
Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krul ík, Ph.D.; Mgr. Barbora  Bukačová; Mgr. Jaros lava  Nováková; Mgr. Daniel  Branný,  

Is land: Země bez armády?  (2017_A_12) 

 

 
1 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Barbora Bukačová; Mgr. Jaroslava Nováková;  

Mgr. Daniel Branný 
 
Island: Země bez armády? 

 
Anotace 

 

Island je zemí s nesmírně specifickým modelem zvládání úkolů, které ve většině jiných zemí 
světa řeší armáda. Na Islandu přitom existuje celá řada krypto-vojenských institucí, které 
navíc od roku 2008 procházejí řadou reforem, motivovaných, mimo jiné, snahou ušetřit 
prostředky z veřejných rozpočtů. 
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Summary 

 

Iceland is a country with an extremely specific model of handling with some security related 
issues. Without the army in a narrow sense of the word, some other institutions are 
responsible for activities of “military portfolio”. There are many crypto-military institutions 
in Iceland that have been undergoing a number of reforms since 2008, motivated by, among 
other things, an effort to save resources from public budgets. 
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Pohled do hluboké historie1 

 

Počínaje IX. stoletím byl do té doby pustý ostrov, dnešní Island, postupně kolonizován 
Germány hlavně z Norska (z 80 %) a Kelty z Irska a Skotska (20 %). Ostrov byl rozdělen do 
řady menších území, v jejichž čele stáli náčelníci (goðar) a jejichž družiny (þingmenn, bændur 
or liðsmenn) proti sobě čas od času vedli „expediční války“ (leiðangr). Vrcholem stále se 
stupňujících střetů byla ve XIII. století občanská válka (sturlungaöld), spočívající ve 
vzájemném dobývání hradů a polních bitvách. „Obvyklá“ bitva představovala střet asi 900 
bojovníků, z nichž v průměru okolo 140 zahynulo. Plošně vyhlazování protivníků po bitvě 
nebylo na řídce obydleném ostrově, kde byla potřeba každá ruka, zvykem. 

Boje nicméně pokračovaly a bylo evidentní, že žádný z místních náčelníků není natolik 
silný, aby ovládl celý ostrov. Vleklé boje přiměly selské předáky (betri bændur) na jihu, 

severu a západě ostrova roku 1262 k rozhodnutí stát se poddanými norského krále. O dva 
roky později (1264) se k tomuto rozhodnutí připojili i vládci východní čtvrti ostrova (kde 
nicméně občanská válka de facto nezuřila). 

Moc Norska jako suveréna byla nicméně efemérní a vzdálená. Místní šlechtici dále 
udržovali své gardy (sveinalið), v jejichž čele stáli jejich pobočníci – šerifové (sýslumenn). 

Král Norska na druhou stranu jen zřídka žádal od Islanďanů vyslání pomocných sborů 
do konfliktů v Evropě. 

Na tomto modelu mnoho nezměnil ani fakt, že Island se v roce 1380 stal, spolu 
s Norskem, součástí personální unie s  Dánskem. 

Novou silou, která se na ostrově vzmáhala, byla církev. Na konc i XV. století byli 
nejmocnějšími pány ostrova dva biskupové (církevní knížata, Kirkjugreifar) jejichž armády 
čítaly dohromady 6 % tehdejší populace a kteří ve svých osobách spojovali vojenské, 
„policejní“ a soudní pravomoci.  

Právě v této době se na ostrov dostaly – prostřednictvím kupců z Anglie – střelné 
zbraně: děla a hákovnice (haki,  hakbyssa), využívané v místních konfliktech. 
 V kontextu vítězství luteránství nad katolicismem na severu Evropy přišla na Island 
řada po roce 1540. Související boje mezi znesvářenými náboženskými skupinami nebyly sice 
tak krvavé, jako války ve XIII. století, přesto katoličtí předáci dokázali vytvořit tisícihlavé 
armády a dokonce se postavili i parlamentu. 
 Žoldáci vyslaní z Dánska (najatí často v Německu) přicestovali roku 1541 se zadáním 
„urychlit proces přechodu k protestantismu“. Jejich taktikou bylo – mimo jiné – zabavování 
zbraní a další vojenské výstroje ostrovanů. Tento proces zahájil éru, kdy za bezpečnost 
ostrova převzala odpovědnost vnější síla – tedy dánsko-norské námořní a pobřežní hlídky. 
Jejich cílem však bylo spíše potírání pašování než boj proti vnějšímu ohrožení, tehdy zejména 
pirátství. 

Nedostatek výzbroje činil z Islandu snadnou kořist pirátů. Jen na málo místech, jako 
třeba v oblasti západních fjordů, se Islanďané dokázali efektivněji bránit. Stížnosti ostrovanů 
na královský dvůr vyústily nanejvýš v povolení dovážet a vlastnit halapartny. Královská 
kancelář se přitom snažila bránit dovozu nových střelných zbraní na ostrov. Island tak zůstal 
bezmála bezbranný vůči moderně vyzbrojeným pirátům, kteří se v jeho vodách pohybovali.  

                                                 
1 PACÁKOVÁ, Veronika. Geografický význam Islandu v současném světě: diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Brno 2010. 

http://www.search.com/reference/Leidang
http://www.search.com/reference/Sturlunga�ld
http://www.search.com/reference/S�sluma�ur
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To ilustruje incident z roku 1627, kdy Island zaskočily koráby pirátů z Maroka, jejichž 
posádky zavraždily a do otroctví odvlekly řadu osob. Jediný, kdo se jim efektivněji postavil, 
byl vojenský velitel (Höfuðsmaður) Reykjavíku. Navzdory celodenní palbě ale nedokázal 
s vybavením, kterým disponoval, potopit ani loď, která se nehnula ze zátoky přímo před jeho 
pevnůstkou. I z tohoto důvodu byly – se svolením krále – na Islandu ustaveny místní milice, 
například v lokalitě Vestmannaeyjar. 

Na sklonku XVIII. století král avizoval záměr odeslat na ostrov prostředky, umožňující 
zdejší milice vyzbrojit ve velké míře mušketami. Deklarovaný záměr se ale příliš nepřeklopil 
do praxe a ještě roku 1799 se na ostrově nacházelo pouze „několik málo stovek“ ozbrojenců, 
vybavených většinou jen „zrezivělými halapartnami“. Proto nepřekvapí, že když se 
v islandských vodách – po porážce spojeného dánsko-norského loďstva v bitvě u Kodaně 
– roku 1808 objevila britská flotila, množství střelného prachu na ostrově bylo tak malé, že 
znemožňovalo jakýkoli smysluplný odpor. 

Roku 1855 armádu na Islandu znovuustavil Andreas August von Kohl, šerif  
z Vestmannaeyjar. Roku 1856 činila položka vojenského rozpočtu ostrova 180 a roku 1857 
dokonce již 200 říšských tolarů. Von Kohl obdržel oficiální titul velitele armády, označované 
jako „prapor“ (herfylkingin). Po roce 1869 však jednotka ztratila jasné velení a pozvolna se 
rozklížila. 
 Ani po získání částečné (formální) suverenity v roce 1918 (Island jako de iure 
suverénní království v personální unii s  Dánskem) nebylo vytvoření armády chápáno jako 
priorita. Island se „spokojil“ s vytvořením Pobřežní stráže, nehledě na to, neexistovala vůle 
po schválení větších výdajů, které by vybudování armády s  sebou neslo. Vláda deklarovala 
věčnou neutralitu a doufala, že tak ostrov ochrání od možných invazí. V důsledku vypuknutí 
druhé světové války se však i největší pacifisté stali poněkud nervosní. Začaly padat úvahy  
o rozšíření řad národní policie (a policejních rezerv) do podoby vojenské jednotky. 
 Roku 1939 vláda najala jako policejního náčelníka Agnara Kofoed-Hansena. Ten 
v Dánsku prodělal vojenský výcvik a předpokládalo se, že své zkušenosti předá policistům na 
Islandu.2 

Došlo k nákupu uniforem a zbraní (pistole, samopaly) a v okolí Laugarvatn bylo 
vytvořeno vojenské cvičiště. Základním výcvikem prošlo do invaze ze strany Spojeného 
království v roce 1940 asi 60 osob. Dalších 300 předpokládaných frekventantů již nedostalo 
tu možnost. 

 

Druhá světová válka a počátky studené války3 

 

Dne 10. května 1940, po okupaci Dánska Německem v dubnu 1940 (král Kristián X. 
zemi neopustil a nepřemístil se na Island, ačkoli se o této možnosti spekulovalo4), obsadilo 
Island britské vojsko. Tento krok se neopíral o žádný mezinárodněprávní akt, ale místní 
obyvatelé zásadněji neprotestovali, nakolik místní vláda v dubnu 1940 hovořila o neutralitě 
ostrova, a související sondování ohledně spolupráce ze strany Londýna odmítalo.  

                                                 
2
 Icelandic Police. Worldlingo. http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/icelandic_police. 

3
 World War II: Iceland. Children in History. http://histclo.com/essay/war/ww2/cou/ice/ww2-ice.html 

4
 Na Islandu je v tomto období z iniciativy Althingu zřízena funkce (institut) regenta – později tuto funkci 

víceméně vykonával prezident. 

http://www.search.com/reference/1855
http://www.search.com/reference/Vestmannaeyjar
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Neutralita, nebo „nezapojení se do války“ bylo ostatně leitmotivem i dalších vyjádření 
islandské reprezentace po celou dobu světového konfliktu – nakolik zároveň probíhala těsná 
reálná spolupráce se Spojenci. 

Německo ostatně paralelně zvažovalo možnost výsadku či vylodění na ostrově, 
například roku 1939 zde Lufthansa neúspěšně žádala o vybudování základny pro 
transatlantické lety.5 

V březnu a dubnu 1941 dovolil president Spojených států amerických, aby americké 
loděnice opravovaly britské lodě, a zabavil plavidla Osy kotvící v amerických přístavech. 
Rozšířil akční rádius “hlídky neutrality”, která prohledávala německé ponorky a upozorňovala 
na ně Brity. Německo se rozhodlo, že do pásma válečných operací zahrne úžinu mezi 
Islandem a Grónskem, a vyslalo tam “vlčí smečky” ponorek, čímž se zvýšily ztráty britského 
loďstva.  

V červenci 1941 britský kontingent vystřídaly jednotky námořní pěchoty Spojených 
států amerických (které v té době ještě nebyly do války vůbec zapojeny), s  tím, že britské síly 
se mohou přesunout na jiná bojiště.  

Během války byly stovky mladých dívek přepravovány z Reykjavíku k příbuzným na 
venkov, aby byly dostatečně daleko od "doupěte hříchu".6 

Potyčky místních s Američany nebyly vzácností a média přinášela příběhy, které 
zahraničním vojákům neprospívaly. Na dívky, které se s Američany stýkaly, se mnozí místní 
dívali s despektem. 

 
US. Navy se neomezovala na hlídkování: dostalo rozkaz ničit “nepřátelské síly 

v západním Atlantiku”. „Byla to nevyhlášená, omezená válka, ale válka to byla.“7 
 
Z ekonomického pohledu Britové a později Američané přinesli rozsáhlý hospodářský 

boom, který na ostrově zlikvidoval nezaměstnanost.8 Na ostrově se zároveň uchytily pobočky 
britských a amerických společností, které díky svému pokročilému know-how rychle 
vstřebaly řadu místních provozoven – což rozhodně nebylo na Islandu vnímáno vždy 
jednoznačně pozitivně. Spojené království a Spojené státy americké ostatně pokrývaly okolo 
95 % zahraničního obchodu (vývozu i dovozu) Islandu v době války. 

 
Po zahájení bojů v Sovětském svazu (červen 1941) byl Island místem, kde se 

formovaly některé konvoje, směřující do Murmansku nebo Archangelsku. 
Britská a americká přítomnost přitom prakticky nezasahovala do každodenního 

výkonu veřejné správy na Islandu. 
V průběhu války také došlo k dovršení odpoutání ostrova od evropského Dánska, 

obsazeného Německem: na základě referenda došlo dne 17. června 1944 k vyhlášení 
samostatné Islandské republiky (fakticky se jednalo o zrušení personální unie Islandu 
a Dánska; smlouva o personální unii byla od roku 1944 vypověditelná). 

                                                 
5
 Pokud by byla Říše ve svém snažení úspěšná a Island zůstal neutrální, nebo byl Německem obsazen, boje 

v Atlantiku by se odvíjely podstatně jinak (operační radius lodí, ponorek a letadel by byl výrazně posunut  
a konvoje ve směru  
6
 THORARINSDÓTTIR, Birna. S pacifisty v NATO. Respekt, 4. III. 2002. 

7
 MAUROIS, André. Souběžné dějiny: Spojené státy americké. Mladá fronta, Praha 1966, s. 237. 

8
 Gándhí, Švýcarsko a americké radary. Mladá fronta Dnes, 7. III. 2007. 
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Jedním z rozměrů válečné agendy byla stavba letiště v Keflavíku, jako základny pro 
operace v severních mořích a krytí zásobovacích lodních konvojů, které mířily do 
Murmansku. Kromě toho letiště sloužilo jako místo pro doplnění paliva pro letadla nesoucí 
dodávky a různé náklady do Evropy.9 

V září 1942 byla postavena první ranvej (pro lehčí letouny, stíhačky) a v roce 1943 se 
letiště stalo plně využitelným i pro těžké bombardéry. 

Na konci II. světové války se Keflavík stal přestupní stanicí pro americké a kanadské 
vojáky vracející se domů. 

 
Island ve víru studené války 

 

Po válce se Islanďané se spojeneckými vojsky rozlouč ili.  V roce 1947 se základna 

v Keflavíku vrátila do rukou Islanďanů.  
Po roce 1947 na ostrově načas nezůstali žádní zahraniční vojáci.  
Dne 30. března 1949 se Island stal zakládajícím členem Severoatlantické aliance. 

Vstup Islandu do Severoatlantické aliance v roce 1949 provázela intenzivní debata ve 
společnosti, která vyústila v největší nepokoje (před budovou parlamentu) v historii země. 
Zůstává ironií, že tento rádoby mírumilovný národ jako jediný přijal členství v  Alianci 
s násilnými bitkami v pozadí. 

Island je jedním z 24 členských států Organizace spojených národů, které se označují 
za země bez armády. Vláda je nicméně oprávněna, v případě ohrožení země, ozbrojené síly 
zřídit. Island je v současný jediným členem Severoatlantické aliance bez vlastní armády. Jako 
formálně plnoprávný člen má Island v rámci Severoatlantické aliance v procesu rozhodování 
právo veta stejně jako ostatní členové, některých jednání se účastní jako pozorovatel. Ve 
Vojenském výboru jej zastupuje civilista.10 

 
Jak však rostlo mezinárodní napětí na počátku 50. let XX. století, odpor Islandu 

k obnovení základny slábl. V době korejské války islandská vláda sama nabídla Spojeným 
státům americkým prostor pro leteckou základnu. 

Dne 5. května 1951 byla podepsána dohoda mezi Islandem a Spojenými státy 
americkými o umístění amerických sil na území Islandu. Na základně v Keflavíku se 
standardně nacházelo asi tisíc zahraničních vojáků.11 

Od roku 1952 funguje delegace Islandu při Severoatlantické alianci.12 
Dne 5. května 1951 byla mezi Islandem a Spojenými státy americkými podepsána 

smlouva: americká armáda měla zůstat na ostrově a bránit jak Island, tak areál své (alianční) 

                                                 
9
 Tento aspekt značně zredukoval technický vývoj dalších let, kdy takové zastávky nebyly u strojů s  delším 

doletem nutné. 
10

 KROBOVÁ, Jitka. Islandská republika – neozbrojený člen NATO. ČTK; Severské l isty, 2. III. 1999. 
https://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0022.php 
11

 Island v sobotu opustil i  poslední američtí vojáci. ČTK, 1. X. 2006. 
12

 Why the Financial Crisis Matters for Security: A Three Minute Guide. North Atlantic Treaty Organisation 
Review, 2009.  
http://nato.tagomago.be/files/pagesstaging/2009/financialcrisis/financial-crisis-security-guide/en/index.htm 
Varnarmálastofnun Íslands. http://www.vmsi.is/ 

Iceland and North Atlantic Treaty Organisation. Official Gateway to Iceland. 
https://www.iceland.is/iceland-abroad/nato/iceland-and-nato 
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základny. O dva dny později přijeli na ostrov první američtí vojáci. Ti mezi lety 1951 až 2006 
sami, nebo s vojáky jiných zemí, tvořili takzvané Islandské obranné síly (Iceland Defence 
Force, IDF).13 

„Islandská obraná síla“ (Iceland Defense Force; IDF) byl souhrnný název pro vojenské 
velitelství odpovědné za ochranu ostrova, existující mezi lety 1951 to 2006. Za obranu 
ostrova bylo odpovědné velitelství Armády Spojených států Amerických Island (United States 
Army Iceland, ARICE). Jádro této síly tvořil personál ze Spojených států amerických (1 350 až 
1 800; podle některých údajů až 5 000 osob) a určitý personál z řad občanů Islandu (včetně 
Pobřežní stráže; 650 až 950 osob). Uskupení sestávalo z příslušníků Vojenského námořnictva 
Spojených států amerických, Námořní pěchoty Spojených států amerických, Vojenského 
letectva Spojených států amerických a určitých dalších osob, občanů Islandu, ale i občanů 
Norska, Kanady, Nizozemska a Spojeného království. 

 
Island poskytoval spojencům v rámci Aliance zdarma pronájem „sjednaných oblastí“ 

(agreed areas) pro instalaci vojenských zařízení. Zdaleka nejdůležitější oblastí tohoto druhu 
byla námořně-letecká základna Keflavík14 (Naval Air Station), kde působil vojenský  
i nevojenský personál, zejména ze Spojených států amerických, Dánska  Norska. Základna  
v Keflavíku leží v pusté krajině s lávovými poli. V 60. letech XX. století byli vojáci dokonce 
pravidelně posíláni do Evropy, aby se zotavili z "mentálního strádání". Proto příliš 
nepřekvapí, že vyjížděli za zábavou do Reykjavíku. To se mnohým starousedlíkům nelíbilo. Po 
každém incidentu (obvykle pod vlivem alkoholu) se různě motivované skupiny, od 
tradicionalistů, až po „užitečné idioty“ Moskvy, ozvaly s iniciativou základnu zrušit, nebo 
alespoň zakázat zahraničním vojákům vycházet za její hranice. Akce tohoto typu trvaly 
přinejmenším do konce 70. let XX. století.15 
 Místní obyvatelé se také obávali kulturního a jazykového úpadku a „národní 
kontaminace“. Nebylo a není to zcela nedůvodné: Islanďany, kteří pracovali na základně 
nebo žili v její blízkosti, začala ovlivňovat angličtina. Výsledná řeč (Icelish) je ranou pro 
starobylý islandský jazyk. K těmto problémům přibyl ještě armádní rozhlas, který na ostrov 
přinesl moderní hudbu. 

Americké jednotky postupem času přestali tvořit mladí vojáci, ale začaly převažovat 
rodiny. Základnu v Keflavíku příliš neopouštěli, a pokud ano, málokdo si jich všimne. Lidé  
z okolí vítají vojáky jako největšího zaměstnavatele v regionu. 

 „Konkrétním výsledkem nové politiky se však stal dokument přijatý v červnu 1968 na 
zasedání Severoatlantické rady v Rejkjavíku, zvaný jako tzv. Rejkjavický signál. Atlantičtí 
ministři zahraničí v něm vyzvali členské státy organizace Varšavské smlouvy, aby společně se 
zeměmi Severoatlantické aliance “hledali pokrok na cestě k míru”, a to cestou vzájemného  
a vyváženého snížení ozbrojených sil obou bloků v Evropě.“16 

Oblasti mezi Špicberkami a Norskem, Špicberkami a Grónskem, respektive mezi 
Grónskem a Baffinovým ostrovem byly nicméně nejčastějšími koridory, kudy sovětské-ruské 
ponorky pronikaly a pronikají z Murmasku do Severního Atlantiku (tzv. GIUK Gap, tedy 
Greenland, Iceland United Kingdom Gap, doslova „mezera mezi Grónskem, Islandem  

                                                 
13

 Iceland Defense Force. Global Security. https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/idf.htm 
14

 Samotná základna se sice nachází v lokalitě Miðnesheiði u Keflavíku, ale obecně se jí říká základna Keflavik. 
15

 THORARINSDÓTTIR, Birna. S pacifisty v NATO. Respekt, 4. III. 2002. 
16

 FIDLER, J.; MAREŠ, P. Dějiny NATO, Paseka. Praha; Litomyšl 1997, s. 141. 
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a Spojeným královstvím"; Фареро-Исландский рубеж; faersko-islandská hranice).17 A proto 
Severoatlantická aliance potřebovalo a potřebuje tento prostor monitorovat. 

Vedle satelitního monitorování je využíván koncept sonarových bójí (Sound 
Surveillance Systems, SoSuS), ale i ponorek (u Islandu, u Faerských ostrovů, v prostoru mezi 
Spojeným královstvím a Norskem). 

Pomyslné okraje monitorované oblasti se vztahují k základnám či monitorovacím 
bodům v Norsku (Tromso, Harstad, Bergen, Haten), Dánsku (Friederikshavn, Korsor), ve 
Spojeném království (Rostyh) a právě na Islandu (Keflavík). 

V kontextu politických změn dalších desetiletí (kdy ve vládě působily levicové  
a jednostranně pacifistické proudy) se vlády ostrova několikrát pokusila jednat o stažení 
vojenských jednotek, revize smlouvy v roce 1974 však přinesla další prodloužení pronájmu 
základny. 

Událostí roku 1986 byl říjnový summit Reagan – Gorbačov,18 kdy se v omezených 
prostorách vily Höfdi v Reykjavíku19 oba státníci snažili dosáhnout pokroku v oblasti 
jaderného odzbrojení (omezení počtu zbraní hromadného ničení obecně). Přestože oficiálně 
tehdy cíle dosaženo nebylo, položili oba prezidenti základy k pozdější dohodě. Pokrok někteří 
dávali právě do souvislosti s  intimní atmosférou jednání, kdy se oba státníci pod stolem 
dotýkali koleny!20 

První radarová stanice, zřízená Spojenými státy americkými na Islandu, zahájila 
provoz roku 1953. Objem úkolů pro příslušná zařízení soustavně rostl a již v 70. a ještě více 
v 80. letech XX. století bylo zřejmé, že do zařízení je potřeba dále masivně investovat. Roku 

1987 vznikl Islandský systém obrany vzdušného prostoru  (Íslenska Loftvarnarkerfið, často 
nazývaný i jako “Radarová agentura”). Pilířem systému je respektive bylo ústředí (na letišti 
Keflavík) a 4 radary (Ratsjárstofnun) na okrajových cípech ostrova (H-1, H-2, H-3, H-4). 
Systém z hlediska Islandu byl v kompetenci resortu zahraničních věcí. 

Od roku 1987 se Island také zapojuje do aliančního cvičení „Severní Viking (Northern 
Viking), které se dominantně odehrává právě na území a v teritoriálních vodách Islandu.  
Od roku 2006 cvičení nabralo na intenzitě, v souvislosti se zvýšenou aktivitou Ruské federace 
v oblasti.21 

V červnu 1987 se Island rovněž zviditelnil pořádáním schůzky ministrů zahraničních 
věcí členských zemí Severoatlantické aliance. Ve stejném roce Norsko avizovalo, že občané 

                                                 
17

 I když některé řady sovětských-ruských ponorek mohly respektive mohou zasáhnou jakékoli místo v Severní 
Americe i  Evropě bez toho, aby opustily sovětské-ruské teritoriální vody.  
The Times Atlas of The Oceans (Alastair COUPER ed.). Times Books, London 1983, p. 182 -183 

PACÁKOVÁ, Veronika. Geografický význam Islandu v současném světě: diplomová práce. 
Masarykova univerzita. Brno 2010. 
Iceland and North Atlantic Treaty Organisation Brussels . Official Gateway to Iceland. 

https://www.iceland.is/iceland-abroad/nato/ 
18

 Krásný svět bez válek. Hospodářské noviny, 22. V. 2008. 
Island je drsný, ale jedinečný. Právo, 25. VI. 2010. 
19

 Budova byla roku 2009 silně poškozena. Příčinou požáru byl zřejmě elektrický zkrat.  
Shořela islandská vila, kde Reagan a Gorbačov jednali  o odzbrojení. ČTK, 26. IX. 2009.  
20

 BARTÁK, Karel. Svět po 16 letech opět hledí na Island. ČTK, 14. V. 2002. 
Reykjavik Summit: The Legacy and a Lesson for the Future. Nuclear Threat Initiative, 1. XII. 2007.  
https://www.nti.org/analysis/articles/reykjavik-summit-legacy/ 
21

 Exercise Northern Viking. New World Order Fandom.  
https://1991-new-world-order.fandom.com/wiki/Exercise_Northern_Viking 

http://www.search.com/reference/1987
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Islandu mohou, po splnění určitých podmínek, podstoupit vojenský výcvik v Norsku a sloužit 
v rámci ozbrojených sil Norska. 
 

Odbočka: Spory o rybolovné hranice Islandu22 

 

Neuralgickým bodem zahraniční politiky Islandu jsou jeho mořské hranice. V  průběhu 
času se klíčová komodita hospodářství ostrova, tedy úlovky ryb, zejména tresek, dostávaly 
pod stále větší tlak zahraničních a nadnárodních flotil.  

Spory o určení výsostné hospodářské zóny Islandu, vedené s  dalšími státy, jejichž 
rybáři sem připlouvali pro své úlovky, trvají již déle než 100 let (narazit lze i na zmínky  
o sporech se zahraničními rybáři a kupci, které se odehrávaly v XV. století).23 

Rok 1893: Vláda Dánská vyhlásila rybářský limit 13 námořních mil (24 km) kolem 
břehů Dánska, Faerských ostrovů, Islandu a Grónska. Zahraniční, zejména britští rybáři, ale  
nadále vplouvali do takto stanovených vod. Dánské strážní čluny, které hlídaly oblast, 
doprovázely řadu plavidel do přístavu, pokutovaly je a zabavovaly jim úlovky.  

Rok 1896: Spojené království uzavřelo dohodu (někdy nazývanou „příměří“) 
s Islandem, které umožnilo britským plavidlům používat jakýkoli přístav v Islandu, jako 
útočiště při neřízni počasí. Britské plavidla na oplátku nesměla lovit na východ od linie od 
Illunypy po ostrůvek Thornodesker.24 

Rok 1899: Došlo k prvnímu většímu konfliktu, kdy parní britská rybářská loď Caspian 
lovila u Faerských ostrovů – a po neuposlechnutí výzev dánského námořnictva na ní bylo 
několikrát vystřeleno. Ač poškozena, dokázala se loď vrátit do britského přístavu. Podobné 
konflikty pokračovaly až do roku 1914, kdy kvůli světové válce ustoupily do pozadí  

Rok 1901: Island vyhlásil své rybolovné hranice v rozsahu tří námořních mil od 
pobřeží.  
 Rok 1918: Řeč je o rybolovných hranicích Islandu o rozsahu čtyř námořních mil  
(7,4 km), podle jiných zdrojů  takovému rozšíření reálně došlo až roku 1952. S rozvojem 
parního pohonu se stávaly vody kolem Islandu dostupnější pro britské a jiné zahraniční 
rybáře. 

Rok 1948: Byl přijat zákon č. 44/1948, o vědecké konservaci pobřežních rybolovných 
oblastí, který mimo jiné uvádí, že Islandské ministerstvo rybolovu je oprávněno vyhlašovat 
terotiriální rozsah ochrany rybolovu na kontinentálním šelfu Islandu. Všechny následující 
posuny „rybolovných hranic“ Islandu jsou odvozeny od této právní normy. 

Rok 1952: Námořní hranice Islandu byly rozšířeny na 4 námořní míle. 
                                                 
22

 STOREY, N. What Price Cod? Hutton Press, Beverley 1992. ISBN 1-8721-6744-6. 
KURLANSKY, M. Cod: A Biography of the Fish That Changed the World. Walker & Company, New York 1997. 
ISBN 0-8027-1326-2. 

The Cod War: American University Case Study. http://www1.american.edu/ted/icefish.htm 
Now, the Cod Peace. Time, 14. VI. 1976, p. 37. 
JONSSON, H. Friends in Conflict:  The Anglo-Icelandic Cod War and the Law ofthe Sea. Hurst & Co., London 
1982. 

Trawlermen Forecast Loss of 9 000 Jobs. The Times, 31. V. 1976, p. 1.  
23

 Fisheries and Aquaculture Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
http://www.fao.org/fi/body/figiscom/index.htm 
Icelandic Fisheries. http://www.fisheries.is  
24

 Tresčí válka skončila u soudu. Neaktuality.cz, 12. XI. 2010. 
http://www.neaktuality.cz/zahranici/tresci -valka-skoncila-u-soudu-v-haagu/ 
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První tresčí válka (1. září 1958 – 12. listopadu 1958)25 
 

Navzdory tomu, že svět byl ostře rozdělen na komunistické a demokratické země, 
proti sobě v tomhle sporu stáli dva blízcí spojenci ze západního tábora.26 

Rybáři ze Spojeného království, Dánska a Norska, kteří se stále výkonnějším náčiním 
připlouvali blíž a blíž k ostrovu a vraceli se s tučnými úlovky.  
 Rybáři z Islandu tak nacházeli v sítích stále méně ryb. Právo na využívání světových 
moří tehdy upravovaly jen staré námořní zvyky, podle nichž každému státu výsostně náleží 
pobřeží na dostřel děla (čtyři námořní míle). Britská a norská plavidla tak mohla bez 
problémů křižovat oceán i velmi blízko ostrova a lovit ve velkém. 

 

Rok 1958: Bez jakéhokoli vyjednávání a jednostranně Island o půlnoci na 1. září 
rozšířil pásmo svých teritoriálních vod ze 4 na 12 námořních mil (22,2 km).  

Tento krok zneklidnil zejména Spojené království, které výnos nevzalo na vědomí. 
Obávalo se totiž, že podobná opatření přijmou i další státy, což by vedlo k negativnímu 
dopadu na britský rybářský průmysl. Na obranu svých zhruba 20 rybářských lodí v oblasti 
byly vyslány 4 bojové lodě (nakonec se ale v této fázi konfliktu angažovalo až 37 (podle jiných 
údajů 53 nebo dokonce 70) primárně vojenských plavidel Spojeného království a 7 000 
námořníků).27 Islandské námořnictvo na akci uvolnilo 6 nebo 7 lodí Pobřežní stráže a létající 
člun PBY-6A Catalina (dohromady se 100 námořníky, příslušníky Pobřežní stráže). Záhy se 
událo hned několik střetů – například konflikt mezi lodí Þór Islandské pobřežní stráže a třemi 
britskými loděmi Lloydsman, Star Aquarius a Star Polaris. Když je islandský kapitán vyzval, 
aby opustily výsostné vody jeho země, nejprve uposlechly. Pak se ale Star Aquarius ve chvíli, 
kdy ho islandský člun doháněl, prudce otočil na pravobok a vrazil do něj. Po chvíli přidal další 
úder Lloydsman, na což islandský kapitán odpověděl střelbou. Britské lodě odehnal až druhý 
výstřel, který zasáhl bok lodi Star Aquarius. Islandský člun pak jen taktak doplul do nejbližšího 
přístavu. 

Dne 6. října islandské plavidlo María Júlía třikrát vypálila na rybářskou loď Kingston 
Emerald a donutila ji k úprku na volné moře 

Dne 12. listopadu došlo k dalšímu střetu islandskou lodí Þór a britskou lodí Hackness, 
která se snažila prchnout, ale byla islandskou lodí pronásledována a došlo i na varovné 
výstřely. 

Výsledkem bylo uznání rozšíření rybářské zóny s tím, že další islandské nároky v této 
oblasti budou řešeny Mezinárodním soudem v Haagu  
 Zároveň byla uzavřena dohoda mezi Spojeným královstvím a Islandem, kde Spojené 
království akceptuje islandský nárok, zatímco Island deklaruje, že svou zónu nebude dále 
rozšiřovat. 

V letech 1960 až 1966 probíhala v mořích v okolí Islandu sledí horečka, zapříčiněná 
díky nově vybaveným a zařízeným lodím, nová technika znásobila úlovky místních rybářů. 
Intenzivní rybolov však nemohl existovat věčně, rybářům se podařilo sledě téměř vyhubit.28 

                                                 
25

 Sám pojem „tresčí války“ je v různých jazycích zmiňován různě (Cod Wars; Þorskastríðin, Landhelgisstríðin, 
"the war for the territorial waters"; tedy „válka o teritoriální vody“). 
26

 Tresčí válka neskončila. Respekt, 10. XI. 2008. 
27

 S tím souvisely i  nemalé náklady na lodní naftu. 
28

 PACÁKOVÁ, Veronika. Geografický význam Islandu v současném světě: diplomová práce. 
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Spojené království na rozšíření výsostných vod Islandu reagovalo zákazem přistávání 
islandských lodí na Britských ostrovech, kde Islanďané nacházeli hlavní odbytiště svých 
úlovků.  

Island začal s těmito omezení rybolovu pro zahraniční rybáře v letech 1950 až 1952 
kdy poprvé rozšířila své výsostné vody z 3 námořních mil na 4. V roce 1958 došlo k dalšímu  
rozšíření na 12 námořních mil. 

 
Druhá tresčí válka (1. září 1972 – 8. listopadu 1973) 

 
Dne 1. září 1972 vstoupil na Islandu v platnost zákon rozšiřující teritoriální vody 

Islandu z dosavadních 12 námořních mil (22,2 km) na 50 námořních mil (92,6 km). Islandská 
vláda ignorovala dohodu o zapojení Mezinárodního soudu v Haagu, podle levicové vlády 

nebyl Island vázán dohodami předchozích vlád.29 
Islandské námořnictvo bylo v této etapě konfliktu dále velmi nepočetné (6 plavidel 

Pobřežní stráže). Lodě Spojeného království bylo početnější (až 47 plavidel, které však nebyly 
nasazeny v jeden okamžik – najednou se jednalo o nasazení nanejvýše devíti lodí). 

Již druhý den došlo k prvnímu konfliktu, když loď Ægir vyháněla 16 zahraničních lodí  
z určeného pásma. O několik dní později, 5. září 1972, Ægir narazil na (podle názoru Islandu) 
nelegálně lovící (britskou) loď, která se odmítla identifikovat. Došlo k odříznutí sítí britské  
lodi a ke slovním i fyzickým útokům ze strany britského plavidla, později identifikovaného 
jako Peter Scott. 

Během této fáze konfliktu začala islandská strana používat tzv. „net cutter“  
k odřezávání sítí neislandských rybářských lodí lovících v zakázaném pásmu. Dne 18. ledna 

1973 došlo ke odstřižení sítě osmnácti britským lodím, což ostatní bitská plavidla donutilo 
opustit tuto oblast, dokud nebudou doprovázeny vojenským námořnictvem. Dne 23. ledna 
1973 vybuchla sopka Eldfell, což přineslo dočasné uklidnění situace. Pobřežní stráž Islandu 
byla zaměstnávána evakuací ohrožené populace ze zasaženého ostrůvku. Spojenému 
království tak nakonec jeho převaha nestačila. Island využíval diplomatickou ochranu 
Spojených států, které, jak víme, na jeho území provozovaly základnu v Keflavíku. 

V období května a června 1973 došlo ke mnoha střetům a došlo dokonce i na 
taranování, naštěstí bez následků na životech. 
 Dne 16. září 1973 přijela do Reykjavíku delegace Severoatlantické aliance, které 
islandští představitelé vyhrožovali odchodem z Aliance, což by v době studené války 
představovalo značnou výzvu. 

Dne 3. října 1973 byly z vod Islandu odvolány britské lodě a 8. listopadu 1973 byla 
podepsána dohoda, která omezila množství ročního úlovku britských lodí na  130 000 tun 
(podle jiných údajů na 150 000 tun). Dohoda byla uzavřena na dva roky, tedy do roku 1975, 
s tím, že posléze bude předmětem dalších jednání.  
 

                                                                                                                                                         

Masarykova univerzita. Brno 2010. 

KADLEČKOVÁ, Helena. Dějiny Islandu. Lidové noviny. Praha, 2001. s. 286. 
29

 Cod Wars. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/cod_wars  
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Třetí tresčí válka (16. listopadu 1975 – konec června 1976) 
 

Dohoda z roku 1973 vypršela v listopadu 1975 a třetí konflikt byl zahájen 
jednostranným prohlášením Islandu, tedy vyhlášením výlučné hospodářské zóny o rozsahu 
200 námořních mil (370 km), s  planou platností od května 1976. To znamená nárok na  
758 000 km2, tedy jen o málo méně, než činí rozloha Turecka (souše), respektive bezmála 
desetinásobek rozlohy území České republiky nebo více než dvojnásobek rozlohy Německa.30 

Přitom bylo argumentováno tím, že v roce 1975 zahraniční flotily lovily z islandské 
populace více než 100 000 tun tresky, to představovalo přibližně třetinu výlovu tresky 
obecné, čtvrtinu úlovku tresky jednoskvrnné a přibližně polovinu úlovků tresky tmavé  
a okouníka. 

K prvnímu vážnějšímu incidentu došlo již   11. prosince 1975, když islandské plavidlo  
Þór objevilo 3 britská plavidla (Lloydsman, Star Aquarius, Star Polaris) skrývající se  
v islandskách vodách před bouří. Při vzájemné potyčce došlo na oboustrannou střelbu.  
V tomto střetu byla loď Þór velmi vážně poškozena a jen s velkým štěstím doplula zpět do 
přístavu. 

Islandská vláda se následně snažila získat dělové čluny třídy Asheville ze Spojených 
států a sovětské  fregaty třídy Mirka. 

Zvrat nastal, když Island pohrozil uzavřením alianční základny v Keflavíku, což by 
vážně narušilo schopnost Aliance na obranu Atlantského oceánu. Není ostatně divu, že 
ministr zahraničí Spojených států, Henry Kissinger, tehdy Island označil za "nejarogantnějšího 
malého vyděrače", se kterých se kdy setkal. 

Obě strany se navzájem obviňovaly z vyhrocování situace a konkrétních incidentů, 
Island konzultoval s Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. 

Ve výsledku vláda v Londýně souhlasila, aby její rybáři zůstat vně 200-mílového 
pásma bez konkrétní dohody (nakolik Spojené království obdrželo dočasnou kvótu na rybolov 
v takto nově definovaných vodách Islandu). Po tomto vývoji došlo ještě k několika menším 
konfliktům, které trvaly až do června 1976. 

Další delimitace vod okolo Islandu je uváděna ve vztahu k roku 1985.31 
Pozornost zahraničních politiků, ale i nadnárodních organizací ochrany přírody se 

daleko častěji orientuje na kritický stav velryb, jejichž lov Islanďané spolu s Japonskem 
vehementně prosazují. 32 

  

Island uhájil rozšíření svých teritoriálních vod a vytvořil precedens. Dlouholetým 
sporům o námořní loviště učinila přítrž až Úmluva o mořském právu z roku 1982 (Island byl 
první zemí, která dokument ratifikovala, a to v roce 1985; v roce 1994 dokument vstoupil  
v platnost), která stanovila, že pobřežní země mohou využívat všechny zdroje ve 
dvousetmílovém hospodářském pásmu.33 Tento princip je dnes obecně akceptován.34 

                                                 
30

 POUNDS, Norman, John, Grevil le. Political Geography. McGraw-Hill  Inc., New York 1972, p. 104-106 
ALEXANDER, Lewis, M. Offshore Geography of Northwestern Europe. Chicago: Rand McNally and Company, 

1963. 
31

 Regulation No. 196, 9 May 1985, Concerning the Delimitation of the Continental Shelf to the West, South  
and East. United Nations, 1985.  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISL_1985_Regulation.pdf 
32

 Directorate of Fisheries. http://en.fiskistofa.is/ 
33

 Iceland. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations.  
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Island dosáhl svých cílů, na úkor už tak klesajícího britského rybolovu, což výrazně 
ovlivnilo ekonomiku britských přístavů v Británii, jakými jsou například Grimsby a Hull. 
Zejména zasažen byl Hull, do roku 1975 největší rybářský přístav Evropy. Lidé ve věku 
čtyřiceti až padesáti let byli ve velké míře během jediného roku bez práce.35 Rybářům  
v postižených regionech bylo na podporách vyplaceno celkem několik desítek milionů liber. 
Na jednoltivého postiženého rybáře však byla kompenzace jen symbolická. 

Rybolov bez konkurence umožnil Islandu zbohatnout. Severský stát vydělané peníze 
investoval, kupoval především (paradoxně) britské retailové řetězce a podíly v různých 
světových aeroliniích. V České republice byly mimo jiné koupena firma Hamé Babice.  

Ambicí procesu byla i snaha omezit devastující „přelovení“ ve vodách okolo Islandu 
(overfishing). Pro rybáře zainteresovaných zemí platí více a více přísné limity, kolik ryb smí 
vylovit. Dánsko například instaluje na palubách rybářských lodí kamery, monitorující počínání 
rybářů. Rybáři mohou očekávat odměnu ve formě zvýšením kvót, pokud chytají ryby podle 
pravidel. Pravidla říkají, že co se uloví, to by mělo být také přivezeno na břeh. Někteří rybáři 
však hází přes palubu obrovské množství ryb, které se jim jeví příliš malé. Dánsko navrhuje, 
aby celá Evropská unie převzala jeho systém, podle kterého nelze vyhazovat přes palubu 
ryby, které rybáři nechtějí. Vše, co se uloví, by se v ideálním případě dopravilo ke břehu. 
V reálu se dnes hlásí jen asi třetina úlovku (druhá třetina jde zpět do moře a zbytek je 
ilegálně nenahlášený).36 

 

Situace po roce 1990 

 

Po rozpadu Sovětského svazu byla alianční posádka (pocházející zejména ze 
Spojených států amerických) zredukována a její hodnota byla napříště spíše symbolická 
hodnotu. Obyvatelé Islandu, kteří navykli tomu, že za ně obranu zdarma obstarávají jiné 
země, na budování vlastní armády, až na výjimky, nepomýšleli. 

Rok 1992: Radarová agentrura (Radar Agency, Iceland Radar Agency) začala fungovat 
jako specifická nevládní platforma pro zajišťování provozu radarovéí sítě na ostrově.   

Rok 1993: Došlo zřejmě k prvním otevřeným signálům o možném zrušení/uzavření či 
tzakonzervování základny v Keflavíku. Představitelé Islandu byli nicméně toho názoru, že se 
jedná jen o teoretické úvahy a nevěřili, že by zahraniční posádka skutečně odešla.  

Rok 1994: Tehdejší prezident Spojených států amerických Clinton nařídil, aby se počet 
amerických stíhaček na Islandu snížil ze dvanácti na čtyři. Vojenské námořnictvo Spojených 
států amerických outsourcovalo provoz a servisní služby, spojené s  fungováním svých 
radarových a komunikačních zařízení na ostrově  (Iceland Air Defence System, IADS, 
monitorování velké části severu Atlantiku, pro potřeby aliačních zemí) na islandskou 
telekomunikační společnost Kögun.37 

                                                                                                                                                         

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/ISL.htm 
34

 Před 50 lety skončila první "tresčí válka" Islandu s  Británií. ČTK, 11. XI. 2008. 
35

 Pomsta severskému trpaslíkovi. Týden, 3. XI. 2008. 
36

 Rybáře by měly hlídat kamery. Severské l isty; Lidové noviny, 27. V. 2009. 
https://www.severskelisty.cz/priroda/prir0222.php 
PACÁKOVÁ, V. Geografický význam Islandu v současném světě. Masarykova univerzita, Brno, 2010. 
http://is.muni.cz/th/265096/pedf_b/BP-Geograficky_vyznam_Islandu_v_soucasnem_svete_2.pdf 
37

 LOK, Joris, Janssen. No thaw in Cold War for Iceland. Jane's Defence Weekly, 5. XI. 1994, s. 15. 
http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/idf.htm 
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Roky 1994 až 1999: Aliance se usnesla na nutnosti investování do radarových zeřízení 
na Islandu (modernizace a náhrada vysloužilých zařízení, instalování čtveřice 
třídimnenzionálních radarů z dlouhým dosahem, FPS-117(V)5, jednalo se o alianční výdaj  
o objemu nejméně 28 milionů dolarů).38 

Roku 1997 se na Islandu odehrálo první mezinárodní vojenské cvičení v rámci 
Partnerství pro mír, „Cooperative Safeguard“. Na akci se podílela i Ruská federace. Další 
podobná cvičení, tentokrát jen za účasti aliančních zemí, následovala v letech 2000 a 2001.39 

Rok 2000: Vojenské letectvo Spojených států amerických poskytlo Islandu pomoc ve 
výši 2 milionů dolarů, pro udržení provozuschopnosti podpůrných komunikačních systémů.  

Rok 2001: Uzavření nové smlouvy mezi Washingtonem a Reykjavíkem, připravované 
na rok 2001, zmařily teroristické útoky z 11. září. Snahy omezit americkou přítomnost na 
ostrově islandské politické špičky tak jako tak zaskočily a tehdejší předseda vlády Oddsson do 
Washingtonu vzkázal, že pokud chtějí Spojené státy americké stáhnout stíhačky, nechce 
Island na své půdě ani žádné jiné americké vojáky.40 Tehdy se zdálo, že malá ostrovní země 
drží všechny trumfy ve své ruce a že Spojené státy americké nebudou chtít přijít o jednu ze 
strategicky nejdůležitějších ponorkových základen mimo území Spojených států (v Keflavíku 
tehdy sloužilo asi 1 200 vojáků z Spojených států amerických). Netrvalo ale dlouho, a tento 
sci-fi scénář se začal naplňovat. 

Rok 2003: Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko se rozhodly vybudovat společný 
mírový sbor, který by byl nasazován k rychlým zásahům pro udržení míru (Severská 
intervenční brigáda), pod hlavičkou Organizace spojených národů, Evropské unie nebo 
Severoatlantické aliance. Brigáda se plánovala o síle 3 000 až 4 000 příslušníků ze všech 
zúčastněných zemí kromě Islandu, který bude pouze pozorovatelem. Dánsko, Island a Norsko 
jsou členy Aliance, Finsko a Švédsko naproti tomu neutrální země.41 Situace znovu otevřela 
diskusi, zda by ostrovní republika neměla začít budovat vlastní armádu. „Bez … bezpeč-
nostních záruk bude tato země vydána na pospas ozbrojeným kriminálníkům, žoldákům  
a okupačním vojskům,“ vyjádřil se tehdejší ministr spravedlnosti Björn Bjarnason. Navrhl, aby 
Reykjavík vytvořil – do určité míry po vzoru dalších severských zemí – vlastní národní gardu  
o síle 500 až 1 000 branců a 21 000 vojáků v záloze.42 

Rozhovory o přehodnocení vojenské přítomnosti Spojených států amerických na 
Islandu byly zahájeny roku 2005. Washington se vyjádřil v tom smyslu, že část svých sil 
z Islandu bude potřebovat v jiných částech světa. Zazněl i požadavek na převzetí základny 
Islandem, včetně financování jejího provozu. Po konci studené války strategický význam 
Islandu pro Spojené státy americké poklesl a role obou stran se poprvé od 40. let XX. století 
                                                                                                                                                         

Iceland Defense Force. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/iceland_defense_force 
Firma Kögun se stala roku 2005 součástí nadnárodního holdingu Advania. 
Advania. https://advania.com/about/ 
38

 Iceland Air Defense System (IADS). Forecast International, 2000.  

https://www.forecastinternational.com/archive/disp_old_pdf.cfm?ARC_ID=215  
39

 WHITEHEAD, Þór. The Ally who Came in from the Cold: A Survey of Icelandic Foreign Policy 1946-1956. 
Centre for International Studies. University of Iceland Press, Reykjavík 1998.  
40

 Island v této souvislosti zároveň kontroval, že stažením stíhaček podle Islandu Spojené státy americké poruší 
bilaterální obrannou dohodu, kterou obě země podepsaly v roce 1951. Spojené státy se v ní zavázaly, že za 
možnost využívat islandskou vojenskou základnu Keflavík ochrání Island před vnějším nepřítelem.  
JANSKÁ, Zuzana. Spor o stíhačky narušil  vztahy Islandu a USA. Hospodářské noviny. 1. VIII. 2003. 
41

 Severské země vybudují společný mírový sbor. ČTK, 6. V. 2003. 
42

 JANSKÁ, Zuzana. Spor o stíhačky narušil  vztahy Islandu a USA. Hospodářské noviny. 1. VIII. 2003.  
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obrátily. Teď to byla vláda Islandu, která žádá Spojené státy americké, aby neodcházely. „Již 
nejste chudá rybářská země, kterou jsme kdysi vzali pod ochranná křídla. Za ochranu 
zaplaťte“, žádal Pentagon.43 „Takové jednání by člověk od spojence nečekal,“ zlobil se 
tehdejší předseda vlády Islandu Halldór Ásgrímsson (za Progresivní stranu), který rozhodnutí 
označil za „bezohledné a brutální“. 

Většina obyvatel Islandu se v průzkumu veřejného mínění vyslovila pro vypovězení 
obranné smlouvy se Spojenými státy (32,2 % respondentů jednoznačně pro vypovězení;  
20,6 % spíše pro vypovězení). Pouze 9,4 % dotázaných bylo rozhodně proti a 15,4 % spíše 
proti vypovězení smlouvy.  Zbytek respondentů k dané otázce nezaujal žádné stanovisko.44 

Poté, co Island reagoval vyhroceně, ve smyslu „všechno nebo nic“, v květnu 2006 
vláda Spojených států amerických avizovala úmysl plně stáhnout své vojenské síly. To se dělo 
relativně rychle, do září 2006. Poslední den tohoto měsíce základnu opustila poslední čtyři 
bojová letadla a letka záchranných vrtulníků. Na ostrově zůstalo jen několik vojenských 
pozorovatelů. Island přišel o 600 pracovních míst. Základna Keflavík byla dána pod kontrolu 
místního regionálního úředníka – šerifa (který je zároveň okrskovým policejním velitelem). 
Ten je v souvislosti s kontrolou letiště odpovědný ministru zahraničních věcí. Vláda Islandu se 
26. září 2006 k tématu vyjádřila prostřednictvím prohlášení, zahrnujícího tyto body: 

 vybudování Bezpečnostního a obranného úřadu, který by zastřešoval i Policii  
a Pobřežní stráž. 

 Posílit Pobřežní stráž nákupy nových plavidel a letadel. 
 Založení (či spíše odtajnění existence) Zpravodajské služby Islandu. 
 Ustavení systému šifrované komunikace, propojující všechny veřejné instituce.  

 
Rok 2006: V březnu 2006 vzdušné síly Spojených států amerických opustily základnu  

v Keflaviku úplně. Přesun techniky i vojáků se stal součástí rozsáhlého přeskupování 
amerických ozbrojených sil. „Spojené státy argumentují tím, že čtyři nadzvukové stíhačky  
F-15, pět záchranných vrtulníků a dva tankovací letouny potřebují jinde“.45 Základna byla 
uzavřena 8. září 2006. Ke dni 30. září 2006 přešla první část vojenských zařízení Spojených 
států amerických na Islandu do majetku vlády ostrova. Občané Spojených států amerických 
přestali zařízení na ostrově fyzicky obsluhovat. Posádka 5 000 zahraničních vojáků byla pryč. 
Poprvé od roku 1941 je Island bez vojenské ochrany.46 Spojené státy vyšly Islandu vstříc. 
Zavázaly se, že budou z ostrova řídit pohyb ponorek v Atlantiku. Také Islandu výhodně 
odprodaly vybudovanou infrastrukturu a nevojenské vybavení základny jako jsou hasičská 
auta a sklady. Čtyřletou dohodou se řešilo i odstraňování ekologického znečištění, které po 
sobě armáda Spojených států amerických zanechala (což akcentovaly zejména strany  
a proudy na levém okraji politického spektra, o tom, kolik alianční/americká přítomnost zemi 
ušetřila na nákladech za provoz vlastní armády, se z těchto zdrojů prakticky nehovořilo). 
Sluchu ve větší míře nedošly ani hlasy, že je třeba z vlastních prostředků vytvořit speciální 
policejní útvary a najmout další personál do Pobřežní stráže. 

Stažením většiny techniky z Keflavíku (včetně letounů P-3 ASW) se značně omezil 
potenciál protiponorkového hlídkování v okolí Islandu. 

                                                 
43

 Kdo ochrání bohaté vikingy? Týden, 5. VI. 2006. 
44

 Většina Islanďanů pro vypovězení obranné smlouvy s  USA. ČTK, 20. VII. 2006. 
45

 JANSKÁ, Zuzana. Spor o stíhačky narušil  vztahy Islandu a USA. Hospodářské noviny. 1. VIII. 2003.  
46

 FLANDERKOVÁ, P.; MIŘEJOVSKÝ, David. Americké jednotky opustily základnu na Islandu. ČT-24, 7. X. 2006. 

http://www.search.com/reference/ASW
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 Představitelé Islandu proces stažení personálu Spojených států amerických z ostrova 
komentovali progresivně, s tím, že „kontrakt o ochraně Islandu Spojenými státy americkými 
trvá, nicméně zahraniční vojáci nebudou nadále pobývat přímo na Islandu“. 

Zařízení v Keflavíku, respektive některé jeho části, mohou být v případě akutní 
potřeby reaktivována. 

Rok 2007: Zahraniční experti přestali obsluhovat radarová zařízení na ostrově (a to 
konkrétně k datu 15. srpna 2007). K tomuto okamžiku v rámci systému (Icelandic Air Defense 
System) působilo asi 100 pracovníků (techniků atd.)47 Islanďané pracující na základně 
Keflavík obdrželi propouštěcí dopisy (se šestiměsíčním odstupným). Řada z nich očekávala, 
že záhy získá kontrakty na obdobné pozice. Nový zaměstnavatel (Ministerstvo zahraničních 
věcí Islandu) chtělo nicméně začít na “zelené louce” a s personálem uzavřít zcela nové 
smlouvy. 

Rok 2008: Islandský systém obrany vzdušného prostoru přestal vykonávat primárně 
vojenské aktivity, ale začal být dominantně využíván k monitoringu letového provozu  
a letových odpovídačů ve vzdušné prostoru země.48 Informace z radarů slouží pro vojenské  
i civilní potřeby Islandu i jeho spojenců. Související infrastruktura (včetně osob 
a mezinárodních napojení) se stala základme nově zřízené platformy, zvané Islandská 

obranná agentura49 (Icelandic Defence Agency; IDA; Varnarmálastofnun Íslands).50 Ve 
stejném roce islandský prezident Olafur Ragnar Grimsson šokoval spojence tím, že nabídl 
základnu k pronájmu Ruské federaci. Tento projekt se nakonec neuskutečnil kvůli hlasitým 
protestům Norska a dalších zemí Aliance.51 Island v krizi dělá šílené věci, vyjádřili se tehdy 
„mimo záznam“ někteří spojenci.52 

Rok 2009: Na Islandu probíhala intenzivní politická a společenská debata o možném 
zrušení zpravodajské komunity země a delegování péče o zpravodajskou agendu a fungování 
radarové sítě na ostrově na Kanadu nebo Spojené království. Právě v této době již byla 

                                                 
47

 All  Employees of Radar Agency Relieved of Duty. Iceland Review, 15. VIII. 2007. 
https://www.icelandreview.com/news/all -employees-radar-agency-relieved-duty/ 
48

 Spojené státy americké utratily na přelomu tisíciletí za provoz radarové sítě ročně okolo 13 milionů EUR. 
Island avizoval snahu náklady snížit o více než čtvrtinu (9 mill ionů EUR).  
49

 KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Island. ASIS Česká republika. 
https://www.asiscz.org/fi les/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/island-pdf.pdf 

LOUDOVÁ, Barbora a Oldřich KRULÍK. Island: Malý, ale efektivní policejní sbor. Bezpečnostní teorie a praxe, 
2010, č. 3, s. 121 až 136. ISSN 1801-8211. 
KRULÍK, Oldřich a Barbora LOUDOVÁ. Island: Země netra dičních bezpečnostních řešení. Bezpečnostní teorie  
a praxe, 2011, č. 3, s. 115 až 132. ISSN 1801-8211. 

KRULÍK, Oldřich. Island: Země kde hasiči šoférují sanitky. 112, 2011, č. 5, s. 31 až 33.  
KRULÍK, Oldřich a Barbora LOUDOVÁ. Justiční orgány a otázka vězeňství na Islandu. České vězeňství, 2013, č. 1, 
s. 29 až 30. https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/CV_1_2013.pdf 

KRULÍK, Oldřich. Aktualita: Nové ministerstvo pro vnitřní bezpečnost na Islandu.  Bezpečnostní teorie a praxe, 
2014, č. 2, s. 141 až 142. ISSN 1801-8211. 
KRULÍK, Oldřich. „Top Gun“ v Keflavíku – co o něm víme? Naše vojsko – Military Revue, 2011, č. 11, s. 48 až 49. 
ISSN 0027-8211. 
50

 Iceland Forces. Wikipedia. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/iceland_forces.png 
Iceland Air Defence Systém. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/iceland_air_defence_system  
51

 Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
52

 Soukromý Top Gun na Islandu, americké stíhačky vystřídají ruské. Lidovky.cz. 1. IX. 2010.  
http://byznys.l idovky.cz/soukromy-top-gun-na-islandu-americke-stihacky-vystridaji -ruske-pw5-/firmy-
trhy.asp?c=a100901_141541_firmy-trhy_rce. ISSN 1213-1385. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krul ík, Ph.D.; Mgr. Barbora  Bukačová; Mgr. Jaros lava  Nováková; Mgr. Daniel  Branný,  

Is land: Země bez armády?  (2017_A_12) 

 

 
16 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

nepřehlédnutelná přítomnost neidentifikovatelných (tedy z Ruské federace) letounů ve 
vzdušném prostoru ostrova. Z tohoto důvodu vláda Islandu schválila investice do plavidel 
Pobřežní stráže, aby se tento sbor mohl, ve spolupráci s dalšími členy Aliance, zapojovat do 
monitorovacích operací.53  

Roky 2009, 2010: Jednu dobu to vypadalo, že bezpečnost Islandu by mohla smluvně 
zajišťovat některá jiná země. V hledáčku Reykjavíku bylo Norsko, Francie a Spojené 
království, s nímž je Island ekonomicky provázán. Londýn se však v souvislosti se spory okolo 
finanční krize z čela žebříčku Islanďany nejnavštěvovanějších destinací propadl na úplné 
dno.54 

Nadále nicméně stále platí spojenecká dohoda, na jejímž základě mohou Spojené 
státy americké vojensky zasáhnout v případě náhlého ohrožení ostrova.55 

V reálu se pak daleko významnější ukazuje role Norska, které nicméně zdůrazňuje, že 
pro něj ze situace nevyplývají žádné výslovné bezpečnostní povinnosti, a prvotní 
odpovědnost za obranu Islandu i nadále nese Aliance jako celek.56 Vojáci z Norska se rovněž 
zapojí do dalších cvičení na Islandu a budou školit tamní bezpečnostní složky. Norsko rovněž 
předpokládá dodání záchranného vrtulníku Islandu. 
 

Rok 2011: V lednu byla zrušena Islandská obranná agentura a její vybavení a personál 
byl rozpuštěn mezi další existující instituce na Islandu, včetně v té době zřízeného 
Ministerstva vnitřních záležitostí.57 

 

                                                 
53

 Iceland: Foreign Affairs. Government Offices of Iceland.  

https://www.government.is/topics/foreign-affairs/ 
54

 Islandem zmítá hněv vůči Britům. Právo, 20. X. 2008. 
55

 Island opustí jediná vojenská síla, po 55 letech odejdou USA. ČTK, 26. IX. 2006.  
56

 Norsko se zapojí do obrany vzdušného prostoru Islandu. ČTK, 24. IV. 2007.  
57

 New Ministry to Replace Icelandic Defense Agency. Iceland Review, 12. IV. 2010.  
http://icelandreview.com/news/2010/04/12/new-ministry-replace-icelandic-defense-agency 
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SOUČÁSTI ISLANDSKÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMUNITY 

 

Za problematiku obrany odpovídá odbor obrany při Ministerstvu zahraničních věcí.  
 

Tabulka: Odhady počtu zaměstnanců či příslušníků, tvořících bezpečnostní komunitu 
Islandu.58 
 
Instituce Stav personálu 

2011 – 2017 

Odhady nákladů (ročně) 

Pobřežní stráž59
 

 

Součástí výbavy Pobřežní stráže jsou tři  lodě, 
vybavené určitou palebnou silou, čtyři podzvu-
ková letadla, čtyři bojová vozidla (de facto tanky, 
značky Bofors, vyrobené ve Švédsku, přeprodané 
z Norska) a neupřesněné vybavení pro proti -
leteckou obranu země.60

 

125 – 200 cca 812 240 000 Kč 

Islandský systém vzdušné obrany; „Radarová 
agentura“ (do roku 1987); Radar Agency 

(Icelandic Air Defense Systém, IADS)
61

 

roku 2005 asi 80 (roku 
2007 všichni propuštěni), 
v novém uspořádání  
je uváděno 25 osob, 
systemizovaných v rámci 
Pobřežní stráže 

různé protiřečící údaje, 
provozní náklady, investice, 

cvičení atd., až 271 200 000 Kč 

Policie 700 – 805, z toho asi 130 

na částečný úvazek62
 

2,9 miliard Kč63
 

 

Vikingasveitin, speciální policejní jednotka, 
vycvičená a vyzbrojená dlouhými zbraněmi  

okolo 50 až 55 osob v rámci rozpočtu Policie 

„Islandská jednotka pro krizovou reakci “; 
Icelandic Crisis Response Unit, ICRU 

30 až 200 osob, 
rekrutovaných nejčastěji  
z řad policistů nebo 
příslušníků Pobřežní 
stráže64
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 Military of Iceland. Search.com. http://www.search.com/reference/military_of_iceland 
59

 OTTO, Pavel. Jaké jsou ozbrojené síly členských zemí NATO. Hospodářské noviny, 12. III. 1999. 
Military of Iceland. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/military_of_iceland 
60

 Icelandic Coast Guard. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Coast_Guard 
61

 Iceland Air Defence System. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_Air_Defence_System 
All Employees of Radar Agency Relieved of Duty. Iceland Review, 15. VIII. 2007. 
https://www.icelandreview.com/news/all -employees-radar-agency-relieved-duty/ 
62

 VAN BIBBER, Dean. Private Security in Reykjavik, Iceland, 1. XII. 2000. 
http://infocuslists.com/datacards/datacards/dc.aspx 
63

 FONTAINE, Andie. Understaffed, Underfunded Icelandic Police Now Prioritising Calls. Grapevine, 22. VIII. 
2018. https://grapevine.is/news/2018/08/22/understaffed-underfunded-icelandic-police-now-prioritising-calls/ 

Budget Iceland 2016: Highlights. Iceland Monitor, 9. IX. 2015.  
https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2015/09/09/budget_iceland_2016_highlights/  
64

 Iceland Crisis Response Unit. Government Offices of Iceland.  
https://www.government.is/topics/foreign-affairs/icru/ 

Peacekeeping: The Iceland Crisis Response Unit. Ministry of Freign Affairs. 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20071211004441/http://www.mfa.is/foreign-policy/peacekeeping/ 
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Islandská obranná agentura 

 
 Roku 2008 vláda Islandu schválila, poprvé v (moderních) dějinách země „rozpočtovou 
kapitolu obrana“ a to ve výši okolo 20 milionů USD. Počínaje 1. červnem 2008 začala 
fungovat i Islandská obranná agentura (Varnarmálastofnun Íslands, Icelandic Defense 
Agency, IDA), podřízená Ministerstvu zahraničních věcí. 
 Základní úkoly Islandské obranné agentury byly stanoveny relativně jasně: 
 

 Dokončit transformaci fungování radarových stanic (sítí) a další komunikační techniky 
a jiných vojensky využitelných zařízení, jež donedávna spravovaly zahraniční armády 
působící na Islandu. 

 Převzetí agendy dosavadní „Radarové agentury“, tedy zajišťování provozu radarových 
stanic a koordinace vzdušné obrany země. 

 Koordinovat účast země na zahraničních misích pro obnovu a udržování míru.  
 Koordinovat účast země na mezinárodních cvičeních vojenského charakteru. 
 Informování dalších veřejných institucí o problematice obrany země.  

 
Hlavou Islandské obranné agentury byla dne 19. května 2008 (s platností od 1. června 

2008) ustavena Ellisif Tinna Vidisdottir (vzděláním právnička – podle jiných údajů však 
vystudovala pouze bakalářský stupeň antropologie na Universitě v Reykjavíku), která 
v minulosti působila jako zástupkyně okrskového policejního velitele v Suðurnes, respektive 
jako zástupkyně komisaře pro letiště Keflavík a byla zapojena i do transformace „Radarové 
agentury“.65 Její mandát byl stanoven na 5 let. Agentura však takto dlouho existovat 
nedokázala. 

Protitlaky, usilující o zánik Agentury, se opíraly zejména o dvojí argumentaci: 
 

 Snah ušetřit síly a prostředky v napjatém rozpočtu země. 
 Potlačit jakékoli hlasy, hovořící o militarisaci Islandu (tedy neprovozovat žádnou 

instituci, v jejímž názvu je slovo “obrana”). 
 

Ministr zahraničních věcí Össur Skarphédinsson dne 23. února 2009 avizoval svůj 
záměr snížit již schválený (8 milionů EUR pro rok 2009) rozpočet Islandské obranné agentury 
– v kontextu všeobecných snah snížit veřejné výdaje a překlenout propad směnných kursů 
islandské koruny. Vláda s tímto záměrem vyslovila souhlas, pokud budou určité činnosti 
Agentury zajištěny jiným způsobem. 

Ministr však šel ve svém úsilí ještě dál a konstatoval, že Agenturu je třeba zcela zrušit 
a činnosti, které zastává, pokrýt jinými subjekty.66 

K řadě činností Islandské obranné agentury se bezprostředně přihlásilo vedení 
Pobřežní stráže. To poukázalo na svůj úkol „chránit bezpečnost a přírodní zdroje země“ 
a dlouholetou tradici spolupráce se zahraničními armádami. Pobřežní stráž nelibě nesla, že 

                                                 
65

 Ell isif Tinna Vidisdottir Appointed First Director of New Defence Agency. Ministry for Foreign Affairs  
of Iceland, 21. V. 2008. http://eng.utanrikisraduneyti.is/speeches -and-articles/nr/4280. 
66

 “Existuje řada možností jak ušetřit prostředky formou rozpuštění úkolů Agentury do dalších institucí”.  

Iceland Defense Agency to Be Shut Down? Iceland Review, 23. II. 2009. 
http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=16567&ew_0_a_id=320325 . 
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její „vojenské“ či záchranné aktivity (často nesnesoucí odkladu) byly předmětem 
„zprostředkování“ ze strany Agentury. Pobřežní stráž tak argumentovala, že zánikem 
Agentury tak dojde nejenom k ušetření finančních prostředků, ale i (opětovnému) 
zefektivnění výměny informací a využívání relevantní techniky – a tím i zvýšení bezpečnosti 
celé společnosti.  

„Tažení“ proti Agentuře kulminovalo na konci roku 2009. Byla vytvořena pracovní 
skupina expertů, zastupujících nejvíce zainteresované resorty,67 s úkolem rozhodnout o další 
existenci Agentury.  

Na základě doporučení této skupiny dne 30. března 2010 vláda  schválila dodatek  
k zákonu o obraně č. 34/2008, zákon č. 98/2010. Ten obsahoval ustanovení, že počínaje 
1. lednem 2011 Islandská obranná agentura zanikne. Do svého zániku bude Agentura řízena 
“přechodným vedením” (transition board), složeným ze zástupců pěti zainteresovaných 
resortů (v čele s ministrem zahraničních věcí). Hlavním úkolem tohoto tělesa přitom byly 
delimitace úkolů (a podle možností i personálu) Agentury na další instituce, a to zejména:68 
 

 Pobřežní stráží. 
 národním komisařem Islandské policie. 
 Úřadem pro správu státního majetku. 
 Ministerstvem zahraničních věcí (s důrazem na zahraniční vztahy a komunikaci se 

spojenci). 

 Ministerstvem spravedlnosti a vnitřních věcí, přetvořeným do Ministerstva vnitra 
(změna nastala 1. ledna 2011 a byla odvolána roku 2017). 

 Další tělesa, a to i soukromé firmy, formou outsourcingu. 
 
 Islandská krizová odezvová jednotka 

 

 Island bývá (navzdory svému členství v Severoatlantické alianci) označován za „zemi 
bez armády“. S tím jako by nekorespondovala existence tělesa, v islandštině nazvaného 
Íslenska Friðargæslan (někdy se je možné setkat s  překlady jako „Islandská garda pro 
udržování míru“ či „mírotvorci“, peacekeepers; Icelandic Crisis Response Unit; ICRU). 
 To ve své současné podobě působí od roku 2001. Angažuje se pouze v mírových 
misích, kam vysílá své civilní odborníky. Jednotka je složena převážně z policejních 
specialistů, příslušníků islandské Pobřežní stráže a zdravotníků, kteří se podílejí na mírových 
projektech ve čtyřech základních oblastech: 
 

 Prosazování práva, soudnictví (rekonstrukce a dohled nad policejními a soudní 
systémy jako základní součásti budování míru v pokonfliktních oblastech). 

 Odvětví letecké dopravy a provozu letišť  (školení a výcvik místního personálu na 
letištích v Kosovu a Afghánistánu). 

                                                 
67

 Úřad předsedy vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo komunikací, Ministerstvo financí, 
Ministerstvo spravedlnosti a l idských práv. 
68

 Icelandic Defence Law to be Amended. Ministry for Foreign Affairs of Iceland, 30. III. 2010. 

http://www.mfa.is/speeches-and-articles/nr/5480. 
Varnarmálastofnun Íslands. http://www.vmsi.is/. 
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 Média a informování veřejnosti (projekty, zaměřené na rozvoj informování veřejnosti 
a fungování mediálního sektoru). 

 Zdravotní péče (rekonstrukce systémů zdravotní péče a dalších  zdravotnicko-
hygienických infrastruktur, plánování projektů v této obasti). 

 

Jednotka je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí. Její příslušníci jsou nasazováni 
v rámci mírových misí Organisace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organisace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské unie a při realizaci projektů ve spolupráci  
s dalšími severskými zeměmi. 

V současné chvíli je v zahraničních misích nasazeno okolo 30 členů Jednotky  
(v Afghánistánu, Bosně a Hercegovině, Palestině, Libanonu, Súdánu, Cejlonu a Gruzii).69 

Island se prostřednictvím své jednotky zapojil i do misí v Iráku a Afghánistánu: V Iráku 

se jednalo o velmi symbolické zapojení, které ostatní spojenci ne vždy komentovali 
pozitivně.70 Fakticky se jednalo jen o jednoho tiskového přidělence, nikoli kombatanta, ale i 
tak byl Island započten do “koalice ochotných v Iráku.”71 Toto angažmá skončilo roku 2007 
(podle jiných údajů roku 2006).72 V Afghánistánu mise vzdudila negativní reakce protože 
jeden z příslušníků islandského kongetu byl zraněn při sebevražedném útoku v Kábulu roku 
200473 
 Konkrétně v Kosovu a Afghánistánu jsou členové jednotky odpovědni za chod letišť  
(v Prištině a Kábulu). 
 V říjnu 2004 čtyři členové jednotky zahynuli při sebevražedném útoku v Kábulu. To 
byla voda na mlýn opozičním hlasům, které vládu obvinily z „plíživého vytváření armády“. 
Členové jednotky byli vyobrazeni s  těžkou výstrojí a s poznámkou „pokud toto nejsou vojáci, 
co to tedy je?“ I ministr zahraničních věcí uznal, že v očích spojenců ze Severoatlantické 
aliance (stejně jako po linii mezinárodního práva) jsou členové jednotky chápáni jako vojáci 
(hermaður). Přitom ale postrádají výcvik, nutný pro náležité plnění ryze vojenských úkolů, 
včetně vlastní obrany. 

 

Zpravodajská komunita na Islandu 

 
 Národní informační jednotka74 (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, GRLS, dříve zvaná 
Eftirgrennslanadeild Lögreglunnar respektive Útlendingaeftirlitið) je civilní kontrarozvědnou 
službou, aktuálně podřízenou národnímu policejnímu komisaři.  Služba vznikla roku 1939 

                                                 
69

 Lausn á varnarmálum Íslands – Ísland. Hugi.is.  
http://www.hugi.is/deiglan/articles.php?page=view&contentid=3305011. 
70

 Icelandic Crisis Response Unit. Iceland Review.  

https://www.icelandreview.com/?s=Icelandic+Crisis+Response+Unit 
71

 ARAVOSIS, John. Another Member of the “Coalition of the Will ing” Leaves Iraq Today. America Blog, 
10. I. 2007. http://americablog.com/2007/10/another-member-of-the-coalition-of-the-will ing-leaves-iraq-
today-this-is-its-story.html 
72

 Japonsko stahuje svůj kontingent z Iráku. Právo, 21. VI. 2006. 
73

 Why Are we at War with Iraq ? Reykjavík Grapevine, 10. III. 2005. 
 http://www.grapevine.is/Media/PDF/2005_issue2_2005.pdf 
74

 Icelandic Intelligence Service. Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/icelandic_police#the_icelandic_intelligence_service. 
Greiningardeild Ríkislögreglustjóra. http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/webguard.nsf/key2/404-2007. 
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a těžištěm její činnosti byl monitoring “podezřelých aktivit cizinců” na území Islandu. V době 
studené války služba monitorovala šíření komunistických myšlenek ve společnosti.75 sama 
existence služby byla veřejně přiznána až v roce 2006. 
 
 Vojenská zpravodajská služba76 (Greiningardeild Varnarmálastofnunar Íslands, 
zGVMSÍ) se primárně zabývá zpravodajskou ochranou expertů z Islandu v rámci zahraničních 
operací na podporu míru. Do roku 2007 službu řídil šerif Keflavíku. Mezi lety 2007 až 2010 
kontrola nad Službou přešla na Obrannou kancelář respektive Islandskou obrannou 
agenturu, podřízenou Ministerstvu zahraničních věcí. Systemizace Služby po zániku Islandské 
obranné agentury k datu 1. ledna 2011 je zatím (leden 2011) nejasná. 
 

„Topgun“ na Islandu 

 

Aktuální rámec zajišťování (vojenské) bezpečnosti Islandu není kompletní bez zmínky 
o nemálo medializovaném projektu, který představila společnost ECA77 (respektive E. C. A. 
Program Ltd., samotná zkratka nebyla zřejmě uspokojivě vysvětlena a jedná se patrně 
o snahu „přiživit se“ na zavedené platformě, kterou je European Cockpit Association, tedy 
asociace pilotů a leteckých posádek78). 
 ECA je údajně zcela nestrannou komerční společností79 (de facto však platformou s  ne 
zcela jasnými cíli i pozadím)80, která se na vládu Islandu obrátila s  nabídkou (pro začátek) 
desetiletého pronájmu části základny v Keflavíku, a to za sumu více než 160 milionů dolarů 
ročně. 

Na konci března 2010 ministr dopravy Kristján L. Möller potvrdil, že program 
společnosti ECA dostal u vlády zelenou. Úřadu pro civilní letectví dal záhy poté povolení 
k zahájení registrace letadel.81 

                                                 
75

 Dlužno dodat, že krajně levicové a levicově populistické politické strany se na Islandu těší stabilní popularitě  
a jejich podpora od 40. let XX. století nikdy neklesla pod 14 % voličstva.  
76

 Icelandic Police. WorldLingo.com. http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/icelandic_police. 
77

 E. C. A. Program Ltd. E. C. A. Program Ltd., 2010. http://www.eca-program.com/. 
První zmínky o této firmě či „programu“ sahají zpět do roku 2007. 
Icelandic Defense Agency. Global Security, nedatováno. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/is -ida.htm. 
78

 European Cockpit Association. European Cockpit Association, 2011. http://www.eurocockpit.be/. 
79

 Financování projektu údajně zajišťují blíže neupřesnění investoři ze Středního východu a dalších regionů Asie. 
Uvažuje se však i  o emisi akcií. 
Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010.  
80

 „Private army contractor (private military training company) ... fully independent from any specific 

government and thus more open to international cooperation and ...  not representing, or influenced, by any 
military-industrial complex.“ 
BRIDGE, Robert. Cash-Strapped Iceland to Host “Private Army” – and Russian Jets. RT.com, 31. VIII. 2010. 
http://rt.com/politics/2010-08-31/iceland-army-russian-jets.html. 

WARD, Andrew. Cold War Base to be Private ‘Top Gun’ School . FT.com, 30. VIII. 2010. 
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WARD, Andrew. Aviation: Iceland’s Keflavik Airbase To Become Privatized ‘Top Gun’ School.  Feral Jundi, 
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 Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
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 ECA tak mohla začít s  náborem personálu. Celosvětově distribuovaná inzerce hovořila 
o potřebě 45 kvalifikovaných pilotů (s bojovými zkušenostmi), kteří si mohou přijít až na 
160 000 EUR ročně (tedy tolik, jako nejšpičkovější civilní piloti).  
 Stranou nestojí ani potřeba dalšího kvalifikovaného personálu, který by byl již 
rekrutován přímo na ostrově. Akce je chápána jako šance zabránit odlivu mozků ze  země. 
Jihozápad ostrova je přitom postižen vysokou nezaměstnaností.82 Nabídka ECA je chápána 
jako možnost pro vytvoření 150 až 200 nových pracovních míst v regionu.  „Spousta lidí  
v okolí je nápadem nadšena ... zůstanou tu technologičtí odborníci .“83 
 Ale ne všichni s touto vizí rezonují. Kritici projektu (například levicové proti-
militaristické spolky84) vykreslují ECA jako mysteriózní „soukromou armádu", která se pouze 
snaží využít islandského bezpečnostního vakua. Neuniklo jim, že společnost se víceméně 
stejnou vizi pokusila uskutečnit v Kanadě, na letecké základně Goose Bay. Vyjednávání zde 
nakonec zkrachovala.85 Rozpaky neskrývají ani spojenci po linii Severoatlantické aliance, 
dožadující se konzultací o bezpečnostních rizicích této vize. ECA se snaží jakékoli chmury 
rozptylovat tiskovými zprávami, kde své aktivity popisuje jako průhlednou záležitost v rovině 
tržní nabídky a poptávky, s  tím, že ozbrojené síly z řady míst světa poptávají právě ten druh 
výcviku, který firma dokáže zajistit. 
 Melville ten Cate, občan Nizozemska, jedna ze stěžejních „tváří“ ECA, zdůrazňuje že 
importované letouny „…neponesou žádnou munici a ve vzdušném prostoru Islandu nebudou 
provozovat žádné aktivity, označitelné za vojenská cvičení“.86 „Neublížíme ani mouše, tedy 
pokud nám nevletí do motoru.“87 
 Státům, které projeví zájem, nabízí společnost službu, prezentovanou jako „půjčovnu 
letadel“.88 „Fungujeme jako půjčovna aut ve světě vojenského výcviku.“89 
 Zájemcům ECA nabízí zejména výcvik a testy boje proti bitevním letounům 
používaným armádami Ruské federace a Čínské lidové republiky.90 

Pro tento účel byla na konec roku 2010 naplánována v řadě ohledů zatím zřejmě 
nevídaná transakce91, a to nákup 15 zmodernizovaných letounů Suchoj Su-27 „Flanker” od 
společnosti Bel-Tech-Export z Běloruska (každý zhruba za 100 milionů dolarů). Nákup 
18 dalších letounů je v jednání. Tyto stroje mají sehrávat roli cvičných protivníků v rámci 
výcvikových programů. Su-27 dnes využívají armády různých zemí, například Ruské federace 

                                                 
82

 Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské novi ny. 1. IX. 2010. 
83

 Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 

Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010.  
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 Zejména tzv. Campaign Against Militarism (CAM), jejímž cílem je vystoupení Islandu z  Aliance. 
85

 Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010.  
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 Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
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 “We couldn’t take out a pigeon unless it flew into the engine.” 
88

 Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010. 
89

 „Car rental service of the military training world.“ 
90

 Soukromý Top Gun na Islandu, americké stíhačky vystřídají ruské. Lidovky.cz. 1. IX. 2010.  
http://byznys.l idovky.cz/soukromy-top-gun-na-islandu-americke-stihacky-vystridaji -ruske-pw5-/firmy-
trhy.asp?c=a100901_141541_firmy-trhy_rce. ISSN 1213-1385. 
Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
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 Vůbec největší prodej vojenských letounů soukromému majiteli  v historii  a také první velký nákup zbraní 
vyrobených v rámci Ruské federace do členské země Severoatlantické aliance. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krul ík, Ph.D.; Mgr. Barbora  Bukačová; Mgr. Jaros lava  Nováková; Mgr. Daniel  Branný,  

Is land: Země bez armády?  (2017_A_12) 

 

 
23 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

(která transakci kritizovala), Běloruska, Německa, Ukrajiny, Indonésie nebo Čínské lidové 
republiky.92 

Přitom je třeba konstatovat, že relevantních informací o aktuální situaci v rámci ECA 
či základny v Keflavíku je jako šafránu. Nezbývá se, než spoléhat na oficiální vyjádření ECA, 
kde se například dočteme o tom, že firma už uzavřela kontrakty s pěti vojenskými letectvy93 
a že na základně zamýšlí vybudovat nový hangár.94 Na informace o skutečném pozadí této 
firmy, respektive o tom, zda tento projekt může představovat regionální bezpečnostní riziko, 
zřejmě bude třeba ještě nějakou chvíli počkat. 
 

Orgány podřízené Ministerstvu financí 
 
 Orgány výběru daní na Islandu je možné chápat jako instituce na půli cesty mezi 
policejní a finanční činností. Jedná se přitom o síť tří agentur:95 
 

 Ředitelství pro vnitřní daně (Ríkisskattstjóri). 
 Státní komise pro vnitřní daně (Yfirskattanefnd)96. 

 Ředitelství pro daňová šetření (Skattrannsóknarstjóri ríkisins).  
 

 Země je zároveň rozdělena na devět regionů kde působí místně příslušné finanční 
úřady (jejich sídly jsou Reykjavík, Akranes, Ísafjörður, Siglufjörður, Akureyri, Egilsstaðir, Hella, 
Vestmannaeyjar a Hafnarfjörður). 
 
 Ředitelství pro vnitřní daně koordinuje organizační a technické propojení mezi devíti 
regionálními finančními úřady. 
 
 Státní komise pro vnitřní daně je nejvyšším soudním orgánem pro oblast daní. Je to 
nezávislá instituce, podřízená ministru financí. Komisi tvoří 6 osob, splňujících přinejmenším 
požadavky pro jmenování okrskovým soudcem. 
 
 Ředitelství pro daňová šetření bylo ustaveno roku 1993 jako nezávislá daňová 
instituce, jejíž ředitel je dosazen a odpovědný ministru financí.97 Mezi hlavní úkoly Ředitelství 
patří: 
 

 Vyšetřovat závažnější případy podezření na krácení daně (daňové úniky).  
 Zastupovat stát v rámci šetření, zahájených Státní komisí pro vnitřní daně. 
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 Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010.  
Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
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 Soukromý Top Gun na Islandu. Lidové noviny. 1. IX. 2010. 
Soukromý Top Gun na Islandu, americké stíhačky vystřídají ruské. Lidovky.cz. 1. IX. 2010.  
http://byznys.l idovky.cz/soukromy-top-gun-na-islandu-americke-stihacky-vystridaji -ruske-pw5-/firmy-

trhy.asp?c=a100901_141541_firmy-trhy_rce. ISSN 1213-1385. 
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 Základna studené války se mění ve školu „Top Gun“. Hospodářské noviny. 1. IX. 2010.  
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 Uvedené instituce se holedbají, že jejich soustředěný tlak se odráží na stále se zefektivňujícím výběru daní na 
Islandu. 
96

 Yfirskattanefnd. http://www.yskn.is/. 
97

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. http://www.skattrann.is/. 
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 Připravovat závažnější případy pro trestní vyšetřování (ze strany orgánů prosazování 
práva).  

 
 Podněty pro zahájení šetření Ředitelství zasílají regionální finanční úřady či Ředitelství 
pro vnitřní daně. Podnět k zahájení šetření může vzejít rovněž od policistů či nejširší 
veřejnosti. Každoročně je prošetřováno okolo 100 případů (v současnosti, rok 2009, se 
nejčastěji jedná o oblast restauratérství).  
 V rámci Ředitelství pracuje aktuálně (2006) 24 osob (vysokoškolsky vzdělaní právníci 
či ekonomové). Rozpočet na fungování Ředitelství činí v přepočtu okolo 35 milionů Kč ročně. 
 Ředitelství není policejní jednotkou, ale o to úžeji spolupracuje se svým policejním 
protějškem, kterým je Sekce ekonomického zločinu Úřadu Národního policejního komisaře. 
 

 Annex: Kompetenční změny na Islandu po roce 2011 

 

Leden 2011 byl na Islandu ve znamení mnoha organizačních změn. Jedna z nich 
spočívala i ve sloučení Ministerstva dopravy, komunikace a místní správy a Ministerstva 
spravedlnosti a lidských práv98 v jeden resort, a to pod názvem Ministerstvo vnitra 
(Innanríkisráðuneytið, někdy nazývané i Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost či Ministerstvo 
pro vnitřní záležitosti).99 

                                                 
98

 Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið. http://eng.domsmalaraduneyti.is/ministry/. 
99

 New Ministry to Replace Icelandic Defense Agency. Daily News, 12. IV. 2010 

http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=59014&ew_0_a_id=36058. 
Innanríkisráðuneytið. http://eng.innanrikisraduneyti.is/. 
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 Výčet součástí Ministerstva – ze kterého je možné odvodit i pestré spektrum jeho 
kompetencí – je následující: 
 
Instituce internetová adresa  adresa  pro poštovní s tyk  telefon / fax 
Úřad pro vyšetřování 
incidentů v oblasti civilního 

letectví 

http://www.rnf.i s  húsi FBS-R Flugvallaveg, 101 Reykjavík 
00 354 511 1666 

00 354 511 1667 

Agentura ochrany 

spotřebitelů 

http://www. 
neytendastofa .is  

Borgartúni 21, IS-105 Reykjavík 
00 354 510 1100 
00 354 510 1101 

Úřad mluvčího pro ochranu 
spotřebitelů 

http://www.tn.is/pages/763 Borgartúni 21, IS-105 Reykjavík 
00 354 510 1121 
00 354 510 1101 

Ředitelství státních 

zastupitelství 
http://www.rikissaksoknari .i s  Hverfi sgata 6, IS-150 Reykjavík 

00 354 530 1600 
00 354 530 1606 

Pracoviště tísňové linky 112 http://www.112.is  Skógarhlíð 14, 101 Reykjavík 
00 354 570 2000 
00 354 570 2001 

Kancelář biskupa Islandské 

evangelické luteránské církve 

http://www.domstolar.is/doms
tolarad/fors ida  

Laugavegur 31, IS-150 Reykjavík 
00 354 528 4000 
00 354 528 4201 

Justiční rada 
http://www.domstolar.is/doms
tolarad/fors ida  

Dómhúsinu við Lækjartorg / IS-101 
Reykjavík 

00 354 551 2900 
00 354 551 2905 

Islandská pobřežní stráž http://www.lhg.is  Skógarhlíð 14, IS 105 Reykjavík 
00 354 545 2000 
00 354 545 2001 

Islandský úřad pro ochranu 
osobních údajů 

http://www. 
personuvernd.is  

Rauðarárstígur 10, IS-105 
Reykjavík 

00 354 510 9600 
00 354 510 9606 

Islandské ředitelství pro 
imigraci 

http://www.utl .i s  Skógarhlíð 6, IS-105 Reykjavík 
00 354 510 5400 
00 354 510 5405 

Islandský úřad pro 
vyšetřování incidentů na 
moři 

http://www.rns .is  
Flugstöðin Stykkishólmi, 340 
Stykkishólmur 

00 354 552 5105 
00 354 551 5152 

Islandská námořní správa http://www.s igl ing.is  Vesturvör 2, 200 Kópavogur 
00 354 560 0000 
00 354 560 0060 

Islandská národní policejní 

akademie 

http://www.logreglan.is/emba
ettin.asp?cat_id=75 

Krókháls 5b, IS-110 Reykjavík 
00 354 577 2200 
00 354 577 2201 

Islandský majetkový registr http://www3.fmr.is  Borgartún 21, IS-105 Reykjavík 
00 354 515 5300 
00 354 515 5310 

Islandská správa silnic http://www.vegagerdin.is  Borgartun 5-7, IS-105 Reykjavík 00 354 522 1000 

Letecká společnost ISAVIA http://www.isavia .i s  Letiš tě Reykjavík 
00 354 424 4000 
00 354 424 4001 

Mezinárodní letiště Keflavík http://www.kefa i rport.i s  235 Keflavíkurflugvöl lur 
00 354 425 6000 
00 354 425 6010 

Národní komisař Islandské 
policie 

http://www.logreglan.is/emba

ettin.asp?cat_i d=74 
Skúlagata  21, 101 Reykjavík 

00 354 444 2500 

00 354 444 2501 
Poštovní a telekomunikační 
úřad 

http://www.pfs .i s  Suðurlandsbraut 4 2.h. 
00 354 510 1500 
00 354 510 1509 

Šerif (vykonávající státní 
správu v přenesené 
působnosti) reykjavícké 
aglomerace 

http://www.sys lumenn.is  Skógarhl íð 6, IS-105 Reykjavík 
00 354 569 2480 
00 354 562 4870 

Vyšetřovací skupina 

pro silniční nehody 
http://www.rnu.is  v/Flugval larveg, 101 Reykjavík 

00 354 511 5040 

00 354 511 5041 
Ředitelství pro silniční 
dopravu 

http://www.us .is  Borgartúni  30, 105 Reykjavík 
00 354 580 2000 
00 354 580 2001 

Vězeňská a probační služba http://www.fangels i .i s  Borgartún 7, IS-105 Reykjavik 
00 354 520 5000 
00 354 520 5019 

Úřad zvláštního vyšetřovatele 
http://www.serstakursaksokna
ri .i s  

Skúlagata  17, IS 101 Reykjavík 
00 354 444 0150 
00 354 444 0159 

Nejvyšší soud Islandu http://www.haesti rettur.i s  
Dómhúsinu v/Arnarhól, IS-150 
Reykjavík 

00 354 510 3030 
00 354 562 3995 
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Vedle toho Ministerstvo nepřímo řídí i šerify ostatních okresů na Islandu100, okrskové 
policejní komisaře101 a okresní soudy102. 

Tento stav skončil v květnu 2017, kdy byl obnoven původní stav, kdy opět vzniklo 
Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo dopravy a místní správy. Oba resorty sdílí nejen 
stejnou budovu, ale i stejnou internetovou stránku, přičemž dohromady avizují ne více než 
50 zaměstnanců.103 

 
Annex: Air policing a letecká doprava a bezpečnost v  okolí Islandu 

 

Island je přímo zodpovědný za řízení letového provozu nad severním Atlantikem. Nad 
oblastí se přitom ročně eviduje přes 90 000 letů. Kterýkoli letoun, který se neozve řízení 
letového provozu (tzv. zombie, bez řádného letového plánu, bez zapnutého odpovídače), 
může představovat hrozbu. Může se jednat o poruchu, letoun může být ale také unesen.  

Velkou část nekomunikujících strojů tvoří vojenské letouny Ruské federace, včetně 
strategických bombardérů schopných nést jaderné zbraně. Mezi roky 1992 až 2008 přitom 
výskyt tohoto druhu „zombií“ prakticky vymizel. Přelety strategických bombardérů Moskvy 
nad Tichým oceánem, Arktidou, Atlantikem, ale i Evropou byly přitom během studené války 
běžné. Kreml ovšem roku 2008 deklaroval, že se cítí ohrožen plány Spojených států 
amerických na vybudování protiraketových základen v Polsku a České republice. Ačkoliv 
Spojené státy plány protiraketové obrany radikálně přehodnotily, „cvičné lety“ strategických 
bombardérů (nejenom ve vzdušném prostoru Islandu) pokračují.104 Je přitom pečlivě 
zvažovat, co si lze vůči „nekomunikujícím“ letounům u Islandu dovolit. Zbrklá reakce by totiž 
mohla zažehnout mezinárodní krizi. Zkušenosti kolegů z jiných zemí Aliance, ale i ze Švédska, 
svědčí o tom, že letci z Ruské federace "přitvrdili" a nouze není ani o simulované útoky. 

Když v roce 2006 Spojené státy americké přestaly letecky střežit nebe nad Islandem, 
začali se o tento úkol dělit další spojenci, a to v rámci tzv. Úkolové uskupení ASICIPPN 
(Airborne Surveillance and Interception to meet Capabilities Iceland´s Peacetime 
Preparedness, tedy doslova „Letecký dohled a zachycení pro splnění schopností islandské 
připravenosti v době míru“). Letouny operují ze základny v Keflavíku.105 

Spojenci se v ochraně vzdušného prostoru každého čtvrtroku střídají. V případě 
vážnějšího konfliktu by největší tíhu neslo, zřejmě, Spojené království, navzdory svým ne 
naprosto ideálním vztahům s  Islandem.106 Další dvoustranná ujednání Islandu o „obranné 

spolupráci“ existují s Norskem a Dánskem. 
 
                                                 
100

 Sýslumannafélag Íslands . http://www.syslumenn.is/syslumadurinn/Isafirdi/ordalistar/enska/nr/209. 
101

 Police Website. http://www.logreglan.is/default.asp?cat_id=214. 
102

 Dómstólaráð og héraðsdómstólarnir á Íslandi. http://www.domstolar.is . 
103

 Government Offices of Iceland. http://www.government.is/ 
104

 Czech Fighters to Patrol over Iceland. ČTK, 23. IV. 2012. 
http://praguemonitor.com/2012/04/23/pr%C3%A1vo-czech-fighters-patrol-over-iceland 
SMIGIELSKI, David. Icelandic Air Corps Gripen. Waht if Modelers.  

http://www.whatifmodelers.com/index.php?topic=15254.0;wap2 
105 České gripeny se na podzim opět vrátí na Island. E-15, 16. III. 2016.  
https://www.e15.cz/domaci/ceske-gripeny-se-na-podzim-opet-vrati-na-island-1280344 
Icelandic Air Policing. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Air_Policing 
106

 České gripeny by mohly chránit Island. E15, 24. IV. 2012.  
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/ceske-gripeny-by-mohly-chranit-island-762128 
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Mise I.107 10. října až 3. 
prosince 2014 

75 osob, náklady 
okolo 20 milionů 
korun 

 

Mise II.108 23. července až 28. 
srpna 2015 

91 osob 
 

 

Mise III.109 2016, 5. října do 1. 
listopadu 2016  

75 osob 
 

 

 
Do skupiny zemí, disponujících nadzvukovými letadly a pomáhajících Islandu, se 

zapojila i Česká republika (zatím se jednalo o tři kontingenty, vždy o síle 5 letounů Jas 39C 
Gripen a příslušného personálu). 

Od září do prosince 2014 čtveřice letounů z České republiky chránila Island. Letouny 
operovaly ze základny v Keflavíku.110 

Islandská mise, na pomezí mezi cvičením a regulérní misí, je specifická i s  ohledem na 
subarktické oceánské podnebí. Počasí je tu proměnlivé. Slunečný den se může rychle 
transformovat v krupobití nebo sněžení, doprovázené silnými turbulencemi vzduchu. 
V arktickém létě slunce zapadne až dvě hodiny po půlnoci, v arktické zimě svítí sotva tři 
hodiny denně a zbytek dne je přinejlepším šero. 

                                                 
107 MARUŠČÁK, Tomáš. Úkolové uskupení Air Policing Island je kompletní. Ministerstvo obrany České republiky; 
Armáda České republiky, 10. X. 2014. http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/air-
policing/zpravodajstvi/ukolove-uskupeni-air-policing-island-je-kompletni-103287/ 
108 MARUŠČÁK, Tomáš. Letouny JAS-39 Gripen jsou z Islandu zpět v České republice. Ministerstvo obrany České 
republiky; Armáda České republiky, 28. VIII. 2015. http://www.mocr.army.cz/aktualni -mise/air-
surveil lance/zpravodajstvi/letouny-jas-39-gripen-jsou-z-islandu-zpet-v-cr-113763/ 

Nášivka – Iceland Air Policing 2015. Products 4U. http://eshop.products4u.cz/index.php?id_product 
=157&id_product_attribute=173&rewrite=nasivka -nato-days-2010-barevna&controller=product&id_lang=1 
109 FEDORKOVÁ, Jolana. Čeští piloti na Islandu už nalétali přes 100 hodin. Ministerstvo obrany České republiky; 
Armáda České republiky, 25. X. 2016. http://www.mise.army.cz/aktualni -mise/island-ap/zpravodajstvi/cesti -

piloti-na-islandu-uz-naletali-pres-100-hodin-127999/ 
Iceland – Air Policing 2016. Ministerstvo obrany České republiky; Armáda České republiky, 7. XI. 2016.  
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=127000 
110

 Češi se stáhnou z Afghánistánu, gripeny ochrání Island. Vláda schváli la mise. NATO Aktual, 16. V. 2012. 

http://www.natoaktual.cz/cesi -se-stahnou-z-afghanistanu-gripeny-ochrani-island-vlada-schvali la-mise-1tw-
/na_zpravy.aspx?c=A120520_080656_na_zpravy_m00 
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Situace během II. světové války. 
 

Výcvik příslušníků připravované armády, 
rok 1940.111 

Zárodek důstojnického sboru v zákopech 
poblíž Vaðlaheiði, rok 1940.112 

  

  
 

Doba II. světové války: Příjezd vojáků ze Spojených států amerických na Island v lednu v roce 
1942 a „hlavní třída“ tzv. tábora Pershing (Camp Pershing).113 

 

      

                                                 
111

 Military of Iceland. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/military_of_iceland. 
112

 Military of Iceland. WIkipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/military_of_iceland. 
113

 CONN, Stetson; ENGELMAN, Rose; FAIRCHILD, Byron. Establishing the Iceland Base Command. Guarding 

the United States and its Outposts. Center of Military History; United States Army. Washington, D. C., 2000. 
http://www.history.army.mil/books/wwii/guard-us/ch19.htm. 
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Doba studené války. 

 
Logo Obranných sil Island  

(Iceland Defense Force).114 
Letoun F-15 na letišti Keflavík.115 

  

  
 

Radarové základny, které Spojené státy americké vybudovaly na Islandu.116 
 

 

                                                 
114

 Iceland Defense Force. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/iceland_defense_force. 
115

 Iceland Defense Force. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/iceland_defense_force. 
116

 United States Radar Sites Iceland. http://www.usradarsitesiceland.org. 
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Dvě ilustrace k tématu geostrategické role Islandu v době studené války.117 
 

      
 

Ilustrace: Mezera v severním Atlantiku a její monitoring na vrcholu studené války.118 
 

 
 

                                                 
117

 On the Crest of the Wave.  The Economist, 19. IV. 1986, str. 58 (vlevo). 
If you Happen to be Norway, Start Worrying. The Economist, 27. VII. 1985, str. 41 (vpravo). 
118

 Sound Surveil lance Systems. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/SOSUS 

SOSUS: A la poursuite des "sous-marins fantômes" dans le GIUK gap. Zebra Station Polaire, 15. VI. 2008. 
http://zebrastationpolaire.over-blog.com/article-21248655.html 
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Dvě momentky z aktivit v rámci vojenské radarové stanice Spojených států amerických  
v Keflavíku („někdy v průběhu studené války“) a dva pohledy letiště Keflavík dnes.119 

 

     
 

     
 

Sovětský bombardér Tu-95 u Islandu na archivním snímku z 80. let XX. století (vlevo)  
a Americký letoun P-3 Orion nad Islandem (vpravo).120 

 

     

                                                 
119

 Islandské letiště Keflavík a teroristé. Severské l isty, 19. 11. 2003. 
http://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0170.htm. 
120

 České stíhače čeká válka nervů s ruskými bombardéry. Mají chránit Island. iDnes.cz, 27. IV. 2012.  
http://zpravy.idnes.cz/gripeny-maji-chranit-island-dpi-/zpr_nato.aspx?c=A120427_114053_zpr_nato_inc 
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Tresčí války. 

 

 Island je zemí, jejíž ekonomika je do značné míry závislá na rybolovu. S tím koresponduje  
i postupná expanze vod, na které si tato země činí nárok: od 3 námořních mil a 25 000 km2 

v roce 1901 vývoj spěl až k 200-mílovému pásmu a 758 000 km2 v roce 1975.121 
 

Jednotlivé odstíny představují pásma 
o vzdálenosti od pobřeží 4, 12, 50 a 200 mil.122 

 

Stylizovaná vizualizace konfliktu v roce 
1958.123 

    
 

Islandský vynález: trhač sítí, klippur (net cutter) – a princip jeho použití.124 
 

      

                                                 
121

 POUNDS, Norman, John, Grevil le. Political Geography, McGraw-Hill  Inc. New York 1972, s. 106. 
The Cod Wars . The British Sea Fishing. http://britishseafishing.co.uk/the-cod-wars/ 
Icelandic Fisherie. http://www.fi sheries.is/. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations: Fisheries and Aquaculture Department.  
http://www.fao.org/fi/body/figiscom/index.htm. 
122

 Cod Wars. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/cod_wars. 
123

 International Disputes: Iceland and Britain. https://sites.google.com/site/codafishofglobalization/map-of-

disputed-area. 
124

 Klippurnar. Landhelgisgæsla Íslands. http://www.lhg.is/sagan/klippurnar/. 
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Momentky z incidentů v průběhu tresčích válek.125 
 

 
 

Lodě Coventry City and ICGV Albert (obě ze Spojeného království) poblíže Westfjordu. 
 

 
 

Střet lodi Odinn (Island) vpředu a Scylla (Spojené království) vzadu. 
 

 
 

Islandská loď Tyr (Thor) naráží do britského plavidla. 

                                                 
125

 The Third Iceland Cod War. Áhugavert á Alnetinu, 4. V. 2009. 
http://sveinnbirkir.tumblr.com/post/103272055/1976-the-third-iceland-cod-war-the-cod-wars. 
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Současnost. 
 

Bezpečnostní systém Islandu – stav roku 2009.126 
 

 
 

Internetová stránka, oznamující zánik Islandské obranné agentury k datu 1. ledna 2011.127 
 

 
 

                                                 
126

 Military of Iceland. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/military_of_iceland. 
127

 Varnarmálastofnun Íslands. http://www.vmsi.is/. 
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Zahraniční mise. 
 

Pyrotechnik Pobřežní stráže v Iráku (jako 
součást kontingentu Islandské krizové 

odezvové jednotky).128 

Snímek islandského kontingentu 
v Afghánistánu, který vyvolal mnoho 

otázek.129 
  

  
 

Přehled misí za účasti personálu z Islandu.130 
 

 

                                                 
128

 Military of Iceland. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/military_of_iceland/. 
129

 What do You Think of Iceland Crisis Response Unit? Write Opinions. 2011  
http://www.writeopinions.com/iceland-crisis-response-unit. 
Military of Iceland. Search.com. http://www.search.com/reference/military_of_iceland. 
130

 http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/throunarsvid/fridargaesla/starfssvaedi/Helstu starfssvæði. 
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Lárus Atlason, velitel 

kontingentu na 
mezinárodním letišti 

Kábul.131 

Logo jednotky.132 Příslušník jednotky 
nekorektním způsobem 

pózuje se zbraní.133 

   

   
 

Dva pohledy na personál jednotky.  Jak roku 2006, tak v letech 2009 a 2011 se brojilo proti 
nákladům, které jsou s  touto misí spojeny.134 

 

     
 

                                                 
131

 Military of Iceland. Search.com. http://www.search.com/reference/military_of_iceland. 
132

 Icelandic Crisis Response Unit Beret Insignia. Wapedia. http://wapedia.mobi/en/military_of_iceland. 
133

 Er Ísland ennþá ríki án eigin hers? Fridur.is, 4. V. 2006 

http://fridur.is/2006/05/04/er-island-enn%C3%BEa-riki-an-eigin-hers/ 
134

 Íslenska friðargæslan kostar 600 mill jónir. Visir.is, 20. X. 2006  
http://www.visir.is/islenska-fridargaeslan-kostar-600-milljonir/article/200661020094 
FONTAINE, Paul. Iceland Increased Military Spending While Cutting Social System. Grapevine. 27. VII. 2011. 

https://grapevine.is/news/2011/07/27/iceland-increased-military-spending-while-cutting-social-system/ 
 

http://www.search.com/reference/Icelandic_Crisis_Response_Unit
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Občané Islandu, mohou, pokud chtějí, vykonat vojenský výcvik v rámci Norska. Vztahují se na 
ně pak identická práva a povinnosti.135 

 

 
 

Titulní strana presentace platformy E. C. A.136 
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Letiště Reykjavík. REK-AIR.137 
 

 
 

Centrum hlavního města je asi 45 kilometrů od letiště138 
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138
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