 
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V roce 2013, kdy se k moci dostaly opět euroskeptické strany, nebylo členství 

v Evropské unii již tak ekonomicky perspektivní. Jak již bylo zmíněno, v případě 

makrelové roztržky nehrály volby žádnou významnou roli. Islandská vláda reagovala 

na nečekaný výskyt této ryby v islandských vodách tím, že si sama stanovila kvóty 

pro výlov. Důvodem jednostranného určení makrelových kvót byla neochota ostatních 

států zapojit Island do rozhodovacího procesu. Následná roztržka byla způsobena 

především kvůli tomu, že Island nesouhlasil s „nespravedlivým“ rozdělením kvót.  

Dále byla důležitá analýza toho, jaký měla vláda prostor k ovládání zahraniční 

politiky a zda byla pod tlakem dalších vnitropolitických aktérů (veřejnost, koaliční 

partner, opozice).  Tresčí války byly specifické tím, že se vždy opozice snažila využít 

možnosti zvětšení islandských vod k tomu, aby se dostala zpět do vlády. Navyšování 

limitů mělo všeobecnou podporu veřejnosti a například v roce 1971 prohrála Strana 

nezávislosti volby také kvůli tomu, že nedokázala reagovat na proklamaci opozičních 

stran, že dojde k navýšení na padesát mil.  Tuto chybu pak Strana nezávislosti napravila 

během předčasných voleb v roce 1974, kdy se dvousetmílové pásmo stalo hlavním 

bodem jejího volebního programu.  

Veřejnost začala vyvíjet nátlak na vládu vždy až poté, co britské námořnictvo 

vplulo do sporného území. Protesty před britskou ambasádou a pobouření Islanďanů 

ovlivnilo rozhodování vlády o tom, že byly odmítnuty kompromisní dohody, které by 

nebyly pro Island viditelně výhodné. To samé platí i o opozici, která hledala sebemenší 

zaváhání vlády během vyjednávání, jež by byla využita v následných předvolebních 

debatách. V případě stažení islandské přihlášky se výrazně proměnilo veřejné mínění. 

Zatímco těsně po vypuknutí krize Islanďané podporovali islandské členství, ke konci 

volebního období proevropské levicové koalice už tomu bylo naopak. Veřejnost se stala 

více skeptická vůči vstupu do EU poté, co začalo být islandské členství neoficiálně 

podmiňováno vyřešením kauzy Icesave a makrelové roztržky. Euroskeptické strany, 

které se v roce 2013 dostaly k moci, tuto změnu následně využívaly k obhajobě svého 

rozhodnutí stáhnout islandskou přihlášku. 

Dalším aktérem, který ovlivňuje jednotlivá zahraničněpolitická rozhodnutí, je 

z logického hlediska koaliční partner. Je jasné, že politická rozhodnutí jsou prováděna 

na základě dohody koaličních partnerů, ale problém nastává tehdy, když se zájmy 

jednotlivých stran v zahraniční politice liší. V islandském případě nastává problém již 

při vytváření vládních koalic. Tradičně silná Strana nezávislosti dominovala islandské 
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politice a ostatní strany se snažily za jakoukoliv cenu sestavit koalici bez této strany. 

To vedlo v letech 1956 a 1971 ke spolupráci opozičních stran včetně socialistického 

Lidového svazu. Socialisté tím získali vyděračský potenciál k prosazování svých zájmů 

(převážně ukončení pobytu amerických vojsk) a s pomocí výhružek odchodu z vlády 

omezovali ostatní koaliční partnery a jejich snahu o vyjednávání. To samé platí 

i částečně pro volby z roku 2009, kdy se Aliance sociálních demokratů spojila 

s Levicovým hnutím zelených za podmínky, že bude návrh podání přihlášky do EU 

předložen v parlamentu. I přestože Hnutí nebylo proevropsky vyhraněné, využili 

sociální demokraté účast ve vládě jako páku pro dosažení svých cílů. 

Zahraničněpolitická rozhodnutí byla ovlivněna vnitropolitickou situací. 

Ve zkoumaných případech došlo ke střetu domácí politiky s bezpečnostními zájmy 

Islandu. Mezinárodní konflikty ohrozily islandské strategické postavení a samotní 

Islanďané byli ochotni své mezinárodní závazky obětovat kvůli rybolovu. Islandská 

vláda však vyhodnotila situaci tak, aby byly ve výsledku uspokojeny jak domácí, tak 

i bezpečnostní strategické zájmy Islandu. Rybolov jako národní zájem ovlivňuje 

zahraničněpolitická rozhodnutí ne z ekonomického, ale především z hlediska národní 

identity. 
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Summary 

The aim of this study was to analyze Icelandic fisheries as a national interest and its 

influence on the Icelandic foreign policy on the example of the three cases, namely the cod 

wars, the withdrawal of Iceland's application to the EU and mackerel dispute. The thesis set 

two hypotheses, and the first of them was that Icelandic fisheries have a significant impact 

on foreign policy, even though its economic importance is declining. First of all, an analysis 

of the role of the fisheries in the Icelandic economy between 1952 and 2014 was needed to 

test this statement. The thesis found out that Icelandic fishery is still one of the main sectors 

of Icelandic economy and also one of the most important pillars of Iceland's export 

activities, but according to the economic indicators its relative importance decreased. 

However, as the mackerel dispute proved, fisheries have a significant impact on 

foreign policy even after its economic importance declined. It is not possible to understand 

fisheries only as an economic factor. The image of Icelandic fishermen fishing freely 

“Icelandic” fish is among the important aspects of Icelandic independence. Even in the 

campaign against joining the EU used fishing argument more as a symbol for the 

sovereignty and independence than an economic constraints caused by EU membership. 

Although the economic importance of fisheries declined, fisheries remain the national 

interest. Fisheries are one of the main pillars of the Icelandic post-colonial national identity 

and thus have a major influence on foreign policy decisions. 

The analysis of fisheries as a national interest and its enforcement in foreign policy 

was based on neoclassical realism. The second hypothesis is based on the assumption that 

the Icelandic foreign policy decisions are made by government elites to satisfy both 

domestic and security interests in Iceland. In case of security threat, the Icelandic 

government will give priority to meet international demands, but only if there is not an 

extremely strong pressure from the domestic politics at the same time. Neoclassical Realism 

introduces variables into research on both the international and domestic level and assumes 

that the main actor in foreign policy is the ruling elite. In order to identify whether the 

second hypothesis was verified, it was first necessary to analyze the three cases presented. 

In the end, the theses affirmed that foreign policy decisions were influenced by the 

domestic politics. In the examined cases, the domestic politics clashed with the security 

interests of Iceland. International conflicts jeopardized Iceland's strategic position and 

Icelanders themselves were willing to sacrifice their international obligations for fisheries. 

The Icelandic government has evaluated the situation so that the result satisfied both 

domestic issues and strategic interests in Iceland. Fisheries as a national interest affects 

foreign policy decisions not by economic, but above all by the identity perspective.  
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Příloha č. 1: Výlučná ekonomická zóna Islandu a dalších států Evropy (obrázek) 

  

(zdroj:  Marine Regions, http://www.marineregions.org/eezdetails.php?eez_id=143) 
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Příloha č. 2: Mapa Islandu (obrázek) 

 

 

(zdroj: Google Maps, https://maps.google.com, upraveno autorkou) 

https://maps.google.com/
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Příloha č. 3: Islandské petice (2004 – 2015) a srovnání počtu podpisů (graf) 

 

 

(zdroj dat: IcelandReview, http://icelandreview.com/news/2015/06/02/mackerel-petition-fourth-most-popular-history) 
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