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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá tresčími válkami, řadou sporů mezi Spojeným 

královstvím a Islandem. Spory byly podníceny islandským unilaterálním rozšiřováním 

teritoriálních vod. To bylo způsobeno obavou Islandu z negativního vlivu zahraničních 

rybářů na místní ekonomiku a kulturu. Specifičnost sporů tkví v tom, že strany sporů 

byly partnery v rámci Severoatlantické aliance. Zajímavé jsou však především proto, že 

jejich výsledek byl na první pohled nečekaný, vítězství bylo totiž vždy na straně 

Islandu. Tato bakalářská práce zjišťuje, co způsobilo tento výsledek, a to skrze analýzu 

islandských národních zájmů, rozdělených za pomoci relevantních teorií mezinárodních 

vztahů na tři kategorie. Výsledkem analýzy je identifikace výhod islandské strany.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the Cod wars, a series of disputes between the 

United Kingdom and Iceland. The disputes were triggered by Iceland´s unilateral 

extention of its territorial waters. It was caused by Iceland´s fear of foreign fishermen´s 

negative impact on local economy and culture. The disputes are unique, for the warring 

parties were partners within NATO. The disputes are nevertheless mostly interesting for 

the fact that their end was rather unexpected. Every time victory was on Iceland´s side. 

This thesis investigates, what the reasons for such an outcome were. The investigation is 

done by an analysis of Icelandic national interests, devided into three categories with 

help of relevant theories of international relations. The outcome of this analysis is an 

identification of Icelandic advantages.  
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Úvod 

Tresčí války je pojmenování pro částečně politický, ale částečně i vojenský spor 

mezi Islandem a Velkou Británií. Spor se vedl o islandské unilaterální rozšiřování 

teritoriálních vod, jejichž šíře kolem Islandu byla v roce 1901 ustanovena na tři námořní 

míle. Smlouva byla nicméně uzavřena mezi Dánskem a Velkou Británií, takže ji po roce 

1944 nezávislá islandská vláda vypověděla. Primárním zájmem Velké Británie bylo 

udržet pásmo co nejužší, neboť, stejně jako další evropské státy, zde lovila ryby, 

především tresky, na které byl v té době severní Atlantik bohatý. Na lov a následný 

zpracovatelský průmysl pak bylo v Británii navázáno množství lidí, zejména v oblasti 

města Hull. Pro Island ale lov a vývoz ryb také znamenal stěžejní část ekonomiky, a 

především součást historické tradice. Navíc existovaly obavy, že pokud se bude 

ekonomika více diverzifikovat a země se otevře zahraničním společnostem, ty by mohly 

mít v tak malé ekonomice příliš velký vliv. Tlaky na udržení rybolovu u obou států tak 

byly vysoké a spor o to problematičtější, že v 50. letech bylo islandské hospodářství 

závislé na vývozu právě do Británie. Ustanovení hranice na třech mílích bylo nezávislou 

islandskou vládou roku 1952 vypovězeno a nahrazeno mílemi čtyřmi. Dále ve třech 

vlnách, podle kterých lze identifikovat i tři tresčí války, Island rozšířil své teritoriální 

vody na 12, 50 a nakonec 200 námořních mil. První válka probíhala mezi lety 1958 a 

1961, druhá mezi lety 1972 a 1973 a poslední mezi roky 1975 a 1976. Za vítěze všech 

tří válek se považuje Island. Dnes je 200mílová námořní ekonomická zóna součástí 

Úmluvy OSN o mořském právu UNCLOS 82.  

Spor byl rizikový pro Severoatlantickou alianci, protože nejenže proti sobě stáli 

dva členové paktu, ale zároveň se po britském embargu na islandské ryby (1952-1956) 

islandský obchod rozšířil i do zemí za Železnou oponou. Navíc se na ostrově od roku 

1951 nacházela vojenská základna NATO v Keflavíku, vůči které existovala na Islandu 

značná opozice. Vzhledem k obchodním vazbám na SSSR tedy mezi ostatními členy 

NATO vykrystalizoval názor islandským požadavkům ustoupit.  

Časové ohraničení tresčích válek je diskutabilní, někteří autoři jejich počátek 

datují již k roku 1415, kdy angličtí rybáři lovili poblíž Islandu a stali se tak terčem pro 

bohaté Islanďany, kteří sami ryby potřebovali pro směnu s Angličany za luxusní zboží.1 

                                                 

1 Helena Kadečková, Dějiny Islandu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009), 152–53.   
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Vědec Björn Thorsteinsson jich pak například celkem identifikoval deset.2 Ačkoli lze 

sporů, označovaných za tresčí války, v literatuře nalézt vícero, tyto tři poslední jsou si 

podobné v, pro práci stěžejních, parametrech. Stáli zde proti sobě dva členové 

Severoatlantické aliance, a především v těchto válkách, vždy proti stejnému soupeři, 

vystupoval již nezávislý islandský stát. Zároveň se jednalo o války o rozšíření a udržení 

islandských limitů teritoriálních vod. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat zájmy Islandu, a následně zjistit, díky 

čemu Island své národní zájmy prosadil a vyhrál všechny tři tresčí války, i přes pro něj 

na první pohled nevýhodnou situaci. Tento cíl je naplněn identifikováním výhod, které 

z dané situace pro Island vyplývaly. Tyto výhody jsou určovány právě skrze národní 

zájem, a to v interpretativním paradigmatu. Výzkumnou otázkou je, jaké byly výhody 

Islandu pro prosazování svých národních zájmů v tresčích válkách.  

Práce bude dělena do čtyř částí. V první bude představena užitá teorie a 

metodologie. Ve druhé pak bude následovat popis událostí, který bude postupovat 

chronologicky, a to od prvního rozšíření na čtyři míle až po ukončení 3. tresčí války, 

tedy od roku 1952 do roku 1976. Vzhledem k důležitosti událostí, které proběhly 

v období mezi válkami je nutné zahrnout i 60. léta, především kvůli krizi v lovu sleďů a 

následným ekonomickým problémům. Identifikace tresčích válek jako takových je 

nesnadná a výzkumníci se v jejich počtu neshodují. Konsensus panuje nad určením 

poslední války, která proběhla v roce 1976, proto práce končí právě tímto datem. 

Počáteční datum bylo vybráno podle prvního rozšíření islandských teritoriálních vod 

Islandem jakožto nezávislým státem. Část třetí bude věnována islandským zájmům a 

jejich zmapování v rámci tří zvolených kategorií. V části poslední pak budou uvedeny 

výhody Islandu, které zemi pomohly své zájmy na mezinárodní úrovni prosadit a vyhrát 

tak všechny tři války.   

Co do dosavadního stavu poznání tématu tresčích válek, literatura nabízí tři 

druhy náhledů. Jednak se jedná o práce autorů, kteří se válek účastnili. Mezi islandské 

práce patří především titul Friends in conflict: the Anglo-Icelandic Cod Wars and the 

law of the sea Hannese Jónssona, který byl za islandskou stranu přímo zainteresován.3 

Z britských autorů se do této skupiny řadí sir Andrew Gilchrist a jeho kniha Cod Wars 

                                                 

2 Gudmundur Halfdanarson, The A to Z of Iceland (Lanham: Scarecrow Press, 2010), 29 (the dictionary).  
3 Hannes Jónnson, Friends in Conflict: The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the Sea (Hamden: 
Archon Books, 1982).  
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and How to Lose Them.4 Sir Andrew byl ambasadorem na Islandu v období první tresčí 

války. Druhým takovým autorem je Andrew Welch s titulem The Royal Navy in The 

Cod Wars: Britain and Iceland in Conflict 1958–1976.5  

Druhým typem literatury jsou práce z oblasti mezinárodních vztahů. Zde se 

jedná především o několik studií, nejvíce Sverrira Steinssona. Mezi jeho práce tohoto 

druhu patří Neoclassical Realism in the North Atlantic6, Do liberal ties pacify? A study 

of the Cod Wars7  a také The Cod Wars: a re-analysis, kde se autor snaží vcelku uchopit 

dosavadní znalosti o této problematice.8 Mezi tento typ prací lze zařadit i studii Zorzety 

Bakaki Deconstructing Mediation: A Case Study of the Cod Wars.9 

Nejrozsáhlejším segmentem literatury o tresčích válkách jsou práce historické. 

Dějinný přehled válek poskytuje hlavně v jedné studii Guðmundsson,10 případně v 

knihách jako součást celých islandských dějin Karlsson11 a Derry.12   

Historická literatura se věnuje zejména jednotlivým sporům, případně na spory 

nahlíží z určitého úhlu pohledu. Z knih je důležitý titul Troubled Waters, který se 

zabývá první tresčí válkou.13 Další literatura v tomto segmentu je pak ve formě 

odborných článků. Příkladem může být Jóhannessonova práce How Cod War Came, 

která zkoumá příčiny prvního sporu.14 Případně Sympathy and Self-interest. Norway 

and the Anglo-Icelandic Cod Wars, kde se autor zaměřil na norské vnímání problému 

tresčích válek a pomoc tohoto státu při jejich řešení.15 Jiné práce se zaměřují například 

                                                 

4 Sir Andrew Gilchrist, Cod wars and how to lose them (Q Press, 1978).  
5 Andrew Welch, The Royal Navy in The Cod Wars: Britain and Iceland in Conflict 1958–1976 (Maritime 
Books, 2006).  
6 Sverrir Steinsson, „Neoclassical Realism in the North Atlantic: Explaining Behaviors and Outcomes in 
the Cod Wars,“ Foreign Policy Analysis 13, no. 3 (2017): 599–617. 
7 Sverrir Steinsson, „Do liberal ties pacify? A study of the Cod Wars,“ Cooperation and Conflict, (2017), 
https://doi.org/10.1177/0010836717712293.  
8 Sverrir Steinsson, „The Cod Wars: a re-analysis,“ European Security 25, no. 2 (2016).  
9 Zorzeta Bakaki, „Deconstructing Mediation: A Case Study of the Cod Wars,“ Negotiation Journal 32, no. 
1 (2016).  
10 Gudmundur Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ Scandinavian Journal of History 31, no. 2 
(2006).  
11 Gunnar Karlsson, The History of Iceland (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000).  
12 Thomas Kingston Derry, A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979).   
13 Gudni Thorlacius Jóhannesson, Troubled Waters. Cod War, Fishing Disputes, and Britain's Fight for the 
Freedom of the High Seas, 1948-1964 (London: University of London, 2004).  
14 Gudni Thorlacius Jóhannesson, „How ‘cod war’ came: the origins of the Anglo-Icelandic fisheries 
dispute, 1958–61,“ Historical Research 77, no. 198 (2004). 
15 Gudni Thorlacius Jóhannesson, Sympathy and self-interest: Norway and the Anglo-Icelandic Cod wars 
(Institutt for Forsvarssturier, 2005).   
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na ekonomické otázky válek, jako Thór v knize British trawlers and Iceland 1919–

1976.16  

Neopomenutelnou součástí znalostí o tresčích válkách jsou knihy a články 

věnované ekologické otázce ryb v Atlantiku, práce zabývající se mořským právem a 

rozšiřováním teritoriálních vod, a také práce ekonomické, zabývající se islandským 

hospodářstvím. Z prvního jmenovaného typu prací jsou důležité knihy Cod a In a 

Perfect Ocean, které obě zkoumají rybí populace a jejich úbytek.17  

Z právních textů jsou pro práci důležité například články Alexandera a 

Hodgsona, a Baileyho.18 Všichni tři se zabývají postavením 200mílové ekonomické 

zóny v mezinárodním právu.  

Studie Agnarssona a Arnasona, případně odborný článek Jónssona pak přidávají 

důležitý náhled na strukturu islandského hospodářství a roli rybolovu v něm.19 

Tato bakalářská práce se v rámci již existující literatury řadí jakožto případová 

studie k druhé skupině, tedy pracím, jež nenabízejí jen popis událostí, ale s pomocí 

teorie také zkoumají určitý aspekt tresčích válek.  

                                                 

16 Jón Thór, British trawlers and Iceland 1919–1976 (Gothenburg: University of Gothenburg, 1995). 
17 George Rose, Cod (St. John's: Breakwater Books, 2007).  
Daniel Pauly a Jay MacLean, In a Perfect Ocean. The State of Fisheries and Ecosystems in the North 
Atlantic Ocean (Washington DC: Island Press, 2003).  
18 Lewis Alexander a Robert Hodgson, „The Impact of the 200-Mile Economic Zone on the Law of the 
Sea,“ San Diego Law Review 12, no. 3 (1975).  
James Bailey, „The Exclusive Economic Zone: Its Development And Future In International And Domestic 
Law,“ Louisiana Law Review 45, no. 6 (1985).  
19 Sveinn Agnarsson a Ragnar Arnason, „The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy: A 
Historical Examination“ (working paper, Institute of Economic Studies, University of Iceland, Reykjavík, 
2003). 
Gudmundur Jónsson, „Iceland, OEEC and the trade liberalisation of the 1950s,“ Scandinavian Economic 
History Review 52, no. 2-3 (2011).  
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1 Teoreticko-metodologická část 

1.1 Teoretický rámec 

Při výběru správné teorie je potřeba určit podmínku, za které je považována za 

relevantní. Z předběžné analýzy tématu na základě průběhu válek vyplývá, že Island 

sledoval své státní zájmy. Státní zájem je proto podmínkou a bodem, který je nutné 

v teorii reflektovat. Teorie by měla být schopna vysvětlovat národní zájem v kontextu 

tresčích válek, tedy takový, kde integrální roli hraje nacionalismus, snaha o zachování 

tradic a celkové přežití státu. Národní, či státní zájem je obecně kategorie, která své 

základní kontury získala v meziválečném období. V teorii mezinárodních vztahů 

národní zájem jako první utvářel americký klasický realismus Hanse Morgenthaua. 

Všechny ostatní školy na tento náhled pouze reagovaly. V diskursu se proto neobjevují 

otázky na nejlepší způsob tvorby národního zájmu, naopak se diskuse orientuje na 

problematiku objektivity zájmu, případně na jeho stálost.20 

Národní zájem je často používán v politické praxi jako řečnický obrat pro 

zjednodušenou argumentaci, zároveň je však i konceptem diskutovaným v rámci 

odborných debat. Morgenthau jej v knize Politics Among Nations dokonce jmenoval 

jedním ze základních principů politického realismu. V pozdějších debatách se o 

národním zájmu debatuje buď jako o jakkoli naplnitelné kategorii, nebo jako o pojem 

navázaný vždy na určitou materiální esenci, jako ho vidí například Morgenthau. Tento 

autor ale není prvním vědcem, který s ideou takovéhoto kolektivního zájmu přišel. 

Národní zájem se opírá o raison d´État, jenž je spojen s myšlenkou nezávislých států a 

jejich vytváření. Hlouběji problematiku vývoje a legitimity tohoto konceptu rozebírá 

například Petr Kratochvíl.21  

Co se týče zkoumání národního zájmu v případu tresčích válek, literatura se 

omezuje v českém prostředí na několik kvalifikačních prací, ze zahraničních autorů se 

pak tomuto tématu nejvíce blíží Gudni Thorlacius Jóhannesson v Sympathy and self-

interest: Norway and the Anglo-Icelandic Cod wars.22  

                                                 

20 Petr Kratochvíl, „Návrat k normativitě: Národní zájem jako teoretická kategorie,“ Politologický časopis, 
no. 1 (2009): 3.  
21 Petr Kratochvíl, Původ a smysl národního zájmu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2010).  
22 Gudni Thorlacius Jóhannesson, Sympathy and self-interest: Norway and the Anglo-Icelandic Cod wars 
(Institutt for Forsvarssturier, 2005).   
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Nyní budou představeny základní teoretické koncepty mezinárodních vztahů a 

jejich náhled na národní zájem. Relevantní jsou tradice liberalismu, realismu, marxismu, 

anglické školy a konstruktivismu.23 

Liberalismus je myšlenkový směr, který prosazuje pohled na mezinárodní vztahy 

jako na systém s potenciálem rozvoje. Za aktéry považuje nejen státy, ale také 

mezinárodní organizace, společnosti a nevládní sektor.24 

Co se týče národního zájmu, liberalismus ho vnímá jako nedílnou součást 

problematiky volného trhu. Kenichi Ohmae například píše, že protekcionismus by měl 

být veřejným, národním zájmem odmítnut jako zájem partikulární. Liberalismus klade 

důraz na globální integraci a bottom-up přístup při tvorbě národního zájmu.25  

Realismus vznikl v období mezi světovými válkami jako reakce na liberalismus. 

Odmítá liberální vnímání etiky v rámci mezinárodních vztahů a raději akcentuje 

anarchii a ústřední roli národních zájmů, které vedou ke sporům mezi státy, jelikož se 

národní zájmy například na surovinovém základě setkávají s jejich omezenou 

dostupností. Zároveň realismus klade důraz na etatismus, přežití a svépomoc.26  

Národní zájem podle klasického realisty Hanse Morgenthaua závisí především 

na získání moci. Kindermann na něj pak navazuje a říká, že národní zájem je zjištěním 

v daném historickém kontextu, jaké chování státu napomůže maximalizovat především 

existenciální zájmy, jako bezpečnost, moc, bohatství.27 

Marxismus na první pohled nemá s mezinárodními vztahy příliš společného. 

Jeho pohled na společnost se s nimi skutečně i v mnohém míjí, jelikož se nezaměřuje 

primárně na vztahy mezi státy, nýbrž mezi společenskými třídami v rámci společenské 

výroby. I marxistické úvahy o mezinárodních vztazích se tak integrálně zaobírají 

ekonomickou situací.28 

                                                 

23 Srovnej Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (New York: Palgrave 
MacMillan, 2005).  
24 Tomáš Blažek, „Liberalismus,“ in Přehled teorií mezinárodních vztahů, ed. Pavel Pšeja (Brno: 
Masarykova univerzita, 2005), 44–45. 
25  Kenichi Ohmae, The end of the nation state – the rise of regional economies (Simon and Schuster, 
1995), 60–64.   
26  David Müller, „Realismus,“ in Přehled teorií mezinárodních vztahů, ed. Pavel Pšeja (Brno: Masarykova 
univerzita, 2005), 31–34.  
27 Hans Morgenthau, Politics Among Nations (Knopf, 4. ed., 1967), 30–32.    
    Stefano Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy: The Continuing 
Story of a Death Foretold (Routledge, 1998), 39.   
28 Kenneth Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis (Columbia university press, 2001), 
126–7.   
Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů (Praha: Portál, 2003), 112–13.   
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I marxistický pohled na národní zájem je proto poněkud odlišný od náhledu 

liberalismu nebo realismu. Předně je zde vnímán jako prakticky neexistující veličina, 

jejíž tvorba podléhá zájmům buržoazní třídy. Stát se v tomto pojetí rovná kapitalistům, a 

ne všem obyvatelům.29 

 Stavebním kamenem přístupu anglické školy je idea, že státy v mezinárodním 

prostředí tvoří společenství. Škola připouští násilí mezi státy, neboť stejně jako 

realismus považuje mezinárodní vztahy za anarchické, nicméně poukazuje na to, že 

spory jsou eliminovány morálkou a mezinárodním právem.30 

Co do vztahu této teorie s konceptem národního zájmu, anglická škola 

především akcentuje jakýsi modus vivendi mezi zájmy jednotlivých států a 

mezinárodním společenstvím jako celkem. K úspěšnému využití národního zájmu je 

podle teorie nutné splňovat dvě podmínky: Jednak musí být cíle zahraniční politiky 

země jasně artikulovány, a zároveň je nutné, aby braly ohled na širší společenství.31  

Teorie konstruktivismu je založena především na vnímání sociální reality jako 

společenského konstruktu. Při zkoumání reality se opírá hlavně o porozumění, ne nutně 

vysvětlení.32 Snahou této teorie je do centra pozornosti dostat ideje. Konstruktivisté 

v čele s Alexanderem Wendtem vnímají státy a mezinárodní struktury za navzájem se 

konstituující aktéry.33 

Toto chápání je stěžejní pro konstruktivistický náhled na národní zájem. Tato 

tradice totiž předpokládá, že jedinec vstupuje do akce v rámci státu a stát se tak stává 

aktérem s určitými zájmy. Na stát je díky tomu možné nahlížet také jako na jedince.34 

Z pozice konstruktivismu je národní zájem souhrn ideí, o nichž jsou občané 

přesvědčeni, že je spolu sdílejí, a představa, jak by měla být tato společná identita 

přetavena do politického a diplomatického chování.35  

                                                 

29 Stephen Krasner, Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy 
(Princeton University Press, 1978), 26.  
30 Andrew Linklater, „The English School,“ in Theories of International Relations, ed. Scott Burchill a kol. 
(Palgrave Macmillan, 3. ed., 2005), 84–86.  
31 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (Basingstoke: Pelgrave 
Macmillan, 2012), 66–67.  
32 Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů (Praha: Portál, 2003), 141–42.  
33 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge, 1999), 193, 215. 
Stefano Guzzini, “A Reconstruction of Constructivism in International Relations,” European Journal of 
International Relations 6, no. 2 (2000): 159 - 60.  
34 Wendt, Social Theory of International Politics, 215. 
Martha Finnemore, National Interests in International Society (Cornell University Press, 1996), 22 - 23.   
35 Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 197.  
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Z metateoretického hlediska jsou pro daný případ nejvhodnější teorie 

konstruktivismu a realismu. Tresčí války jsou sporem, v němž primární roli hrají zdroje, 

tedy tresky. Realismus předně akcentuje státy jako racionálně jednající aktéry, kteří jsou 

ve stavu neustálé rivality a rozhodujícím hnacím motorem jejich chování je, v realismu 

klasickém, otázka moci. Neorealismus Kennetha Waltze se však od tohoto přemýšlení 

přesouvá k chápání národního zájmu jako snahy o přežití. Na rozdíl od Morgenthauova 

klasického realismu Waltz nahlíží na národní zájem jako na kategorii nezávisející čistě 

na kumulaci moci. Takový pohled by totiž byl pro případ tresčích válek nevhodný. 

Naopak objektivní, od rozhodování jednotlivých politiků oproštěný národní zájem 

v představách Kennetha Waltze bude určujícím náhledem pro tuto práci. Neorealismus 

se od klasického realismu liší i v dalších věcech. Waltz při vysvětlování odlišností mezi 

těmito dvěma teoriemi začíná upozorněním, že neorealismus rozlišuje mezi strukturální 

úrovní mezinárodních vztahů a úrovní jednotek. Dále se odlišuje tím, že připouští 

myšlenku mezinárodní politiky jako systematické struktury. Ve své „strukturální“ 

realistické teorii Waltz také poukazuje na to, že nezáleží ani tak na politickém 

uspořádání jednotek, ale především na rozložení schopností (distribution of 

capabilities).36 Druhou teorií je teorie sociálního konstruktivismu. Velmi blízko 

k Waltzovu neorealismu má konstruktivistické pojetí Alexandera Wendta. Wendt 

především určuje čtyři základní potřeby týkající se národního zájmu. Jsou jimi přežití, 

autonomie, ekonomický blahobyt a kolektivní sebeúcta.37 V rámci konstruktivismu, 

stejně jako realismu, existuje několik přístupů k národnímu zájmu. Krom Wendta se 

jedná především o Friedricha Kratochwila a Juttu Weldes.38 Wendtův přístup je však 

díky ústupku vůči neorealismu v podobě přijetí materiální stránky národního zájmu 

v tomto případě nejvhodnější.  

Wendt prakticky rozšiřuje Waltzovu neorealistickou teorii o sociální rozměr. 

Oba souhlasí, že stát je základní jednotkou mezinárodních vztahů. Waltz vidí 

mezinárodní společenství jako anarchistické, Wendt toto sice odmítá, nicméně říká, že 

základem jsou egoistické zájmy, které se vytvářejí dělením na „my“ a „oni“. Oba autoři 

také vnímají identity aktérů za jen velmi málo proměnlivé.39  

                                                 

36 Kenneth Waltz, „Realist Thought and Neorealist Theory,“ Journal of International Affairs 44, no. 1 
(1990): 29–31.  
37 Kratochvíl, Původ a smysl národního zájmu, 182–88.  

38 Ibid, 190–92.  
39 Ibid, 186–87.   
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1.2 Metodologie a výzkumná kritéria  

Bakalářská práce se opírá o jeden případ, ohraničený časovým obdobím, ze 

kterého nebude získávat zobecnitelné závěry, ani prognózy. Z metodologického 

hlediska je proto nejlepší využít případové studie.40 V tomto případě se jedná o studii 

nekomparativní, jedno-případovou. Otázka bakalářské práce zní, jaké byly výhody 

Islandu pro prosazování svých národních zájmů v tresčích válkách. Vzhledem k tomu, 

že práce nemá za cíl odhalování kauzálních souvislostí, ale spíše porozumění 

událostem, nejvhodnějším typem případové studie je interpretativní výzkum. Ten je 

závislý na pojmech a práci s empirickým materiálem, tedy primárními zdroji a 

sekundární literaturou.41 Podle dělení George a Bennetta se jedná o takovou studii, která 

bude krom deskripce také aplikovat již existující teorii, v tomto případě neorealistickou 

a konstruktivistickou teorii mezinárodních vztahů.42 

Klíčovým pojmem pro tuto práci je národní zájem. Ten bude rozdělen do 

kategorií, na jejichž základě bude následně zkoumán. Kategorie budou určeny podle 

toho, jak o národním zájmu smýšlejí Waltz a Wendt. Neorealismus v podání Kennetha 

Waltze se zaměřuje v pátrání po národním zájmu na snahu o přežití daného státu. Wendt 

pak jako jeden z mála konstruktivistů připouští roli esencialismu v národním zájmu. To 

znamená, že zájem není formován jen idejemi, ale i materiální situací. Z toho vyplývá, 

že existuje národní zájem ekonomický, založený na potřebě státu zajišťovat svou 

existenci skrze materiální zdroje.43 Lze předpokládat, že existoval nepoměr mezi aktéry 

co do dependence na rybolovném průmyslu, a ten že fungoval jako katalyzátor pro 

prosazování islandského národního zájmu. Předpokladem pro prozkoumávání tohoto 

národního zájmu bude tvrzení, že Island byl ekonomicky na lovu ve vodách kolem 

ostrova závislý.    

Druhý národní zájem s prvním souvisí. Wendt v Social Theory of International 

Relations přímo hovoří o nutnosti v rámci sociálního konstruktivismu neopomíjet 

                                                 

40 Petr Drulák, Ondřej Císař, Vít Beneš, „Výzkum politiky a jeho epistemologické, metodologické a 
normativní souvislosti,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích, ed. Vít Beneš, Petr Drulák (Portál, 2008), 9-15.  
41 Petr Drulák, „Interpretativní případová studie,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie 
v politologii a mezinárodních vztazích, ed. Vít Beneš, Petr Drulák (Portál, 2008), 56–8.  
42 Ondřej Císař a Vít Beneš, „Výzkumný rámec a jeho prvky,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, ed. Vít Beneš, Petr Drulák (Portál, 2008), 23.   

43 Wendt, Social Theory of International Relations, 109–113.  
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přírodní podmínky a jejich propojenost se společností.44 John Barkdull a Paul Harris 

pak toto rozvíjejí a ukazují, že podle Wendta je stát vytvářen idejemi a ty až poté 

determinují jeho chování. Z toho podle nich vyplývá, že definice sebe sama, ostatních 

aktérů a intersubjektivní pochopení mezinárodních vztahů vede k osvojení ekologických 

idejí.45 U neorealismu autoři nacházejí předpoklad pro prosazení ekologické politiky 

v podobě relativního zisku.46 Dle něj lidé preferují menší výhody pro sebe, pokud jsou 

menší i pro ostatní státy.47 Druhou kategorií národního zájmu bude proto zájem 

ekologický. S přihlédnutím například k velkému úbytku sledě v 60. letech je 

pravděpodobné, že se Island snažil populace chránit, a že pohled Spojeného království i 

mezinárodní komunity byl podobný. Předpokladem je, že se Island snažil o rozšiřování 

lovišť, ale zároveň o zabezpečení existence skrze konzervaci populace ryb.  

Wendtův konstruktivismus především říká, že zájmy států jsou vytvářeny za 

pomocí sociální interakce při setkávání mezi egoistickým „já“ a ostatními aktéry.48 

Waltzův neorealismus národní zájem v mezinárodním společenství vnímá jako 

konstantu, která je závislá na struktuře systému a rozdělení moci v něm.49 Třetí 

zkoumaný národní zájem tak bude politický. Zde se dá předpokládat výrazná role 

Severoatlantické aliance, chování USA a NATO jako mediátora sporů a výhody 

vyplývající z probíhajících konferencí o mořském právu, tedy vliv mezinárodní situace 

na vývoj islandského národního zájmu.   

Druhým důležitým pojmem práce jsou islandské výhody. Těmi jsou v práci 

označovány okolnosti, jež vedly k vítězství Islandu, tedy prosazením jeho zájmů. Za 

výhody je zde možné označit jen takové okolnosti, které jsou reflektovány v primárních 

zdrojích. Práce se tedy snaží nalézt výhody na základě analýzy národních zájmů Islandu 

a práce s empirickým materiálem, primárními zdroji. Z primárních zdrojů jsou použity 

předně smlouvy mezi Islandem a Velkou Británií, které ukončily první a třetí tresčí 

válku. Jedná se o takzvané Exchanges of Notes, a to z roku 1961 a 1976. Dále se také 

                                                 

44 Ibid, 111.  
45 John Barkdull a Paul Harris, „Ecology and foreign policy: theoretical lessons from the literature“ 
(working paper, Centre for Public Policy Studies, Lignan University, Hong Kong, 2001), 13–14.   
46 Ibid, 10.  
47 Šárka Waisová, Úvod do studia mezinárodních vztahů (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., 3. ed., 2009), 116.  
48 Alexander Wendt, „Collective Identity Formation and the International State,“ The American Political 
Science Review 88, no. 2 (1994): 388.  
49 Kratochvíl, Původ a smysl národního zájmu, 183.  
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jedná o dvě rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, a to ve věci sporu mezi 

Islandem a Velkou Británií, a také mezi Islandem a Spolkovou republikou Německo.   

V rámci třech identifikovaných kategorií jsou tedy v práci analyzovány islandské 

zájmy, a na jejich základě ve stejných třech kategoriích určeny výhody.  
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2 Průběh válek  

2.1 Rozšíření na čtyři námořní míle  

Po druhé světové válce nezávislá republika Island vypověděla smlouvu o 

teritoriálních vodách, kterou mezi sebou uzavřely vlády Dánska a Velké Británie již 

v roce 1901.50  

Prvním podstatným rozšířením pobřežních vod Islandu bylo to z roku 1952. 

Jednalo se o první pokus rozšířit svá loviště ryb od ustanovení nezávislého státu v roce 

1944.51 Islandská vláda se mohla opřít o norský precedens. Norové po válce uplatňovali 

stejné právo, a dokonce zatýkali britské rybáře ve své čtyřmílové zóně. Tento spor 

Britové vyhnali až k mezinárodnímu soudnímu dvoru. Instituce však potvrdila nároky 

Norska, které argumentovalo prioritou místních zájmů.52  

V meziválečném období se konkurence pro islandské rybáře zdála být 

zanedbatelná, a to především vzhledem k tomu, že Islanďané rybařili v hlubokých 

vodách. V období války se pak moře kolem ostrova stalo téměř opuštěným. Nicméně po 

roce 1945 začaly být vody užívány mnoha rybářskými flotilami, a ačkoliv islandská 

progresivní vláda zmodernizovala domácí trawlery, nárůst chycených ryb byl mezi lety 

1945 a 1949 o pouhých 17 %.53  

Tyto důvody vyústily ve vznik zákona o vědecké ochraně lovišť ryb, přijatého 

roku 1948. Na jeho základě mělo ministerstvo pro rybolov právo rozhodovat o šíři 

pásma teritoriálních vod. První rozšíření započalo již o dva roky později, a to na 

severním pobřeží ostrova. Kolem celého Islandu bylo pásmo rozšířeno na 4 nautické 

míle až v roce 1952.54 

Island do Británie vyvážel kolem 25 % své veškeré rybí produkce, přičemž roční 

odchyt činil od druhé světové války mezi 200 000 a 460 000 metrických tun.55 Britská 

asociace vlastníků trawlerů se rozhodla jako odvetu za znemožnění lovu ryb ve vodách, 

                                                 

50 „The Cabinet Papers | The Cod Wars,“ Nationalarchives.gov.uk, staženo 7.6. 2017, 
http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/cod-wars.htm  
51 Bruce Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod 
War,“ Geographical Review 66, no. 2 (1976): 128.  
52 „Nationalarchives.gov.uk, „The Cabinet Papers | The Cod Wars.“  
53 Karlsson, The History of Iceland, 342–43.   
54 Ibid, 343.  
55 Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 128.  
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kam do té doby tradičně britské trawlery odplouvaly, zamezit islandským lodím kotvit 

v britských přístavech. Pracovníci britských doků na takovou výzvu slyšeli.56  

Pro islandskou ekonomiku to znamenalo komplikace a nutnost přeorientovat se 

na mražené rybí výrobky. Islandský vývoz se rozkročil mezi USA a některé země 

komunistického bloku včetně Sovětského svazu.57 

Bojkot islandských ryb v britských přístavech byl pro islandskou ekonomiku ve 

výsledku přínosný, neboť donutil podniky k technologické inovaci ve zpracování ryb a 

Island přestal být pouhým dodavatelem produktů bez přidané hodnoty, tedy charakteru 

primárního sektoru.58 

2.2 Rozšíření na dvanáct námořních mil  

Velká Británie svůj bojkot zrušila po čtyřech letech v roce 1956 a stávající 

hranici, nutno poznamenat, že na nátlak Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci OEEC, akceptovala.59 Nicméně od února do dubna 1958 se v Ženevě konala 

konference OSN o mořském právu, na jejímž konci bylo uzavřeno několik konvencí. 

Konference například stanovila principy a mechanismy pro hospodaření s rybími 

populacemi v mořích. Zároveň uznala speciální zájmy přímořských států, pokud se týče 

lovišť na širém moři při jejich teritoriálních vodách. 86 účastnících se států však nebylo 

schopno se shodnout na šířce teritoriálních lovišť.60  

Tento fakt vedl Island v září téhož roku k unilaterálnímu rozšíření svých 

výsostných vod na 12 námořních mil. Krok byl učiněn oficiálně kvůli strachu islandské 

strany z deplece přírodních zdrojů z důvodu nadměrného rybolovu zahraničních lodí 

v okolí Islandu.61  

Britské trawlery ale i po 1. září vplouvaly do dvanáctimílové zóny, byly s nimi 

ale posílány vojenské křižníky. To vyvolávalo eskalaci napětí a začalo docházet 

k incidentům. Vzhledem k zapojení armádní techniky se o období mezi lety 1958 a 

1961 hovoří jako o tresčí válce, optikou této práce první.62 

                                                                                                                                               

Halfdanarson, The A to Z of Iceland, 34.  
56 Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 128.   
57 Kadečková, Dějiny Islandu, 248–250.   
58 Karlsson, The History of Iceland, 344. 
59  „Nationalarchives.gov.uk, „The Cabinet Papers | The Cod Wars.“  
60 „1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea - Main Page,“ Audiovisual Library of International 
Law, staženo 11.6. 2017, http://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html  
61 Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 128.   
62 Kadečková, Dějiny Islandu, 250–51.   
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Islandské lodě bránily britským rybářům různými prostředky, nevyjímaje 

narážení do britských plavidel.63 Právě tento spor byl prvním, který získal od britského 

tisku název „tresčí válka“, anglicky „cod war“, čili slovní hříčka, evokující „cold war“.  

První válka skončila roku 1961 dvěma dohodami. V první Velká Británie uznala 

islandské rozšíření výsostných vod na 12 námořních mil, nicméně výměnou za ústupek 

Islanďanů v podobě povolení rybolovu britským trawlerům v pásmu mezi 6 a 12 mílemi 

na tři roky. Lovit se zde mohlo vždy pouze v určitém období roku. Island se krom toho 

také zavázal, že jakékoliv neshody o případné budoucí rozšíření teritoriálních vod 

budou postoupeny před mezinárodní soudní dvůr.64 

Během první tresčí války velká Británie aplikovala politiku známou jako 

gunboat diplomacy, diplomacie dělových člunů. Vyjadřuje využití, ale především 

v tomto případě vystavování na odiv svou námořní sílu k zastrašení slabšího soupeře. 

V období na přelomu 19. a 20. století tato taktika Británii vyšla, v tresčí válce však 

nikoliv.65 

2.3 Krize v lovu sledě  

V průběhu 60. let trpěl Island ekonomickou depresí. Ta byla způsobena dvěma 

faktory, a to přílišným lovením sledě a propadem cen ryb na světových trzích. Úbytek 

populace sleďů bylo možné v průběhu 20. století sledovat hned několikrát. V 60. a na 

počátku 70. let se jednalo v Severním moři o pokles z více jak 2 milionů tun na 50 000 

tun úlovků. Především se ale ve stejném období snížil nejvyšší věk odchycených sleďů, 

a to ze 14 na pouhých 5 let. Podobná intenzita lovu musela vést logicky ke kolapsu.66 

Vrcholu lov sleďů dosáhl v roce 1965, o čtyři roky později pak naprosto 

zkolaboval. Na vině byly především rychle se rozvíjející technologie jako byly nové 

výkonnější sonary. Ze dvou milionů tun v polovině 60. let tak produkce poklesla na 

pouhých 10 000 v roce 1973.67 

                                                 

63 „Nationalarchives.gov.uk, „The Cabinet Papers | The Cod Wars.“  
64 Karlsson, The History of Iceland, 346.   
Roger Briney, „The Icelandic Fisheries Dispute: A Decision is Finally Rendered,“ Georgia Journal of 
International and Comparative Law 5, no. 1 (1975): 250.   
65 Jóhannesson, „How ‘cod war’ came: the origins of the Anglo-Icelandic fisheries dispute, 1958–61,“ 
545.  
66 Mark Dickey-Collas, et al., „Lessons learned from stock collapse and recovery of North Sea herring: a 
review,“ ICES Journal of Mar 
ine Science 67, no. 9 (2010): 1875.  
67 Lawrence Hamilton, Oddmund Otterstand, a Helga Ögmundardóttir, „Rise and fall of the herring 
towns: impacts of climate and human teleconnections,“ in Climate Change and the Economics of the 
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V celém dvacátém století byl Island i v poměrně zvláštní ekonomické situaci. 

Ekonomika se pohybovala v sinusoidě mezi konjukturou a velkými depresemi. Po druhé 

světové válce země zaznamenala vysoký růst HDP, během dramatického úbytku sledě 

se však hospodářství propadlo do recese. Fluktuace byla způsobena právě nestálostí 

v odchytu ryb. V roce 1971 bylo například uloveno o 25 % méně ryb než v předchozím 

roce. Snahy o diverzifikaci příjmů narážely na námitky ohledně nezávislosti (na tak 

malém trhu by měly společnosti z jiných zemí velký vliv) a také jedinečné kultury.68 

2.4 Rozšíření na padesát námořních mil  

Na půdorysu těchto nových společenských a přírodních podmínek rozhodla 

vláda, že od 1. září 1972 vznikne nová, tentokrát 50mílová zóna výsostných vod. Nová 

vláda se také rozhodla zrušit nutnost předání neshod nad limity k Mezinárodnímu 

soudnímu dvoru.69  

Situace začala eskalovat, nejprve kvůli jednotlivým střetům mezi loděmi, 

následně i proto, že Británie do vod vyslala vojenskou sílu. Island následně pohrozil, že 

přeruší diplomatické styky s Velkou Británií, pokud Spojené království neskončí 

s vysíláním královského loďstva do islandských vod. Británie výzvu uposlechla a 15.10. 

1973 byla v Londýně premiéry Edwardem Heathem a Olafurem Johannessonem 

dojednána dohoda. Její životnost byla určena na dva roky, avšak nebylo určeno, co se 

po té době stane. V dohodě stálo, že vody v padesátimílovém pásmu kolem Islandu, 

které mimochodem Britové ani v tuto chvíli neakceptovali, budou rozparcelovány, 

přičemž tři zóny budou vyhrazeny pro zachování stavů ryb, a tedy nebudou rybářům 

v určitých obdobích přístupny. Další zóny měly být exkluzivním územím, využívaným 

pouze islandskými flotilami, sestávajícími z malých lodí. Zbytek území ve vzdálenosti 

mezi dvanácti a padesátí mílemi se pak rozdělil na šest úseků, do kterých měli Britové 

přístup. V každém úseku ale vždy jen v určitém období v roce.70 

                                                                                                                                               

World's Fisheries: Examples of Small Pelagic Stocks, ed. Rögnvaldur Hannesson, Manuel Barange, Samuel 
Herrick (Edward Elgar Publishing, 2006), 102.  
68 Derry, A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, 370.  
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 (2003): 90. 
Agnarsson a Arnason, The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy: A Historical 
Examination, 5–6. 
69 Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 129.   
70 Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 
129–130.   
Karlsson, The History of Iceland. 346.   
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Za zmínku stojí, že Spojené království nebylo jediným státem, který stál u 

islandských břehů před problémem s rybolovem. Ostatní státy ale dokázaly s Islandem 

dojít k dohodě mnohem dříve a bez zbytečné investice vojenské přítomnosti. Jednalo se 

o belgické a norské království. Belgie dokonce dosáhla smlouvy již v září 1972. Norsko 

o téměř rok později, v červenci 1973.71   

2.5 Rozšíření na dvě stě námořních mil  

Islandská Strana nezávislosti, Sjálfstæðisflokkurinn, se rozhodla vejít do 

všeobecných voleb v roce 1974 s programem rozšíření exkluzivní ekonomické mořské 

zóny na 200 námořních mil. Agendu otevřela nově po dvou desetiletích, během kterých 

raději upřednostňovala své závazky a pouta v rámci spolupráce západního bloku.72 Její 

politici ale ucítili v tuto chvíli šanci bezproblémově naplnit rozhodnutí Althingu z roku 

1948 ve věci zajištění stability rybích populací. To nechávalo vládě teoretický prostor 

k libovolnému rozšíření oblastí ochrany přírody. Rozšíření muselo být pouze 

kompatibilní s dohodami s ostatními státy.73 

Volby strana vyhrála a v koalici se Stranou pokroku dohodla zvětšení zóny na 

200 mil, tedy prakticky na maximální rozsah islandského mořského šelfu. V platnost 

vešlo rozhodnutí následující rok.74 

Třetí tresčí válka, vypuklá na základě tohoto rozhodnutí v roce 1975, byla téměř 

kopií války druhé. Ačkoliv se však velká část kroků až mechanicky opakovala 

(unilaterální rozšíření oblasti, následná reakce Velké Británie a její poslání vojenských 

lodí), lišila se ve své nebezpečnosti. Ohrožovala totiž do té doby nebývalým způsobem 

jednotu Severoatlantické aliance.75 

Británie stála v tomto souboji již od počátku ve velmi znevýhodněném 

postavení. Na rozdíl od druhé tresčí války bylo tentokrát Spojené království jedinou 

zemí, která vedla s Islandem spor. Jeden společný britsko-islandský vědecký tým taktéž 

                                                                                                                                               

Nationalarchives.gov.uk, „The Cabinet Papers | The Cod Wars.“  
71 Tullio Treves a Laura Pineschi, The Law Of The Sea: The European Union And Its Member States (The 
Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), 53.  
Mitchell, „Politics, Fish, and International Resource Management: The British-Icelandic Cod War,“ 130.   
72 Karlsson, The History of Iceland, 346–47. 
73 Fisheries Jurisdiction Cases (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland). 1972, 
I.C.J. Pleadings, Fisheries Jurisdiction, Vol. 1, 45.  

74 Karlsson, The History of Iceland, 347. 
75 Ingimundarson, „Fighting the Cod Wars in the Cold War: Iceland's challenge to the Western Alliance in 
the 1970s,“ 92.   



 

19 

 

potvrdil, že docházelo ke značnému úbytku v počtech ryb, především tresek, a to ve 

výzkumné práci, která vešla ve známost jako Black report. To dodávalo Islandu na 

důvěryhodnosti při jeho argumentaci o nutnosti ochrany přírody. Armáda tentokrát 

taktéž neintervenovala okamžitě, ale až v listopadu 1975. Na přelomu let 1975 a 1976 

začaly britské vojenské lodě chránit své rybáře a najíždět do plavidel islandské pobřežní 

stráže. Islanďané nakonec zpřetrhali diplomatické vazby se Spojeným královstvím.76 

K vyřešení třetí tresčí války došlo brzy, a to s norským přispěním. Už v květnu 

1976 se konala v Oslu schůzka ministrů zahraničních věcí členských zemí 

Severoatlantické aliance. Díky mediaci sporu norským ministrem zahraničí Knutem 

Frydenlundem došlo ke shodě v řešení krize. Dohoda mezi Islandem a Velkou Británií 

byla podepsána 1. června.77 

                                                 

76 Ibid.  
Gudni Thorlacius Jóhannesson, The History Of Iceland (ABC-CLIO, 2013), 132.  
77 Bakaki, „Deconstructing Mediation: A Case Study of the Cod Wars,“ 74–5. 
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3 Islandské národní zájmy 

 

Tato kapitola se zaměřuje na zájmy Islandu a také to, jaké výhody v návaznosti 

na své zájmy mohl Island využít k vítězství. Analyzovány jsou národní zájmy ve třech 

kategoriích.  

3.1 Ekonomické zájmy 

Z průběhu tresčích válek je patrné, že motivací Islandu byl především národní 

zájem. Thór uvádí, že bylo široce akceptováno, že zájmem ostrovního státu je udržení 

rybolovu pro své ekonomické potřeby. Islandská ekonomika byla na lovu ryb naprosto 

závislá. Nadměrný rybolov proto byl velmi reálným nebezpečím pro velké množství 

pracovních míst a rozšiřování teritoriálních vod populárním krokem, který měl sloužit 

jako prevence proti výraznému dopadu na hrubý domácí produkt.78  

Vývoj rozšiřování samozřejmě ovlivňovala velmi silně situace na islandské 

politické scéně. Rozšíření během první války iniciovala tehdejší pravicová vláda, 

rozšíření druhé pak bylo odpovědí nástupnické vlády levice, která se také chtěla podílet 

na úspěšné a populární zahraniční politice. Zajímavým poznatkem v tomto bodě je, že 

na obou stranách politického spektra bylo rozšiřování prezentováno jako boj o 

suverenitu a pravice i levice přitom apelovala na národovectví. Nacionalistický apel 

dospěl před třetí tresčí válkou do fáze, kdy politická reprezentace obhajovala 

dvousetmílovou hranici i přesto, že bylo jasné, že tento limit bude do několika let 

akceptovaný mezinárodně.79 

Vzhledem k svázání ekonomiky s rybami byly kroky k zabezpečení jejich lovu u 

voličů vždy vítány a strany si dovolovaly vznášet radikální a nadnesené požadavky. 

Pravice se pak například také bála o pozici Islandu v rámci NATO. Kritiky aliance totiž 

byli opoziční socialisté.80 

Britové poslali do islandských vod své válečné lodě především proto, že 

předpokládali nejednotnost islandských pozic. Nedokázali totiž porozumět 

ideologickému boji mezi střídajícími se koalicemi. Britské akce na moři však působily 

                                                 

78  Thór, British trawlers and Iceland 1919–1976, 225–26.  
79 Ingimundarson, „Fighting the Cod Wars in the Cold War: Iceland's challenge to the Western Alliance in 
the 1970s,“ 88 – 94.  
80 Ibid.  
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jako další katalyzátor pro rozšiřování. Ekonomické téma se změnilo v otázku 

skutečného národního zájmu, kdy se jak elity, tak občané shodovali na nutnosti zajištění 

lovišť pro vlastní potřebu.81 

V následující kapitole jsou zkoumány hospodářské vazby na určování národního 

zájmu. Předpokladem je, že zájem byl prosazován kvůli závislosti Islandu na rybolovu. 

3.1.1 Ekonomika Islandu  

Při zkoumání samotné ekonomické závislosti Islandu na rybolovu se ukazují 

velmi zajímavá data. Přestože je Island s rybolovem silně asociován, samotné toto 

průmyslové odvětví nemělo nijak monopolní pozici. Zaměstnání v něm nacházelo 

během dvacátého století většinou méně než 20 % aktivní populace a jeho podíl na HDP 

nebyl vyšší než 1/5 z celkové sumy. Nicméně na rybářský průmysl se navázalo 

množství služeb a dalších ekonomických aktivit. Například se jedná o stavbu a údržbu 

lodí, výrobu rybářských potřeb, v neposlední řadě ale třeba i výzkum, vývoj a edukace. 

Tyto věci z odvětví vytvořily zásadního přispěvatele do HDP. I tak je křivka podílu 

tohoto sektoru sestupná. Největší přínos tkvěl totiž v ekonomickém růstu. Ten dodnes 

zajišťuje export zboží, a to především právě ryb a rybích produktů. Rozšiřování 

teritoriálních vod mělo samozřejmě blahodárný účinek na množství exportovaného 

zboží, a tak se rybáři dostali do pozice privilegované zájmové skupiny a rybolov se stal 

národním zájmem. Během dvacátého století se ročně z velké části díky námořní expanzi 

zvětšovalo islandské HDP průměrně o 4 %.82 

Historicky se rybolov stal páteří islandské ekonomiky poměrně nedávno. 

Rybářský export lze samozřejmě vysledovat až do středověku, avšak až s příchodem 

industrializace na počátku dvacátého století bylo možné zakládat celoročně fungující 

rybářské základny na pobřeží. Význam rybolovu následně prudce vzrostl. Mezi lety 

1880 a 1930 byly na Island přepraveny první parní trawlery, které umožňovaly vysoké 

výdělky a daly vzniknout některým velmi bohatým rodinám, které působí v zemi 

dodnes na vysokých pozicích. Právě díky této industrializaci pak vznikla i dělnická 

třída. V období druhé světové války a následných dvou desetiletí se dokonce podílel na 

90 % exportu. Čísla následně poněkud opadla, v roce 2015 se jednalo přibližně pouze o 

                                                 

81 Steinsson, „The Cod Wars: a re-analysis.“ 262–63.  
82 Tryggvi Thor Herbertsson a Gylfi Zoega, „A Microstate with Scale Economies: The Case of Iceland“ 
(working paper, Institute of International Affairs, University of Iceland, Reykjavík, 2003), 21.   
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57 %. Především v malých a odlehlých oblastech se ale stále jedná o nezastupitelnou 

složku zaměstnanosti.83 

Z dat vyplývá, že rybolov ovlivňoval chod islandské ekonomiky a během 

nedostatku úlovků způsoboval deprese. Island byl proto v situaci, kdy bylo pro růst 

hospodářství nutné zvyšovat objemy úlovků. V poválečném období se pro zemi objevila 

šance na výrazné oživení ekonomiky. Rostla totiž poptávka po rybích produktech, na 

pulty se nově dostávaly například rybí prsty. Rostla proto i cena ryb, a to rapidně. 

Například v USA rostly ceny ryb rychleji než index spotřebních cen. A to i přese fakt, 

že i množství výlovků celosvětově rostlo.84 Tato situace přispívala k potřebě Islandu 

zajištovat si těžební prostor.  

Islandská ekonomická motivace k válkám je velmi dobře patrná při komparaci 

s britským rybolovem. Je nepopiratelné, že mezi ekonomikami existovala značná 

interdependence, což je dáno především geografickou, ale i politickou blízkostí.  

Větší závislost vykazoval Island vůči Velké Británii. Co se týče ledovaných ryb, 

do Británie se dostávalo až 80 % islandského vývozu.85 Dependence se snížila po 

britském embargu v roce 1952. Island nalezl odbytiště ve východním bloku, ale velmi 

lehce také například v Itálii, kde v tom roce pro Island otevřela možnost exportovat 

solené ryby. Mezi další nové destinace se zařadily i USA, Brazílie nebo Nigérie.86 

3.1.2 Britská závislost na rybolovu 

Pro britskou ekonomiku byla potřeba lovu ryb mnohem menší, a tak vláda zprvu 

konflikt s Islandem spíše ignorovala. Lov u islandských břehů byl zásadní prakticky jen 

pro trawlerové společnosti a několik přístavů, Grimsby a Hull na východním pobřeží 

Anglie a Fleetwood na pobřeží západním. Společnosti, které lovily v od Británie 

vzdálených vodách (tzv. distant fishing fleets) získávaly přibližně polovinu svých 

úlovků v období mezi lety 1951 a 1976 právě ve vodách poblíž Islandu. Islandské 
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Karlsson, The History of Iceland, 358. 
Mark Leonne a Parker Potter, Historical archeologies of capitalism (New York: Kluwer Academic, 1999), 
233.   
84 Pauly a MacLean, In a Perfect Ocean. The State of Fisheries and Ecosystems in the North Atlantic 
Ocean, 37–38.   
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pobřeží totiž mohly využít při potřebě přístřeší, a především se zde vyskytovaly 

mnohem lukrativnější druhy ryb. Ohrožení tedy rozšiřování pro poměrně úzce 

profilovaný průmysl a několik oblastí, které byly na tento typ rybolovu napojeny.87 

Z tohoto důvodu neměla britská vláda zpočátku o konflikt velký zájem. 

Prakticky ho ignorovala, a to i přesto, že rybáři nejspíš embargem porušovali platné 

zákony. Změna v přístupu však nastala, když v roce 1953 Island stvrdil smlouvu se 

Sovětským svazem o dodávkách mražených rybích filetů a jiných mořských produktů. 

Smlouva uváděla, že Island vyveze mezi červencem 1954 a prosincem 1955 do SSSR 

na 35 000 tun tohoto zboží. Až do roku 1980 pak Reykjavík odkupoval přes 90 % 

strategických komodit jako ropy a benzínu právě od sovětů. Jednalo se o bezprecedentní 

událost a šok pro Británii i USA. Britská vláda byla nucena přehodnotit své postoje a 

začít s Islandem skutečně jednat.88 

Hospodářská závislost Británie na Islandu byla malá, ale na příkladu 

opětovaného embarga Islandu na britský import v roce 1952 lze dobře ilustrovat, že, 

opět pro úzkou a spíše regionální skupinu lidí, byla důležitá. Embargo způsobilo 

poškození firmy Burton´s Gold Medal Biscuits. Oboustranné embargo však spíše 

působilo proti britským trawlerovým firmám a ukázalo nemožnost Spojeného království 

vytvořit zde opozici proti akcím Islandu. Opoziční poslankyně za Labour party Bessie 

Braddock volala po tom, aby si ženy v domácnostech mohly koupit „tu rybu“. List 

Daily Herald následně přišel s článkem o „rybím hladomoru“, tudíž zájmy společností 

v docích byly přehlédnuty.89 

Dokud byl spor pouze na úrovni ekonomiky, existoval v Británii rozpor mezi 

národními zájmy a zájmy regionálními. Krom tří výše zmíněných anglických přístavů 

britští rybáři lovili většinově v blízkém okolí vlastní pevniny, a proto i pro ně byla idea 

teritoriálních vod a ekonomické zóny lákavá. Ve Spojeném království proto na 

ekonomické úrovni nikdy nemohlo dojít ke shodě na národním zájmu.90 
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3.1.3 Závěr kapitoly 

Závěrem této části je zjištění, že poměrně vysoká závislost Islandu na lovu ryb a 

průmyslu a službách s ním spjatých byly motivací pro rozšiřovaní. Ačkoliv dopad na 

rybáře byl na počet pracovních míst na Islandu a ve Velké Británii podobný, Spojené 

království bylo mnohem méně ochotno pro ně cokoliv dělat, neboť balancovalo mezi 

zájmy více skupin. Naopak pro Island bylo lehké určit v tomto ohledu svůj národní 

zájem a konat na jeho naplnění. Navíc se po bojkotu v roce 1952 stala islandská 

ekonomika na Británii nezávislejší a získala i politickou výhodu spolupráce se 

Sovětským svazem. Předpoklad této kapitoly se tedy potvrdily a je jasné, že 

v ekonomické rovině islandským národním zájmem bylo rozšiřovat teritoriální vody.  

3.2 Ekologické zájmy  

Tresčí války byly především produktem ekonomických tlaků, to ve své analýze 

předestírá například i Sverrir Steinsson.91 Nicméně jak je ukázáno v předchozí kapitole, 

islandská ekonomika byla životaschopná jedině díky mořským produktům, a tudíž 

závislá na kondici životního prostředí. V následující kapitole je zkoumáno, zda se Island 

snažil pouze navýšit výkon své ekonomiky nehledě na rybí populace, nebo zda 

argumenty o úbytku mořských zdrojů byly reálnými důvody pro politickou akci. 

Předpokladem je, na základě neorealismu, že se Island snažil ochranou rybolovného 

průmyslu zabezpečit své přežití. V tomto případě by se tedy měl Island snažit o 

rozšiřování lovišť, ale zároveň o zabezpečení vlastní existence skrze konzervaci 

populace ryb.  

3.2.1 Rybí populace na islandském šelfu  

Na šelfu kolem Islandu lze nalézt na 270 druhů ryb, z toho 150 druhů žije přímo 

v dnes již existující exkluzivní ekonomické zóně. Lovených je nicméně mnohem méně 

druhů a tím převládajícím je samozřejmě treska. Islandský šelf je, podobně jako Great 

Banks poblíž Newfoundlandu, zásobován fytoplanktonem a zooplanktonem a mísení 

teplé a chladné vody z oblasti tvoří ideální místo, kde se mořským živočichům daří.92 

                                                 

91 Steinsson, „The Cod Wars: a re-analysis.“  
91 Rose, Cod, 55. 

The political economy of biodiversity policy reform (Paříž: OECD, 2017), 98.  
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Obecně je v severním Atlantiku poměrně jednoduchý ekosystém, neboť druhová 

rozmanitost v potravním řetězci není příliš vysoká, a proto jsou zdejší potravní řetězce 

poměrně přímé. Takováto míra dependence však vede i k náchylnosti na různé změny. 

Úbytek huňáčka severního například vedl v historii k úbytkům tresky, neboť neměla 

jinou variantu obživy.93 Nespornou výhodou právě tresčích populací je naopak inertnost 

jejich společenství vůči zbytku globální populace. Tresky se totiž pohybují na 

teritoriálně vymezeném místě, kolem Islandu v rámci šelfu, a tak jejich počty 

neovlivňují kolapsy populací v jiných částech světa.94 

Jedním z faktorů, ovlivňujících populaci tresek v severním Atlantiku je teplota 

vody. Treska preferuje teplejší vodu, z historických dat vyplývá, že například v období 

zvýšené teploty mezi lety 1930 a 1960 se zásadně zvětšil habitat tresek v oblasti Islandu 

a Grónska. Naopak takzvaná malá doba ledová, působící od 17. do poloviny 19. století 

zasáhla tresky negativně.95 

Co se týče změny v četnosti výskytu tresek na islandském šelfu ve 20. století, 

pro ilustraci nám poslouží práce Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir a kol. z Islandské univerzity, 

která zkoumala DNA kostí ulovených tresek. Jedním ze zjištění bylo, že mezi lety 1910 

a 1996 prudce narostl počet velmi mladých tresek v populaci, a prakticky vymizely 

tresky starší 15 let. Snížení průměrného věku ryb podle Ólafsdóttir indikuje intenzivní 

lov.96 

3.2.2 Nadměrný lov  

Vzhledem k ekonomické důležitosti lovu ryb je logické, že již v první polovině 

20. století byl rybolov masivní. V ekonomické části již byla zmíněna industrializace a 

zefektivnění lovu. Během druhé světové války následně došlo ke stabilizaci tresčí 

                                                 

93 Rose, Cod, 55. 
94 Pauly a MacLean, In a Perfect Ocean. The State of Fisheries and Ecosystems in the North Atlantic 
Ocean, 35.  
95 Rose, Cod, 55–7. 
Gudbjörg Ólafsdóttir, Kristen Westfall, Ragnar Edvardsson, Snaebjörn Pálsson, „Historical DNA reveals 
the demographic history of Atlantic cod (Gadus morhua) in medieval and early modern Iceland,“ 
Proceedings of the Royal Society B 281, no. 1777 (2014): 1–2. 
Agnarsson a Arnason, The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy: A Historical 
Examination, 3.  
96 Ólafsdóttir, Westfall, Edvardsson, Pálsson, „Historical DNA reveals the demographic history of Atlantic 
cod (Gadus morhua) in medieval and early modern Iceland,“ 2–4.  
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populace, což však předznamenalo rozsáhlé problémy. V 50. letech se opět objevily 

nové technologie, tentokrát například radiolokátory nebo sítě z umělých vláken.97 

Ve stejné době vzrostl výkon neislandských rybářských flotil až na více jak 

500 000 metrických tun vylovených ryb ročně v nejúspěšnějším roce. I Islanďané začali 

díky zvětšujícímu se počtu lodí lovit více ryb než kdy dříve.98 

Mezi lety 1949 a 1953 pak přišlo první varování, kdy rapidně poklesly stavy 

několika důležitých druhů ryb včetně tresky.99 

Na decimaci lovišť je nutné se dívat globálně. Rybáři se totiž přesouvali na 

různá místa podle aktuální potřeby. Zároveň státy své rybářské flotily dotovaly, 

konkurence tudíž nepřirozeně rostla. Firmy nekrachovaly i přesto, že by je rybolov při 

normálních podmínkách neuživil. K tomu je nutno připočíst i faktor nedostatečných 

studií rybích populací, které vykreslovaly situaci příliš optimisticky. Z počátku proto 

problém prakticky neexistoval. Úbytek ryb se totiž projevuje až poté, co není možné 

zvyšovat intenzitu lovu a zlepšovat technologie.100  

V počátku konfliktu, zdá se, byl Island motivován spíše zajištěním prostoru pro 

vlastní rybáře než ochranou životního prostředí. Po první tresčí válce totiž nebyly 

nastaveny žádné limity pro lov. Islanďané pociťovali tlak ze strany zahraničních 

společností, neboť jim samotným klesal úlovek. Ve stejné době je patrný i nárůst 

islandských flotil v západním Atlantiku, kam byli nuceny se přesouvat. Počátek válek 

byl tedy spíše zajištěním ekonomické soběstačnosti.101 

                                                 

97 Pauly a MacLean, In a Perfect Ocean. The State of Fisheries and Ecosystems in the North Atlantic 
Ocean, 18.  
98 The political economy of biodiversity policy reform (Paříž: OECD, 2017), 99. 
99 Villy Christensen, Sylvie Guénette, Johanna Heymans, Carl Walters, Reginald Watson, Dirk Zeller, 
Daniel Pauly, „Hundred-year decline of North Atlantic predatory fishes,“ FISH and FISHERIES 4, no. 1 
(2003): 18. 
The political economy of biodiversity policy reform (Paříž: OECD, 2017), 101. 
100 Pauly a MacLean, In a Perfect Ocean. The State of Fisheries and Ecosystems in the North Atlantic 
Ocean, 67–71.  
W. H. Lear, „History of Fisheries in the Northwest Atlantic: The 500-Year Perspective,“ Journal of 
Northwest Atlantic Fisheries Science 23, (1998): 71. 
Robert Stavins, „The Problem of the Commons: Still Unsettled after 100 Years,“ American Economic 
Review 101, no. 1 (2011): 88.  
101 Jónsson, Friends in Conflict. The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the Sea, 70–72.  
„The West Greenland cod fishery,“ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Laboratory Leaflet (new 
series) No. 7. (Fisheries laboratory Lowestoft, 1965) 
https://www.cefas.co.uk/publications/lableaflets/lableaflet07.pdf, 2–3.   
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I druhá tresčí válka byla spíše než o ekologii o zajištění lovišť pro Island. Po 

válce byly navrženy určité restrikce, avšak všechny směřovaly proti Velké Británii.102 

Jedním z nejdůležitějších budíčků byl pro Island kolaps populace sledě. V roce 

1966 dosáhl výlov sledě na 770 000 tun, o tři roky později jen na 3 % této hodnoty. Po 

této zkušenosti byl brán větší zřetel i na populaci tresky. V roce 1975 vyšla takzvaná 

„Black report“ o stavu tresky a ta nastartovala zavádění limitů pro rybolov. Tato 

opatření však nabyla účinnosti až poté, co Island zavedl kolem ostrova 200mílovou 

exkluzivní ekonomickou zónu.103 

3.2.3 Závěr kapitoly 

Předpokladem bylo, že se Island v ekologické rovině bude snažit zvyšovat výkon 

svých rybářských flotil a zároveň se bude zasazovat o udržitelnost zdrojů. Tato premisa 

pro tresčí války tak úplně neplatí. Island sice nakonec dospěl k oběma faktorům, 

nicméně v období válek tomu bylo skrze monopolizaci okolí ostrova. Především při 

první válce politici na domácí půdě akcentovali nebezpečí zvenčí. Skutečně kompletní 

ochrana rybích populací se objevila až v 70. letech, kde tedy lze považovat obě 

předpokládané složky za rovnocenné. Vzhledem k nesnázím islandských rybářů byla 

ekologická otázka určitě jedním z hybatelů válek, ale Island se začal výrazně snažit o 

udržitelnost vlastního rybaření až během třetího konfliktu. Do té doby pouze snižoval 

možnosti Britů na úlovcích participovat.  

3.3 Politické zájmy  

S přihlédnutím k ekonomickým a ekologickým vlivům na tresčí války se nyní 

práce zaměří na to, jak se tyto problematiky odrážely v politickém diskurzu Islandu. 

Předpokladem zde je, že islandské národní zájmy vycházely z možností tehdejšího 

mezinárodního uspořádání, a také to, že, jak uvádí Wendt, byly zájmy vytvářeny 

sociální interakcí.104 

                                                 

102 Jónsson, Friends in Conflict. The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the Sea, 151–53.  
103 Thorolfur Matthiasson a Sveinn Agnarsson, „Property rights in Icelandic Fisheries,“ in: Handbook of 
Marine Fisheries Conservation and Management, ed. R. Quentin Grafton (Oxford University Press USA, 
2010), 299–300.  
104 Wendt, „Collective Identity Formation and the International State,“ 388.  
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3.3.1 Ukotvení v NATO a partnerství s USA  

Ve sporu s Británií byla pro islandské úspěchy zásadní podpora dalšího člena 

Severoatlantické aliance, USA. Kvůli v té době probíhající studené válce USA pomohly 

Islandu. Důvodem byl především strach ze Sovětského svazu.105 

Američané získali vliv na Islandu po druhé světové válce. I Britové si na ostrově 

vliv během války vybudovali, ale v období míru neměli přílišný zájem o jeho hlubší 

využívání.  

Islanďané se původně stálé přítomnosti Američanů bránili, vnímali svou 

neutralitu za znak nezávislosti, kterou si v plné šíři vydobyli teprve během války. Jeden 

americký pozorovatel dokonce mluvili o „komplexu nezávislosti“.106 

I přes vzdor ze strany obyvatel se však Island postupně usadil ve strukturách 

aliance. Prvním impulzem byl Marshallův plán. I přesto, že Island neměl během války 

žádné citelné ztráty, získal díky kontaktům mezi svými politiky a USA dvojnásobně 

vyšší objem peněz na obyvatele, než jakýkoli jiný evropský stát. Když Althing později 

hlasoval o vstupu země do Severoatlantické aliance, byli proti ze stran v podstatě pouze 

socialisté.107 

I přes ústní domluvu o tom, že v době míru nebudou na Islandu žádné americké 

vojenské jednotky, byla v roce 1951 zbudována stálá vojenská základna na letišti 

v Keflavíku. Důvodem byl boj s komunismem. Základna měla zajistit mezipřistání pro 

cesty do Evropy v případě sovětské agrese.108 

 Americká přítomnost v zemi byla ekonomicky velmi přínosná. 

Islanďanům se naskytly především různé pracovní příležitosti, bylo vytvořeno na dva 

tisíce pracovních míst. Prezence ozbrojených sil měla ale samozřejmě i své nevýhody. 

Část veřejnosti měla obavy, že základna může namísto zlepšení obrany státu přilákat 

jaderný útok. Zároveň se údajně zvýšil výskyt různých patologických jevů jako 

pašeráctví a prostituce. Americká základna byla trnem oku také kvůli cizojazyčnému 

                                                 

105 Sverrir Steinsson, „When tiny Iceland did beat England: It’s time to brush up on the Cod Wars,“ The 
Washington Post, 26. červen, 2016, staženo 18. 3. 2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/06/26/when-tiny-iceland-did-beat-
england-its-time-to-brush-up-on-the-cod-wars/?noredirect=on&utm_term=.fab2ddf2ec03  
106 Karlsson, The History of Iceland, 336.  
107 Ibid, 336–37.  

      Jóhannesson, The History of Iceland, 128.  
108 Jóhannesson, The History of Iceland, 128.  
      Karlsson, The History of Iceland, 337.  



 

29 

 

vysílání televize, kterou mohly přijímat i televizory mnoha Islanďanů, přičemž zprvu 

neexistoval její islandský ekvivalent.109 

3.3.2 Vnitropolitická situace Islandu  

Islandská politika měla rozšiřování mořských limitů za velké téma a každé volby 

se tato problematika znovu objevovala ve společenském diskursu. Rozšiřování bylo 

započato na základě několika jiných podobných aktů. V roce 1945 vyšla v USA Truman 

Proclamation, ve které americký prezident obhajoval svrchovanost svého státu nad 

kontinentálním šelfem. V roce 1951 pak Mezinárodní soudní dvůr v Haagu uznal 

nároky Norska na právo bránit cizím lodím rybařit v jeho fjordech. Islandské kroky tak 

měly precedens a oporu v mezinárodním právu.110 

Islandskou domácí politikou v poválečném období hýbala především otázka 

suverenity a náklonosti k NATO, či Sovětskému svazu. Prosovětští byli jen socialisté z 

Aliance lidu. Ti se však účastnili koaličních vlád, a tak zasahovali do vedení země. 

Dalšími důležitými stranami byli konzervativní Strana nezávislosti, Sociální demokracie 

a Progresivistická strana. Všechny partaje se shodovaly na důležitosti rozšiřování limitů, 

nicméně se rozcházely, pokud šlo o způsob dosažení tohoto cíle. Aliance a Strana 

nezávislosti (jejíž někteří členové byli zároveň zainteresováni v rybářském průmyslu) si 

shodně mysleli, že jde o domácí problém. Členové Progresivistické strany byli spíše pro 

diplomatické řešení a dohodu mezi Islandem a ostatními zainteresovanými státy. Chtěli 

také spory řešit v rámci NATO. Sociální demokraté a Strana nezávislosti pak byli spíše 

pro částečné ústupky. Nebyli svolní vyvolávat v rámci NATO pře.111 

Vnitrostranický boj se navíc vyznačoval tím, že jednotliví politici spolupracovali 

i v samoúčelných spojenectvích, kde hledali cesty pro své vlastní zájmy. Například 

premiér Ólafur Thors z vlastní iniciativy i po překonání embarga vyjednával s Brity a 

snažil se je varovat před nebezpečím obchodu Islandu se Sovětským svazem. Sledoval 

soukromé zájmy, jeho rodina vlastnila trawlerovou společnost, a navíc byl zarytým 

anglofilem.112 

                                                 

109 Karlsson, The History of Iceland, 338–39.   
110 Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 98–99.  
Proclamation No. 2667 - Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil 
and Sea Bed of the Continental Shelf (28. září, 1945). 
111 Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 99–100.  
112 Ibid. s. 98-102.  
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Islandská scéna se vyznačovala v průběhu válek také silným nacionálním 

cítěním. Politici stavěli otázku rozšiřování teritoriálních vod jako boj s invazivními 

rybáři. Ve společnosti takový apel fungoval jen díky tomu, že zde existovala silná 

názorová opozice k ukotvení země v institucích Západu. Formování levicových 

koaličních vlád předznamenávalo dohady o směřování Islandu. Již před první tresčí 

válkou tito politici zpochybňovali islandské místo v NATO a americkou prezenci. Je 

poměrně zajímavé, že tyto nacionalistické vášně budily levicové koalice. Bylo to proto, 

že využívaly dva druhy nacionalismu. Jednak ten západního střihu, který prosazoval 

politickou a ekonomickou nezávislost, na straně druhé však také antikolonialistický 

nacionalismus, typický pro země třetího světa. Ten byl příznačný pro státy se závislostí 

na jednom průmyslovém odvětví. Proto se prosadil i mezi Islanďany.113 

3.3.3 Vývoj mořského práva  

Pro islandské politiky byl důležitý precedens v podobě 4mílového rozšíření 

rybářské zóny v Norsku a americký přístup ke svému šelfu.  

V průběhu 19. století, a i v první půli století dvacátého byla problematika 

rozdělení moří řešena takzvaným opinio juris. Tato právní metodologie uznávala nároky 

států na správu svých teritoriálních vod, nicméně nikdy nebylo určeno, kam až tyto 

hranice sahají.114 

Prvním globálním pokusem o unifikaci pravidel je 2. Ženevská konvence. 

V konvenci o širém moři se v roce 1958 objevuje definice pojmu širé moře, který stojí 

v kontrapunktu k pojmu teritoriální vody. Přichází i s pojmem contiguous zone, což je 

zóna vody v šíři maximálně 12 námořních mil mezi teritoriálními vodami a širým 

mořem. Teritoriální vody a širé moře však v tomto dokumentu nemají žádné jasné 

dělení co se týče geografické vzdálenosti.115 

V roce 1958, v rámci první konference OSN o mořském právu byla také sepsána 

Úmluva o kontinentálním šelfu, která uznávala nároky států na využívání zdrojů na 

svých šelfech, a Úmluva o rybaření, která řešila využívání živých zdrojů na širém moři. 

                                                 

113 Mary Olmsted, „Communism in Iceland,“ Foreign Affairs 36, no. 2 (1958): 345.  
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114 Martin Ira Glassner, „The International Law Of The Sea, By D. P. O'connell, Edited By I. A. Shearer," 
Maryland Journal Of International Law 9, no. 2 (1985): 280.   
115 Convention On The Territorial Sea And The Contiguous Zone 1958. United Nations, Treaty Series, vol. 
516, p. 205. (1958), article 1, article 24.  
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Všechny úmluvy vešly v platnost v polovině 60. let, ale během první Tresčí války už 

jejich text existoval.116 

V roce 1960 pak přišla druhá konference v Ženevě. Její resoluce řešila limity pro 

rybolov, nicméně pro Island zde nevyplývaly žádné zásadní změny či hodnocení.117 

Je však nutné si uvědomit, že tyto dvě konference přivedly k jednacímu stolu 

přes osmdesát států, a že tyto státy byly schopny dohodnout se na potřebě jednotného 

přístupu k problematice mořského práva. Island se proto nezaštiťoval pouze nálezem 

Mezinárodního soudního dvora v případě Anglo-norského sporu, ale i přístupem OSN.  

V 60. letech se debaty rozvířily ještě více, státy Latinské Ameriky adoptovaly do 

svých slovníků výraz patrimonial sea, ze kterého v roce 1972 na podnět keňské 

delegace při Asijsko-africké legislativně konzultativní komisi vzešel poprvé výraz 

exkluzivní ekonomická zóna. Idea 200mílové zóny, geograficky nijak limitované, byla 

přitažlivá, neboť přinášela výhody všem státům.118 

V období mezi 20. červnem a 29. srpnem 1974 se konalo ve venezuelském 

Caracasu v pořadí druhé zasedání třetí konference OSN o mořském právu (UNCLOS). 

Přibližně 102 států se vyjádřilo tak, že podporují ideu 200mílové hranice. Osm se jich 

pak přidalo později. Tento názorový blok tedy zaujímal zhruba tři čtvrtiny všech hlasů 

států na sněmu. Dost překvapivě se k této možnosti přihlásila i Británie.  

Zasedání bylo v rámci třetí konference celkově 11. Kompletní mezinárodní 

úmluva vznikla až v roce 1982, tedy po skončení válek. Důležitý je však poznatek, že 

již v průběhu třetí tresčí války existoval v rámci OSN konsensus o vzniku ekonomické 

zóny.119 

                                                 

116 Convention On Fishing And Conservation Of The Living Resources Of The High Seas 1958. United 
Nations, Treaty Series, vol. 559, p. 285. (1958). 
Convention On The Continental Shelf 1958. United Nations, Treaty Series, vol. 499, p. 311. (1958).    
"United Nations Conference On The Law Of The Sea, 1958 — Diplomatic Conferences — Codification 
Division Publications,“ Legal.Un.Org, staženo 24.3. 2018, 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/.  
117 "Final Act Of The Second United Nations Conference On The Law Of The Sea,“ Second United Nations 
Conference On The Law Of The Sea, staženo 24.3. 2018, 
http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1960_los/docs/english/vol_1/a_conf19_l15.p
df&lang=E.  
118 Bailey, "The Exclusive Economic Zone: Its Development And Future In International And Domestic 
Law,“ 1269–1270.    
119 "Third United Nations Conference On The Law Of The Sea, 1973-1982 — Diplomatic Conferences — 
Codification Division Publications,“ Legal.Un.Org., staženo 5.4. 2018, 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/.  
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3.3.4 Závěr kapitoly 

Předpoklad, že islandské zájmy byly konstruovány v rámci možností tehdejší 

mezinárodní politiky se ukázal pravdivým zčásti. Politici se odvolávali při vytváření své 

politiky na mezinárodní precedenty, nicméně důležitou roli hrálo vybičovávání 

nacionalistických tendencí v domácí politice.  
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4 Identifikace výhod  

Z analýzy okolností národních zájmů vyplývá, že Island měl několik výhod, o 

které se opíral. V následující části jsou jednotlivé výhody uvedeny a jejich správná 

identifikaci je ověřována ve znění jednotlivých rozhodnutích Mezinárodního soudního 

dvora a znění dohod, které války ukončily. Výhody jsou rozděleny podle kategorií 

národních zájmů, tak jak byly prozkoumávány v předchozích kapitolách práce.  

4.1 Ekonomické výhody 

Ekonomické výhody Islandu v tresčích válkách byly dvě. Jak ukazuje kapitola o 

ekonomice Islandu, země mohla čerpat jednak z faktu, že na rybolov byla navázána 

většina hospodářství a zadruhé byl zásadní rozdíl mezi islandskou a britskou motivací 

k reprezentaci tohoto průmyslu na národní úrovni.  

První z ekonomických výhod vyplývá z toho, že struktura hospodářství byla 

z velké části tvořena službami a průmyslem navázaným na lov ryb. V tomto bodě je 

dobré podívat se na vývoj islandského přístupu k hospodářské politice. Ta totiž 

v průběhu 20. století prošla několika výraznými změnami a její podoba po druhé 

světové válce ovlivnila strukturu ekonomiky, a tudíž i vznik první výhody. 

V 50. letech se z Islandu stala co do dovozu poměrně uzavřená ekonomika. 

Přestože zbytek Evropy zažíval poválečný boom, Island si prošel nebývalým nárůstem 

bohatství, následovaným depresí. Politické klima se tak stalo protekcionistickým. Už 

v meziválečném období byl pro zemi typický velmi úzce orientovaný export, který 

využíval mořské zdroje, především tresku (například ji solenou vyvážel až do občanské 

války do Španělska). Po druhé světové válce se tento přístup nezměnil, což paradoxně 

vedlo k vytvoření hned několika výhod pro tresčí války. Jednou z nich byla právě 

převaha rybolovu v ekonomice. Díky tomu bylo snadné určit jako svůj národní zájem 

uchování kvalitních lovišť pro udržení konkurenceschopnosti.120  

Výhodou druhou zde byl fakt, že Velká Británie na rybolovu ve vzdálených 

lovištích závislá nebyla, jednalo se prakticky o problém několika společností. Tyto 

disproporce ekonomické důležitosti se promítly i do smluv a rozhodnutí mezinárodního 

soudního dvora. V Exchange of Notes z roku 1961 se přímo píše:  

                                                 

120 Jónsson, „Iceland, OEEC and the trade liberalisation of the 1950s,“ 62–66.   
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(…) Confirm that in view of exceptional dependence of the Icelandic nation 

upon coastal fisheries for their livelihood and economic development, and without 

prejudice to the rights of the United Kingdom under international law towards a third 

party, the contents of Your Excellency´s Note are acceptable to the United Kingdom 

(…).121  

Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozhodnutí z roku 1974 také zmiňuje 

specifickou ekonomickou závislost Islandu na rybolovu.122 

4.2 Ekologické výhody 

Již před válkami a v jejich průběhu se ekologická situace u některých důležitých 

druhů ryb, včetně tresky, zhoršovala.123 

Ačkoliv až do 70. let neexistovala skutečná ochrana ekosystému, Island měl 

výhodu v tom, že mohl argumentovat přílišným zatížením lovišť. Tato strategie se 

odráží v několika dokumentech. Jednak se jedná o rozhodnutí ICJ z roku 1973. Článek 

42 uvádí:  

„Account must also be taken of the fact that the Applicant has contended before 

the Court that to the extent that Iceland may, as a coastal State specially dependent on 

coastal fisheries for its livelihood or economic development, assert a need to procure 

the establishment of a special fisheries conservation régime (including such a régime 

under which it enjoys preferential rights) (…).“124 

Především je zde ale nutné připomenout starší resoluce Althingu. V roce 1948 

prošel islandským parlamentem zákon o vědecké konzervaci rybolovu na 

kontinentálním šelfu, na jehož základě došlo o čtyři roky později k rozšíření rybářských 

limitů na čtyři námořní míle. V roce 1959 zákon následovala resoluce o 12mílovém 

rozšíření, která se právě k zákonu z roku 1948 odvolávala.125 

                                                 

121 Exchange Of Notes Settling The Fisheries Dispute Between The Government Of The United Kingdom 
Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of Iceland, 11.3. 1961, Treaty Series No. 17 
(1961), 4.  
122 Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland) (Merits), Judgement of 25 July 1974. 
Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, 21.   
123 Christensen, Guénette, Heymans, Walters, Watson, Zeller, Pauly, „Hundred-Year Decline Of North 
Atlantic Predatory Fishes,“ 13.   
124 Fisheries Jurisdiction Case (Federal Republic of Germany vs. Iceland), Jurisdiction of the Court. 
General List no. 56 (ICJ, 2. únor, 1973), 21.   
125 Krystyna Marek, A Digest Of The Decisions Of The International Court, Svazek 1 (BRILL, 1978), 1060.  
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V rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve sporu Islandu se Spolkovou 

republikou Německou z roku 1972 se také nachází důkaz vnímání problematiky 

ekologie. Soud rozhodl úplně stejně jako v případě sporu s Velkou Británií. Ve finálním 

dokumentu je pak určeno, že SRN může vylovit ročně v oblasti maximálně 119 000 tun 

ryb.126 

Nejvíce se však výhoda projevila u třetí války. V dokumentu dohody se nachází 

pasáže přímo mířící na ochranu rybích populací. Například se zde Velká Británie 

zavazuje chránit populace mladých ryb a využívat jen určité vhodné typy sítí.127 

4.3 Politické výhody 

Co se politických výhod týče, nelze je doložit v textech jednotlivých dohod. 

Přesto je možné několik politických výhod Islandu identifikovat. Jedná se o celkem tři 

výhody, a to vnitropolitickou a dvě zahraničněpolitické. V domácí politice se Island 

mohl opřít o jednoznačnou podporu rozšiřování hranic rybolovu. Zároveň byla vnitřní 

politika tak specifická, že docházelo ke špatnému hodnocení situace ze strany Británie. 

Guðmundsson například zdůrazňuje, že Sociální demokracie a Strana nezávislosti 

favorizovaly dohodu a tvrdily, že rozpory mezi oběma zeměmi nemají nic společného 

s ukotvením v NATO, avšak když tento „pozitivní tlak“ přestal fungovat, začaly 

používat rétoriku výhružek. Onen pozitivní tlak měl spočívat v neochotě stran sporu 

eskalovat konflikt a tím rozbíjet stabilitu v oblasti. Islandské domácí scéně však byl 

bližší problém rybářů než strasti mezinárodní politiky.128 

Samostatnou kapitolou je zahraniční politika. Existence základny v Keflavíku 

byla přes všechny rozpory a islandské obavy o nezávislost důvodem pro úspěch 

ostrovního státu v tresčích válkách. Tato výhoda se projevila hned v prvním rozporu. Po 

britském embargu na islandské ryby se příležitosti chopil Sovětský svaz, který produkty 

odkupoval, čímž mohl posilovat svůj vliv v severním Atlantiku. Spojené státy okamžitě 

musely eliminovat takové nebezpečí, a tak začaly s odkupem islandských ryb. Nutno ale 

                                                 

126 Krystyna Marek, A Digest Of The Decisions Of The International Court, Svazek 2 (BRILL, 1978), 1066. 
127 Exchange Of Notes Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern 
Ireland And The Government Of The Republic Of Iceland Concerning Fishing In The Icelandic Fisheries 
Zone, 1.6. 1976, Treaty Series No. 73 (1976), 3–9.   
128 Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 102. 
      Ibid, 11–113.   
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podotknout, že USA neměly krom zastavení sovětského ekonomického vlivu žádné jiné 

zájmy.129 

Hrozby oddělováním se od NATO byly ve skutečnosti spíše plané, Island měl 

z alianční základny značné finanční zisky a většina stran byla jasně prozápadní. Státy 

NATO si nemohly být jisté, jak vážné úvahy Islandu o vystoupení z NATO jsou. 

Politické strany totiž v tomto směru byly rozhádané, stejně jako v přístupu k západnímu 

spojenectví jako takovému. Prosovětští socialisté měli dokonce v 50. letech až 20% 

podporu a Sověti v první tresčí válce svým vlastním dvanáctimílovým limitem podpořili 

islandskou politiku.130 

Američané se původně do sporů nechtěli vůbec zaplétat. Přeci jen byly oba státy 

v rámci NATO i pro americkou zahraniční politiku důležité. Zakročili proto až když 

situace skutečně eskalovala. Nutno podotknout, že Severoatlantická aliance jako celek 

považovala konflikt spíše za bouři ve sklenici vody. Problémy s přijímáním zařízení 

NATO se objevily v podobné situaci na Faerských ostrovech.131 

Joseph Luns, generální tajemník NATO, využil manipulativního stylu mediace, 

když oficiálně zatlačil na londýnský kabinet během třetí tresčí války.132  

Američanům a zbytku NATO se nakonec podařilo vyjednat pro obě země řešení. 

Z americké strany to znamenalo například snahu neeskalovat problém. Henry Kissinger 

například odmítl půjčit Islandu tři lodě třídy Ashville, a to i přes fakt, že islandská 

pobřežní stráž uvažovala i o sovětských plavidlech Mirka. Pro NATO jako celek bylo 

právě postupné zesilování vlivu SSSR v severním Atlantiku motivací ke mediaci a 

konečnému řešení, k němuž nepřispěl jen Joseph Luns, ale také německý kancléř 

Schmidt a norský premiér Frydenlund.133  

Jako druhou zahraničněpolitickou výhodu by bylo možné označit probíhající 

debaty o mořském právu, neboť přímo v průběhu tresčích válek nejenže probíhaly 

konference o mezinárodním mořském právu, ale na evropské půdě vzešel i jeden velmi 

zajímavý návrh. Po druhé konferenci některé státy unilaterálně zavedly 12mílovou 

exkluzivní rybářskou zónu a na tento popud v roce 1964 dvanáct evropských zemí 

                                                 

129 Bakaki, „Deconstructing Mediation: A Case Study of the Cod Wars,“ 71.  
130 Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 98–99.   
131 Johannesson, „Troubled Waters. Cod War, Fishing Disputes, And Britain's Fight For The Freedom Of 
The High Seas, 1948-1964,“ 238.   
Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 111–113.  
132 Bakaki, „Deconstructing Mediation: A Case Study of the Cod Wars,“ 74.  
133 Gudmundsson, „The Cod and the Cold War,“ 110.  
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včetně Spojeného království ratifikovalo konvenci o zřízení regionální rybářské zóny o 

stejné šíři.134 

Tato výhoda však nebyla uplatněna při rozhodování ICJ. Soud sice uznal, že je 

evidentní určitý trend ve vývoji mezinárodního mořského práva, ale že nemůže být 

rozhodnuto sub specie legis ferendae.135  Faktor mezinárodního mořského práva byl 

celkově dvousečnou zbraní. Během první tresčí války se islandští politici obávali 

výsledku jednání druhé konference OSN v Ženevě. Pokud by totiž došly státy 

k jednotnému závěru, musel by se Island přizpůsobit a nemohl by limity rozšiřovat dle 

své libosti.136 Za přímou výhodu proto tento faktor považován být nemůže. 

4.4 Závěr části 

Podařilo se potvrdit, že islandské výhody spočívaly ve všech třech kategoriích. 

Z ekonomického hlediska pro Island byla prospěšná jeho vysoká dependence na rybím 

průmyslu a poměrný rozdíl v důležitosti této složky v hospodářství obou aktérů.  

Na ekonomickou závislost navazuje výhoda ekologická. Island měl výhodu 

v tom, že mezinárodní komunita nemohla nechat severní Atlantik plundrovat.  

V identifikaci výhod se vymyká kategorie třetí. Politické výhody nejsou snadno 

doložitelné v primárních zdrojích. Pro verifikaci těchto závěrů je proto nutné se podívat 

na jednání aktérů. Pro vnitropolitickou výhodu je potřeba se vrátit k první tresčí válce, 

kdy došlo k první dohodě mezi Islandem a Británií. Zahraničněpolitická výhoda je pak 

viditelná na závěru války třetí, neboť zde došlo k mediaci ze strany USA i NATO. 

Vnitřní uspořádání islandské politiky nahrávalo republice v několika ohledech. 

Především to byla zdánlivá nestabilita. Dojem byl vzbuzován názorovým rozkolem 

směrem k NATO a Sovětskému svazu, přičemž se však partaje shodovaly na potřebě 

rozšiřování teritoriálních vod. Oporu k tomuto názoru z primárních zdrojů lze najít 

například v prohlášení britského diplomata sira Patricka Reillyho, který se zapojil do 

vyjednávání:  

                                                 

134 Robin Churchill, „POSSIBLE EU FISHERY RIGHTS IN UK WATERS AND POSSIBLE UK FISHERY RIGHTS IN 
EU WATERS POST-BREXIT,“ Scottish Fishermen´s Federation, 2016, staženo 5.4. 2018, 
http://www.sff.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/Opinion-for-SFF-2016-1.pdf, 3–4.   
135 Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland) (Merits), Judgement of 25 July 1974. 
Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, 93.   
136 Johannesson, „Troubled Waters. Cod War, Fishing Disputes, And Britain's Fight For The Freedom Of 
The High Seas, 1948-1964,“ 248.   
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„We were dealing with skillful and at times unscrupulous negotiators, who made 

good use of what was in fact political blackmail. (…) If we resumed naval protection, 

this [Icelandic] government would call for American support, which would be refused. 

They would then turn to the Russians, would leave NATO, denounce their Defence 

Agreement with the U.S. and demand the removal of the American Base, all of which 

would be a very severe setback for the West, which Khrushchev would exploit 

gleefully.“137 

Co se týče přístupu Spojených států a NATO, ověření výhod je možné u 

vyjednáváních během třetí tresčí války. Pokud jde o Severoatlantickou alianci, dobový 

tisk dokazuje, že obavy o udržení Islandu v alianci vedly generálního tajemníka 

k uspořádání vyjednávacích setkání. The New York Times v čísle z 1. února 1976 

uvádí:  

„Iceland´s Prime Minister, Geir Hallgrimsson, went to London last weekend in 

response to a British invitation carefully orchestrated by the North Atlantic Treaty 

Organization´s secretary general, Josef Luns. His organization´s interest in the 

confrontation in the Atlantic was best expressed by Mr. Luns´s reiteration while in 

Reykjavik Winston Churchill´s description of Iceland as a „huge, unsinkable aircraft 

carrier“ vital to surveillance of Soviet air and sea movements. Iceland´s implied threat 

to leave the alliance if the cod war dragged on put pressure on Mr. Luns.“138 

USA měly na Island přímý vliv pouze během embarga. V ostatních případech se 

příliš neangažovaly, a to i přesto, že jejich základna byla často terčem politických útoků. 

Američané z velké části souhlasili s britským náhledem, nicméně působili pro Island 

výhodně v tom smyslu, že tlačili na Spojené království, aby činilo ústupky. Zásadnější 

proto pro Island byl přístup Severoatlantické aliance.139 

 

                                                 

137 Gudni Thorlacius Johannesson, "TO THE EDGE OF NOWHERE? U.S.-Icelandic Defense Relations During 
And After The Cold War". Naval War College Review 57, no. 3/4 (2004): 121.  
138 Jon Blair, „Britain Vs. Iceland,“ The New York Times, 1. únor, 1976, staženo 18.3. 2018, 
https://www.nytimes.com/1976/02/01/archives/britain-vs-iceland-the-cod-war-is-funny-only-if-serious-
issues-are.html.  
139 Steinsson, „The Cod Wars: a re-analysis,“ 265.   
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Závěr   

Tato práce si kladla za cíl identifikovat, jaké byly výhody, které Islandu 

dopomohly k úspěchu během tří tresčích válek a roztržky o čtyřmílové rozšíření. 

Okolnosti, které vedly k tak nečekanému výsledku, byly často dílem náhody a islandské 

rizikové chování se nejednou obrátilo v jeho prospěch. V rámci tří zvolených kategorií 

je skutečně možné výhody nalézt.  

Z ekonomického hlediska se ukázalo, že je doložitelná výhoda specifického 

zaměření islandského hospodářství. Země měla výhodu v úzce profilované ekonomice.  

V ekologické rovině práce předpokládala, že se Island snažil chránit rybí 

populace. Tomu skutečně tak bylo, Island tuto situaci však využil politicky ve svůj 

prospěch tím, že místo omezování vlastního lovu omezoval konkurenci. Vzhledem 

k mezinárodnímu ekologickému povědomí se tento fakt stal islandskou výhodou.  

Nejzásadnější odklon od původních předpokladů je vidět u politické kategorie. 

Předpokladem bylo, že v řešení sporů v islandský prospěch měli zásadní podíl NATO a 

USA. Že islandskou výhodou byly probíhající konference o mezinárodním mořském 

právu. Roli NATO se potvrdit podařilo, nicméně bylo zjištěno, že úloha USA neměla 

žádný zásadní vliv na tvorbu islandských výhod. Podobné zjištění panuje i u konferencí 

OSN. Jejich existence pro Island žádnou zásadní výhodu nevytvářela. Naopak se 

ukázala důležitost specifické situace na islandské domácí politické scéně. Přístup 

jednotlivých stran a jejich vzájemné soupeření znamenali ve výsledku zásadní výhodu.  

Závěrem lze konstatovat, že vítězství Islandu nebylo nepředvídatelné. Pro 

úspěch severské země bylo zapotřebí především členství obou aktérů v Severoatlantické 

alianci, a na to v návaznosti nelehce čitelná situace v domácí politice a dále evidentní 

úbytek ryb v oblasti a na to v návaznosti specifické jednostranné zaměření místní 

ekonomiky. Tyto složky ve své provázanosti zapříčinily dodnes fascinující úspěch 

malého národa v boji Davida s Goliášem.  
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Summary 

This bachelor thesis examined the case of Cod wars, a series of disputes over 

territorial waters that took place between 1952 and 1976. The two main parties of the 

disputes were the newly independent republic of Iceland, which extended its territorial 

waters four times, and Great Britain. British fishermen were very discontented with 

Icelandic actions, as they feared losing access to rich areas around Iceland. Despite 

being a smaller, less armed and less influential in international politics, Iceland won all 

of the Cod wars. The aim of this case study was thus to analyze the Cod wars and to 

find the advantages Iceland used during all four disputes. The wars were analysed 

through Icelandic national interests. The interests were devided into three categories: 

economic, ecological and political. The advantages were then identified in the same 

three categories.  

The text consists of four chapters. The first one deals with theoretical and 

methodological background of the thesis. The second one then describes the process of 

the disputes. The third chapter focuses on the three categories of Icelandic national 

interest. It examines Iceland´s economic dependence on fisheries, the need to preserve 

fish stocks, political situation within Iceland and its attitude towards NATO and the 

USA. The last chapter then identifies the advantages that were used by Iceland. The 

effect of the advantages is proven through primary sources, namely Exchanges of notes 

between the two governments that ended first and third Cod war, as well as two 

jurisdictions of the International Court of Justice and one newspaper article of the time. 

In the end, the thesis described the advanteges that Iceland used. In the economic 

category, Icelandic advantage was its strong dependence on fishing and industry 

connected to it. Iceland´s national interest was thus easily constituted. In the ecological 

category there was an obvious need to slow down the fishing industry, due to a fish 

stock decline. Iceland could therefore argue that the numbers of foreign fishing fleets 

had to be reduced. The political advantage found itself primarily in a peculiar state of 

Icelandic domestic politics. There was a strong opposition to NATO, yet all the parties 

agreed on the extention of territorial waters.  
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(zdroj: A Planet for Life, http://regardssurlaterre.com/en/negotiating-our-future-

oceans)  

 

Příloha č. 2: Islandská rybářská produkce: roční úlovek sledě (graf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: CEIC, https://www.ceicdata.com/en/iceland/fishery-production-fish-

catch/fishery-production-fish-catch-annual-herring)  

 


