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Úvod:

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil Válku o Falklandy. Jedná se o válečný 

konflikt mezi Velkou Británií a Argentinou o souostroví Falklandy (Argentinci používají 

název Malvinas), Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy. O tato území se vedly spory již 

počátkem 19. století, když se jich roku 1811 muselo vzdát Španělsko. Roku 1820 vznesl 

nárok na ostrovy nově vzniklý jihoamerický stát Spojené provincie Rio de la Plata, avšak jeho 

samostatnou existenci neuznal nikdo jiný než USA. Britové území ostrovů obsadili již v roce 

1833, avšak Argentina si na něj nikdy nepřestala dělat nárok. Britové veškeré požadavky 

rezolutně zamítli. Situace se zdramatizovala počátkem 80. let, kdy v Argentině vládla 

vojenská junta v čele s generálem Leopoldem Galtierim a ve Velké Británii byla v čele vlády 

nekompromisní Margaret Thatcherová. Na začátku roku 1982 se Argentina rozhodla přerušit 

vleklá jednání a připravit vojenské řešení konfliktu. Nepomohla ani mezinárodní snaha, 

především ze strany USA, o urovnání vztahů. 

Spor tedy nakonec vyvrcholil ozbrojeným konfliktem vymezeným daty 2. dubna 1982, 

kdy argentinské invazní vojsko obsadilo hlavní město Falkland Port Stanley a 14. června 

1982, kdy britské jednotky dobyly Port Stanley zpět a argentinské jednotky kapitulovaly. 

V bojích se jednoznačně projevila lepší technická výbava, organizace i bojová akceschopnost 

britského vojska, navíc Argentina ani nepočítala s tak pohotovou a ráznou protiakcí Velké

Británie.

Důsledky války pro jejich vůdce byly v obou zemích zcela rozdílné. Vojenská junta 

v Argentině definitivně ztratila už tak pošramocenou důvěru obyvatelstva a již v říjnu 1983 se 

zde konaly svobodné prezidentské volby. Naopak obliba Konzervativní strany a především 

samotné osoby Margaret Thatcherové v Británii výrazně stoupla a i přes řadu 

vnitropolitických problémů napomohla k jejímu jasnému vítězství ve volbách v roce 1983.

Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. Především mě už od studia na gymnáziu 

zajímaly válečné konflikty z celé historie lidstva. Velká Británie jakožto největší koloniální 

mocnost všech dob se účastnila desítek válečných konfliktů, avšak tento konkrétní mě zaujal 

pro svou aktuálnost a specifičnost. Válka o Falklandy zase jednou ukázala bezmocnost OSN 

v plné nahotě, protože ani rezoluce Rady bezpečnosti nedonutila Argentince ustoupit. Také se 

ukázalo, že diplomacie Spojených států není všemocná a není za jistých okolností schopná 

odvrátit konflikt mezi dvěma svými věrnými spojenci. V neposlední řadě je pro mě důležitá 

již výše zmíněná aktuálnost tohoto tématu související s možnými rozsáhlými nalezišti ropy a 



zemního plynu v této oblasti. Britové již zahájili průzkum v této oblasti a Argentinci, vědomi 

si toho, že v případě zahájení těžby by se k nějakým podílům ze zisku nedostali, zahájili 

diplomatickou ofenzivu s cílem v budoucnu prosadit suverenitu Falklandských ostrovů.

Literatura zabývající se tématem Falklandské války:

Falklandská válka je téma zpracovávané především britskými autory. Dostupnost 

anglicky psaných děl věnujících se této problematice je mnohem lepší než španělsky psaných. 

Již v roce 1983 rozebrali podrobně tuto válku Simon Jenkins a Max Hastings v knize 

The Battle for the Falklands. V roce 2007 byla vydána již druhá rozšířená verze obsáhlé 

monografie, jejímž autorem je oficiální historik Falklandské války Sir Lawrence David 

Freedman, bývalý poradce Tonyho Blaira pro zahraniční politiku. Ve své knize Roky na 

Downing Street vzpomíná a analyzuje toto téma jedna z hlavních protagonistek konfliktu, 

lady Margaret Thatcherová.

Z periodických tiskovin je nutno zmínit světoznámý časopis International Affairs, kde 

své texty zabývající se především historickými předpoklady konfliktu publikovali J. C. J. 

Metford (1968) nebo P. Calvert (1983) a také Antony Parsons (1983), věnující se především 

možnostem a snahám OSN o diplomatické řešení sporu.

V rámci argentinských autorů je asi nejznámější Laurio H. Destefani, který se ve svém 

díle zaměřuje na historické aspekty teritoriálního konfliktu. Z roku 1983 pochází kompilace 

autorů z Buenos Aires s názvem Guerra de las Malvinas, která popisuje průběh války.

Z českých autorů se čistě jen Falklandské válce věnuje ve své knize Jaroslav Hrbek 

(1999). Do češtiny byla mimo jiné přeložena díky Vladimíru Čortovi autobiografická kniha 

Vojákova píseň, kterou napsal přímý účastník bojů na Falklandech Ken Lukowiak a ve které 

se jen velmi těžko vyrovnává s následky, které na jeho psychice válka zanechala.

Cíle a metody práce:

Cílem práce je přiblížit příčiny vzniku ozbrojeného konfliktu mezi Velkou Británií a 

Argentinou se zaměřením na analýzu vnitropolitické situace ve Velké Británii před jeho 

vypuknutím a v jeho průběhu. Práce bude obsahovat i podrobnou analýzu vývoje veřejného 

mínění a volebních preferencí dvou nejvýznamnějších britských parlamentních stran. 



Zmíněny budou i neúspěšné snahy Organizace spojených národů a Spojených států o 

diplomatické řešení sporu. Dále se text bude zabývat zevrubnou deskripcí klíčových momentů 

v průběhu války a uvedeny budou i některé zajímavé a důležité statistické údaje pro závěrečné 

bilancování.  Jak pro Argentince, tak pro Brity byla otázka Falkland otázkou národní hrdosti a 

cti a tyto nacionalistické aspekty války v obou znesvářených zemích budu komparovat.  

Výrazně vzrostla během konfliktu obliba Margaret Thatcherové a vládnoucí Konzervativní 

strana s ní v čele s přehledem vyhrála následující volby v roce 1983, naopak na straně 

poražených vedla Falklandská válka k rychlému pádu vládnoucí vojenské junty Leopolda 

Galtieriho. 

Předpokládaná struktura práce:

Úvod

1.    Historické a geografické předpoklady konfliktu

1.1  Geografické vymezení

1.2  Historie falklandských sporů a obsazení Brity

1.3  Vývoj vztahů Velké Británie a Argentiny po 2. světové válce

1.4  Vyhrocení situace po nástupu L. Galtieriho

2.    Vnitropolitický vývoj Velké Británie od voleb 1979 do března 1982

2.1   První volební vítězství M. Thatcherové

2.2   Pád preferencí Konzervativní strany

3.     Válečné období 

3.1   Invaze Argentiny a britská protiakce

3.2   Postoj mezinárodního společenství k řešení sporu

3.3   Veřejné mínění ve Velké Británii a vzestup preferencí Konzervativní strany

3.4   Klíčové momenty v rámci bojových operací a konečná kapitulace Argentiny

4      Důsledky Falklandské války
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Úvod

Tématem mé práce je válka o Falklandy se zaměřením na její dopad na politiku a 

veřejné mínění ve Velké Británii. Tato dva a půl měsíce trvající nevyhlášená válka mezi 

Argentinou a Spojeným královstvím je datována mezi 2. dubnem 1982, kdy došlo k vylodění 

argentinských jednotek na ostrovech, a 14. červnem 1982, kdy byla ve falklandském hlavním 

městě Stanley podepsána jejich kapitulace. Hlavními protagonisty na obou stranách konfliktu 

byli nacionalistický prezident Argentiny a vůdce tamější junty generál Leopold Galtieri a na 

britské straně ministerská předsedkyně za Konzervativní stranu Margaret Thatcherová. Spory 

o těchto asi 780 ostrovů, nacházejících se v jižním Atlantiku necelých 500 km východně od 

argentinského pobřeží a přibližně 940 km severně od Antarktidy, však sahají mnohem dále do 

historie, jak také tato práce ukáže.

Toto téma je pro mě zajímavé a přitažlivé z několika důvodů. Kromě zájmu o domácí 

a zahraniční politiku Velké Británie mi tento konflikt dává příležitost poznat fungování a 

rozhodovací procesy OSN v praxi a také ukazuje, jak velký vliv měly v této době Spojené 

státy na své spojence. To nejdůležitější a nejzajímavější co téma nabízí, je možnost zkoumat 

vliv zahraniční politiky, nacionalismu, charismatu silné osobnosti a dalších aspektů na domácí 

politiku a veřejné mínění. 

Cílem práce je nejprve nastínit historické pozadí, které poslouží k lepšímu pochopení 

konfliktu a zájmů obou znesvářených stran. To je předmětem zejména první kapitoly. V ní je 

probrán historický vývoj sporů o ostrovy od jejich objevení v 16. století až do roku 1833, kdy 

ostrovy obsadili definitivně Britové. V její další části analyzuji období po 2. světové válce, 

které přineslo ze strany Argentiny nové nároky na ostrovy a z mezinárodního hlediska 

zapojení OSN do snah o řešení konfliktu. Poslední část se věnuje vyhrocení situace po 

nástupu generála Leopolda Galtieriho do čela junty a celé Argentiny, kdy se konflikt začal 

vyostřovat a mírové snahy o řešení konfliktu pomalu, ale jistě hroutit. Důvodem byly četné 

argentinské provokace a předkládání záměrně nesplnitelných požadavků Britům.

Zdroje, ze kterých především čerpám v této kapitole, jsou kniha Maxe Hastingse a 

Simona Jenkinse The Battle for the Falklands, dále Válka o Falklandy 1982 od Jaroslava 

Hrbka a částečně kniha Jiřího Chalupy Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile.

Ve druhé kapitole věnuji alespoň jednu stránku životu a politické kariéře hlavní 

protagonistce konfliktu na britské straně, Margaret Thatcherové. Hlavním cílem této kapitoly 

je však analýza složité vnitropolitické situace od května 1979, kdy se Konzervativní strana už 

v čele s Thatcherovou ujala vedení země. V této době se Velká Británie nacházela 
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v ekonomické recesi, s jejímiž projevy se vláda konzervativců musela vypořádat. Zásadním a 

v britských poměrech poměrně neobvyklým jevem byl nástup třetí významné politické strany 

na scénu v průběhu roku 1981. Ta vznikla spojením Liberální strany a Sociálně demokratické 

strany, která se odštěpila od labouristů. I to způsobilo pád preferencí konzervativců u 

veřejnosti, což je zde také pomocí čísel z výzkumů veřejného mínění ukázáno. Pro pochopení

dalšího vývoje událostí je tato kapitola důležitá, protože je díky ní možno poukázat v další 

části textu na obrat ve veřejném mínění a v podpoře do té doby neoblíbené vlády. Také jsem 

si zde dovolil uvést krátkou úvahu o jisté podobnosti jednání a rozhodování ministerské 

předsedkyně v domácích i zahraničních vyhrocených tématech.

Východiskem mi zde jsou zejména paměti Margaret Thatcherové z knihy Roky na 

Downing Street, publikace British Public Opinion od zakladatele agentury MORI Roberta M. 

Worcestera a také internetová stránka Margaret Thatcher Foundation, ze které jsem čerpal 

informace v životopise „Železné lady“, jak zní Thatcherové předzdívka, kterou dostala od 

Rusů.

Ve třetí kapitole jsou na začátku uvedeny události, které bezprostředně vedly 

k vojenskému vyhrocení konfliktu a také popis samotné invaze na Falklandské ostrovy a Jižní 

Georgii a následné britské protiakce. Z hlediska vnitropolitického se zde zabývám děním 

v britské vládě a analýzou rizik, která plynula z jejích možných rozhodnutí. Dále zde 

zkoumám konflikt z hlediska mezinárodních vztahů a zájmů jednotlivých zemí na něm. Na 

mezinárodním poli se o mírové řešení pokoušely obě znesvářené země na půdě OSN, kde od 

začátku bylo jasné, které země jsou na čí straně. O diplomatické urovnání sporu se pokoušely 

Spojené státy prostřednictvím svého státního tajemníka Alexandra Haiga, ovšem i jeho 

iniciativa byla vzhledem ke zcela odlišným stanoviskům Britů a Argentinců neúspěšná. Je zde 

už vidět zřetelná tendence obou stran ze svých požadavků a stanovisek neustupovat a 

vypuknutí bojových operací už je v této fázi neodvratné. V poslední části této kapitoly je pak 

popsán samotný průběh bojových operací, zostřený diplomatický tlak na Argentinu pomocí 

námořní blokády a hospodářských sankcí, to vše vedoucí nakonec ke kapitulaci argentinských 

jednotek 14. června 1982.

Vycházím zde zejména z díla oficiálního historika války o Falklandy, Lawrence 

Freedmana, zejména z nového vydání druhého dílu jeho knihy The Official History of the 

Falklands Campaign, dále z pamětí Margaret Thatcherové Roky na Downing Street a také ze 

záznamů Anthonyho Parsonse otištěných ve článku The Falklands Crisis in the United 

Nations.
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Cílem čtvrté a poslední kapitoly této práce je dát předchozí kapitoly do souvislostí a 

analyzovat válečné období v kontextu vývoje veřejného mínění ve Velké Británii. To vše 

s využitím kvantitativních metod při zkoumání různých proměnných a jejich vlivu na 

vnitropolitickou situaci. Účelem je zjistit, zda a případně jak moc se falklandská válka a její 

vývoj odrazil na náladách a preferencích britských voličů a zda případně tento vliv přetrval až 

do voleb konaných v roce 1983. Zde využívám zejména internetových archivních záznamů 

z výzkumů veřejného mínění agentury MORI a stejně jako ve druhé kapitole také knihu

Roberta Worcestera British Public Opinion. 

V první části čtvrté kapitoly se zabývám přímými důsledky války jako je otázka 

válečných zajatců nebo ztráty na životech a materiálu. Další dvě podkapitoly jsou už 

výhradně věnovány domácí politické scéně ve Velké Británii. Zkoumány jsou otázky 

spokojenosti voličů s vládou, s ministerskou předsedkyní, s postoji opozice, s tím jak si vede 

Margaret Thatcherová a celá vláda v záležitosti konfliktu a další faktory. Dále se zabývám 

ekonomickými ukazateli, které také mohou leccos napovědět o náladách voličů. V poslední 

části pak hledám odpověď na to, jak moc tyto všechny faktory ovlivnily veřejné mínění a 

postoje veřejnosti a zejména pak onen „falklandský faktor“.
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1. Historické předpoklady konfliktu

1.1 Historie sporů o ostrovy a obsazení Brity

Spory Velké Británie s Argentinou začínají už u banální otázky, kým a kdy byly 

Falklandské ostrovy objeveny. Zatímco Britové tvrdí, že falklandské břehy poprvé spatřil 

jejich mořeplavec John Davis v roce 1592, Argentinci to nikdy neuznali a přišli s vlastní teorií 

o tom, jak se jedna španělská loď, dnes kvůli nedochovanému názvu nazývaná Incognita,

roku 1540 dostala kvůli špatnému počasí k dnešní Fox Bay, čili Liščí zátoce (Hrbek 1999: 8).

Jako první spatření ostrovů je široce akceptováno to z roku 1600, kdy kolem nich 

proplula expedice nizozemského mořeplavce Sebalda de Weerta. Kdo však nepochybně 

v roce 1690 zakotvil u ostrovů, byl kapitán John Strong na lodi Welfare, která připlula 

z anglického přístavu Plymouth. Průliv mezi dvěma hlavními ostrovy nazval Falklandovým, 

podle hlavního velitele námořnictva, vikomta Falklanda. Ostrovy měly určitou dobu název 

Hawkinsova země, později už se název ustálil na podobě, která přetrvala dodnes. Známé 

z dřívějška jsou i jiné názvy jako např. Sansonovy nebo Sebaldovy ostrovy. Co se týče názvu 

Malvíny, tak ten má původ ve francouzštině. Bretonští lovci tuleňů, kteří u ostrovů často 

lovili, jim dali název les Isles Malouines, podle přístavu St. Malo, ze kterého na své plavby 

vyráželi (Hrbek 1999: 8).

Roku 1764 založili Francouzi na východním ostrově první osadu, známou jako Port 

Louis, a započali kolonizaci Falkland. Rok poté připlula na dnešní Saundersův ostrov britská 

expedice pod velením Johna Byrona, který ostrovy prohlásil za državu krále Jiřího III.

Španělsko proti zřízení francouzské osady protestovalo, protože si nárokovalo všechna území 

v Novém světě (kromě portugalské Brazílie). Po uhrazení nákladů na zřízení osady Francouzi 

svou kolonii Španělům předali. Tehdy byl původně francouzský název ostrovů les Isles 

Malouines pošpanělštěn na dnešní podobu Islas Malvinas. Port Louis byl přejmenován na 

Puerto Soledad a začal být využíván jako trestanecká kolonie (Hastings, Jenkins 1983: 1-2).

K prvnímu ozbrojenému konfliktu na ostrovech došlo v roce 1770, rok poté, co 

Španělé objevili britskou osadu Port Egmont na Saundersově ostrově. Španělé vyslali výpravu 

se 1400 vojáky, kteří donutili Brity vzdát se. Ti si to však nenechali líbit a pohrozili odvetnou 

akcí. Spolu s nátlakem Francie to vedlo k obnově osady, avšak jen do roku 1774, kdy byla 

z finančních důvodů vyklizena. Tehdejší guvernér Samuel W. Clayton zanechal na místě 

olověnou desku, jejíž text prohlašoval celé Falklandy britskou državou krále Jiřího III. To 

samé učinili v roce 1811, z důvodu války španělských kolonií v Americe o nezávislost, 
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Španělé. Jen s tím rozdílem, že jejich olověná deska prohlašovala celé ostrovy za državu 

jejich krále Ferdinanda VII. (Hrbek 1999: 9). Až do roku 1820 spory o ostrovy utichly. 

Mezitím v roce 1816, konkrétně 9. července, vyhlásily po dlouhém boji nezávislost 

Provincias Unidas del Río de la Plata, neboli Spojené laplatské provincie s centrem Buenos 

Aires (Chalupa 1999: 108). Ty se rozkládají na dnešním území Argentiny a byly předtím 

součástí španělského Místokrálovství Río de la Plata, které de facto zaniklo už v květnu 1810

(Chalupa 1999: 93). Název Argentina je oficiálně používán až od roku 1826. 

Od roku 1820 se datují nové spory o ostrovy. V tomto roce totiž válečná loď 

Spojených laplatských provincií připlula k ostrovům, posádka zde vztyčila vlajku a prohlásila 

je za svou državu. Obsazení bylo provedeno na základě toho, že Spojené provincie 

považovaly Falklandy za dědictví po španělském kolonialismu (Hastings, Jenkins 1983: 4). 

Problém byl však v tom, že žádná evropská velmoc neuznala nezávislost provincií. Nové 

osídlovaní Falkland začalo až v roce 1826, kdy byla obnovena osada Puerto Soledad a prvním 

argentinským guvernérem se zde stal roku 1829 Louis Vernet. Ten si však brzy popudil svým

chováním Američany, když jim zabavil kvůli neplacení vysokých poplatků za lov tři lodě. 

Americký konzul v Argentině vyslal fregatu Lexington a její posádka Verneta vyhnala a 

Puerto Soledad zlikvidovala. 

Další guvernér vydržel jen krátce, protože byl zabit vzbouřenci, a tak nastoupil na jeho 

místo kapitán Pinedo. Tomu však také nebylo dopřáno dlouhého období ve funkci, hned 1. 

ledna 1833 totiž připluli Britové, vyhnali argentinské vojáky a část osadníků a vyhlásili 

britskou suverenitu. Založili také osadu u přístavu Stanley, dnešního hlavního města Falkland.

Prvním britským guvernérem se stal Richard Moody a britská koloniální správa zde byla 

oficiálně ustanovena v roce 1842 (Hastings, Jenkins 1983: 6-7). V roce 1845 se hlavní město 

přesunulo na dnešní pozici a bylo pojmenováno Stanley, po koloniálním tajemníkovi 

Geoffrey Smithu Stanleym (www.falklandislands.com). Kolonizaci a ekonomiku zajišťovala 

The Falkland Islands Company, společnost založená roku 1851. Již roku 1852 získala 

královské výsadní právo, které má oficiálně dodnes (www.the-falkland-islands-co.com).

I přes velký příliv britských investic a kapitálu do argentinské ekonomiky ve 2. 

polovině 19. století vznesla v 80. letech argentinská vláda nároky na suverenitu nad 

Falklandy, kdy argumentovala zejména jejich zeměpisnou polohou. Tento očividně velmi 

nevděčný postoj byl zřejmě způsoben velkými vnitropolitickými problémy v Argentině, kdy 

mezi sebou bojovala o moc různá politická uskupení a Argentinu tyto boje přivedly v roce 

1890 na pokraj ekonomické katastrofy a revoluce (Chalupa 1999: 162). Argentinské nároky 

však Britové samozřejmě odmítli.
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Falklandy se postupně staly poměrně prosperující kolonií, která se kromě zaměření na 

vývoz vlny stala uhelným skladištěm, zřízeným v Port Stanley, za účelem zásobení lodí 

mířících k mysu Horn. I díky tomu ostrovy byly poměrně významnou námořní základnou 

během 1. světové války a velký strategický význam si udržely i během 2. světové války 

(Hrbek 1999: 11).

1.2 Vývoj vztahů po 2. světové válce

Po roce 1945 se začaly spory o ostrovy mezi Argentinou a Velkou Britanií pomalu, ale 

jistě vyhrocovat. V roce 1946 Velká Británie zahrnula Falklandy mezi nesamosprávná území 

podle XI. kapitoly Charty OSN. Zároveň ostrovy po válce opustila i vojenská posádka. 

V témže roce v argentinských prezidentských volbách zvítězil se ziskem více než 54 % hlasů

nacionalista Juan Domingo Perón, který vzápětí začal oprašovat rétoriku navrácení ostrovů. 

To se postupně začalo projevovat i v praktické diplomacii, kdy při uzavírání mezinárodních 

smluv Argentina často trvala na dodatku o zpochybnění britské suverenity nad ostrovy (Hrbek 

1999: 11-12).

Roku 1964 byly Falklandy zařazeny Organizací spojených národů mezi území, která 

měla být dekolonizována a zároveň byl název Malvinas zahrnut do oficiálního označení 

ostrovů. Dne 16. prosince 1965 Valné shromáždění OSN vyzvalo na svém dvacátém zasedání 

rezolucí č. 2065 vlády Spojeného království a Argentiny k neprodlenému zahájení jednání a 

vyřešení sporu (plné znění viz příloha č. 7), o výsledku pak měly vlády zpravit speciální 

výbor a na dalším zasedání i Valné shromáždění. Tato rezoluce zdůrazňovala především 

zájmy obyvatel Falkland (www.falklands.info/history). Rozhovory byly zahájeny 14. ledna 

následujícího roku a jednání se pak bezvýsledně táhla dalších 16 let. Britové byli zpočátku 

ochotní postoupit suverenitu, to se však nelíbilo samotným obyvatelům ostrovů a po jejich 

účinném lobbingu musela tak vláda svůj postoj roku 1968 změnit (Hrbek 1999: 12).

Konzervativci tou dobou byli v opozici a prohlásili, že pokud se dostanou k moci, tak otázku 

diskuse o suverenitě „smetou ze stolu“, což také v roce 1970, kdy zvítězili ve volbách, učinili

(www.falklands.info/history). Argentina při jednáních spoléhala na postupné sepjetí Falkland 

s jihoamerickým kontinentem, které by názor obyvatel změnilo. Např. v roce 1971 byla 

zavedena letecká linka mezi Port Stanley a Buenos Aires.

Od roku 1975 ale došlo mezi Británií a Argentinou k prudkému ochlazení vztahů. 

Britové vyslali na Falklandy komisi pod vedením lorda Shackletona, která měla zkoumat 

jejich hospodářský potenciál. Argentinci to považovali za porušení dohod a v únoru 1976 
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ostřelovali varovnými výstřely britskou průzkumnou loď RRS Shackleton, protože se podle 

jejich mínění nacházela v argentinských teritoriálních vodách, což však nebyla pravda. Dne  

1. prosince 1976 Valné shromáždění vydalo další rezoluci, ve které opět vyzývalo k zastavení 

unilaterálních pokusů o řešení konfliktu a k obnovení jednání mezi oběma znesvářenými 

stranami. V roce 1976 Argentina pokračovala v různých provokacích. Zřídila si vlastní 

vojenskou základnu na Jižních Sandwichových ostrovech na ostrově Jižní Thule (Thatcherová 

1996: 128). Krom toho o rok později připravovala rozsáhlé námořní manévry, od kterých ji

odradilo tajné vyslání britské jaderné ponorky a dvou fregat do jižního Atlantiku

(www.falklands.info/history).

Po tom, co byla obnovena bilaterální jednání, ležela na stole opět možnost formálního 

postoupení suverenity Argentině s možností zpětného pronájmu. Stejně jako v roce 1968 však 

tato možnost ztroskotala na odporu obyvatel Falkland a také médií. Navíc ostrované dosáhli 

v roce 1980 i toho, že na všech dalších jich týkajících se jednáních budou zastoupeni a otázka 

postoupení suverenity tak neměla šanci na to, aby byla znovu otevřena. Vzhledem k tomuto 

postoji obyvatel ostrovů tak uvízla na mrtvém bodě i jednání mezi argentinskou a britskou 

vládou. Argentinci protestovali v OSN proti nedostatečnému pokroku v jednáních o 

suverenitě. Obyvatelé také z těchto důvodů naléhali na posílení obranyschopnosti ostrovů, ale 

Margaret Thatcherová, která už tehdy byla premiérkou, to nepovažovala za nutné, a naopak 

v červnu 1981 zveřejnila své záměry ukončit britskou vojenskou přítomnost v jižním 

Atlantiku a Antarktidě (Hrbek 1999: 13). Tou dobou však ještě netušila, jak se vyvine situace 

v Argentině a kdo se tam chopí moci.

1.3 Vyhrocení situace po nástupu L. Galtieriho

Argentina se od doby Perónovy vlády potýkala s nesčetnými politickými a 

ekonomickými problémy. Po jeho pádu v roce 1955 došlo k několika pučům, v čele země se 

vystřídalo několik prezidentů a vojenských junt a vnitropolitická situace tak byla neustále 

napjatá a sužovaná boji mezi různými armádními frakcemi, peronisty, trockisty a dalšími. To 

neprospívalo ekonomice, která trpěla obrovskou inflací zejména v polovině 70. let. Od března 

1976 vedl zemi generál Jorge Rafael Videla, který sice dokázal inflaci zkrotit a ekonomiku 

trochu zkonsolidovat, ale zato rozpoutal brutální represe ve jménu boje proti levicové guerille.

Teror se však vymkl jakémukoli rámci a začal postihovat i nevinné lidi. Do dějin toto období 

vstoupilo pod názvem „guerra sucia“, neboli „špinavé války“. Zlikvidována byla později i 

peronistická odbojová organizace Montoneros se svými sympatizanty.
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Období teroru se začalo zmírňovat během roku 1979, ale zároveň s tím se opět začala 

propadat ekonomika. Junta „stihla“ během dvou let zemi zadlužit takovým způsobem, že na 

konci února 1981 se ekonomika zhroutila. Zahraniční dluh země tou dobou činil 25,3 miliardy 

dolarů, což bylo asi 42 % HDP (Chalupa 1999: 253). Na místo Videly, který odstoupil kvůli 

stoupající mezinárodní izolaci země, nastoupil 30. března 1981 Roberto Eduardo Viola. Ten 

se kvůli neustále se horšící ekonomické situaci rozhodl začít jednat s politickými stranami, 

čímž si ale proti sobě popudil dalšího významného představitele junty, generála Leopolda 

Galtieriho. Ten uplatnil svůj vliv jakožto nejvyšší armádní představitel, Violu odstavil od 

moci a sám se 22. prosince 1981 chopil vedení země a stal se prezidentem (Hrbek 1999: 14).

Zároveň nejmenoval žádného nového vrchního velitele armády a sám nadále zastával tuto 

funkci.

Galtieri byl reprezentantem té armádní frakce, která prosazovala co nejtvrdší diktaturu 

a potlačení všech oponentů. Jenže k prosazení svých zájmů potřeboval někde získat podporu. 

Po mnohaleté kruté vládě junty klesla její podpora u obyvatel na minimum, ekonomika byla 

v troskách a na mezinárodním poli se Argentina dostala do izolace. Galtieri si různými 

opatřeními pokoušel naklonit domácí podnikatele a také Američany, kterým nabízel vojenské 

základny v Patagonii za investice do argentinského průmyslu. Neměl však dostatek 

charismatu, aby ho lidé přijali za svého (Chalupa 1999: 254). Ještě ten samý den, kdy se 

Galtieri chopil moci, dal admirál Jorge I. Anaya, velký obhájce argentinských nároků

(Hastings, Jenkins 1983: 46) na Falklandy, zahájit přípravy vojenské akce na jejich obsazení.

Jiný dlouhodobý mezinárodní spor se totiž pro Argentinu nevyvíjel dobře. Jednalo se o 

ostrovy na jih od Ohňové země, o které vedla Argentina spory s Chile. V roce 1980 musel 

Vatikán zprostředkovat rozhodnutí sporu o území na jih od úžiny Beagle, protože zde již 

hrozil otevřený konflikt. Rozhodnuto bylo ve prospěch Chile a nic na tom nezměnilo ani 

argentinské odvolání se proti rozhodnutí a další jednání v roce 1982 (Hrbek 1999: 15).

Veškerá pozornost junty se tak upřela k Falklandům.

Její vrchní představitelé začali nabývat přesvědčení, že záležitost těchto ostrovů bude 

klíčovou pro postavení Argentiny v regionu. Začali tedy hrát na nacionalistickou notu a 

s blížícím se 150. výročím britské okupace, které připadalo již na 3. ledna 1983, tyto tendence 

začaly nabývat na síle. Význam tohoto data pro juntu později připustila ve svých pamětech i 

Margaret Thatcherová (Thatcherová 1996: 127). Argentinští vládci se domnívali, že vzhledem 

k nevelkému strategickému či ekonomickému významu ostrovů patří k těm britským 

koloniím, které Britové dříve ochotně opustili. 
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Dne 5. ledna 1982 se představitelé junty dohodli na dvojím směru zahraniční politiky, 

totiž vyvíjet silný diplomatický nátlak, ale zároveň pro případ neúspěchu jednání připravit 

tajné plány použití vojenské síly. Tyto plány měly být připraveny do poloviny března, aby 

samotná vojenská akce mohla proběhnout už 15. května. Cílem bylo obnovit jednání o 

suverenitě nejen Falkland, ale i území Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, na 

které si Argentina také dělala nárok. Dne 27. ledna pak předložila Británii návrhy na nová 

jednání, ale ta řešení sporu nikam neposunula. Britský ministr zahraničí lord Carrington si byl 

vědom důležitosti pokračování jednání pro zachování míru, a tak se stále upínal ke koncepci 

zpětného pronájmu ostrovů. Ovšem už v roce 1981 obyvatelé Falkland ve volbách vyjádřili 

svůj negativní postoj k tomuto konceptu. Carrington i přesto doufal, že pokud se budou jejich 

zástupci účastnit jednání, tak pochopí, že zpětný pronájem je jediným východiskem ze slepé 

uličky.

Argentinský ministr zahraničí Costa Mendez chtěl v případě stagnace jednání předat 

záležitost dekolonizačnímu výboru OSN a potom i Valnému shromáždění. Tím chtěl získat 

mezinárodní podporu a především ospravedlnit případnou vojenskou akci tím, že by Britové 

nerespektovali rozhodnutí OSN (Hrbek 1999: 22). Britské ministerstvo zahraničí akceptovalo 

návrh Argentinců na další jednání, která byla sjednána na 26. a 27. února do New Yorku. 

Na těchto jednáních měl Richard Luce, který měl na ministerstvu zahraničí na starosti 

falklandskou agendu, vysvětlit Argentincům, že bez souhlasu obyvatel ostrovů nemůže být o 

suverenitě řeč. Britové hráli o čas a souhlasili se zřízením jednací komise i s dalšími 

pravidelnými schůzkami. Argentinci netrvali na pevném časovém horizontu v otázce 

suverenity, a tak zdánlivě tato jednání situaci okolo Falkland uklidnila, protože obě strany 

odcházely spokojené s jejich výsledkem. Avšak Costa Mendez, který se osobně rozhovorů

neúčastnil, a především velitelé junty s výsledky spokojeni nebyli ani trochu. Pouhé dva dny 

po ukončení schůzky tak Mendez vydal komuniké, ve kterém zdůrazňuje krátký horizont 

ustavení argentinské suverenity a britské přijetí celého schématu rozhovorů jako celek (Hrbek 

1999: 24-26).

Tato nečekaná změna argentinského postoje donutila Brity se záležitostí opět 

intenzivně zabývat. Vyhodnotili to tak, že vládnoucí junta nadále dává přednost 

diplomatickému řešení sporu a že vojenské řešení není na pořadu dne. Žádné informace tou 

dobou o chystané invazi neměli ani Američané, jak sdělil později americký státní tajemník

Alexander Haig Margaret Thatcherové (Thatcherová 1996: 128). Spojené státy se touto dobou 

v řešení konfliktu nikterak neangažovaly, i přes snahu Británie i Argentiny zapojit je do něj na 

své straně. Nebo možná právě proto? Těžko říci, každopádně USA mnohem více v této době 
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zajímal boj s komunismem v latinskoamerickém regionu, v němž jim byla Argentina 

významným spojencem. Komunikace tak pokračovala jen na bilaterální úrovni, ale bylo čím 

dál tím jasnější, že se hroutí. Lord Carrington se rozhodl poslat Costa Mendezovi dopis, kde 

vyjádřil spokojenost s newyorskou schůzkou a také upozornil na nutnost vést jednání bez 

předběžného stanovování jeho výsledku a bez používání hrozeb (Hrbek 1999: 29). Než se 

však dopis rozhodl odeslat, tak 20. března vypukla diplomatická krize způsobená vyloděním 

argentinských obchodníků s kovovým šrotem a dělníků na Jižní Georgii (Thatcherová 

1996:129).

Tento incident však nebyl ze strany Argentinců prvním v Jižní Georgii. Již v září 1981 

byl vypracován argentinským námořnictvem plán, nazvaný projekt Alpha, jak legálního 

podnikání Constantina Davidoffa využít ke zbudování tajné základny na ostrově. Davidoff 

totiž v roce 1979 získal od jedné britské společnosti kontrakt na odstranění kovového šrotu 

z opuštěných velrybářských stanic. Když Britové odmítli přepravovat jeho dělníky na svých 

lodích, obrátil se na argentinské úřady, aby mohl dopravovat dělníky na polárních dopravních 

lodích Argentiny. To se Argentincům náramně hodilo, protože tak mohli demonstrovat svou 

přítomnost na sporném území, a ministerstvo zahraničí doporučilo námořnictvu Davidoffovi 

vyhovět. Dne 21. prosince 1981 došlo ke kontroverznímu vylodění argentinské expedice ve 

Stromnessově zátoce, kde si Davidoff prohlédl velrybářské stanice. Avšak o této cestě 

informoval Brity se zpožděním a ti proti takovému postupu protestovali. Celý incident se však 

obešel bez vážnějších následků, argentinské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že o tom nic 

neví a výprava v poklidu odjela. Britové také odhalili projekt Alpha a představitelé junty tak 

byli nuceni od něj ustoupit, aby neohrozili budoucí akci na Falklandech (Hrbek 1999: 30-31).

Davidoff se později za předchozí nepříjemnosti Britům omluvil a jejich velvyslanectví 

mu povolilo další cestu nahlášenou s 41 muži na 11. března. Dne 18. března se pak vylodili 

v přístavu Leith, ovšem mužů bylo asi sto, a mimo jiné vztyčili argentinskou vlajku. Britští 

polárníci, kteří dorazili na místo o den později, zjistili, že se Argentinci vloupali do budovy 

jejich polárního týmu. Vyzvali tedy Argentince, aby se nahlásili v Grytvikenu, kde sídlila 

britská správa. To kapitán Briatore odmítl, a tak britští polárníci celou situaci nahlásili 

středisku v Grytvikenu, odkud byl dále informován guvernér Hunt. O celé situaci pak byla 

zpravena i Margaret Thatcherová, která se rozhodla poslat do přístavu loď HMS Endurance, 

aby Argentince vyhostila (Thatcherová 1996: 129).

Pokračovala i diplomatická jednání, která nakonec vedla k přechodnému uklidnění 

situace. Costa Mendez celý incident bagatelizoval a odmítl odpovědnost argentinské vlády, 

protože argentinské ministerstvo zahraničí Davidoffovi tuto cestu nepovolilo. Ráno 22. března 
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Argentinci odpluli, a tak byla HMS Endurance nasměrována do Grytvikenu. Britové ještě 

téhož dne celou akci odsoudili prostřednictvím vydaného komuniké. Ovšem ještě během 22. 

března hlásili britští polárníci ze své pozorovatelny vzdálené asi 5 km od Leithu, že spatřili 

nejméně deset mužů. Britský velvyslanec, sir Anthony Williams, žádal okamžité odplutí 

všech zbylých Argentinců na ostrově, ale argentinský velvyslanec Blanco odpověděl, že to tak 

snadno nepůjde. Williams tedy vše nahlásil do Londýna, kde ministerstvo zahraničí rozhodlo, 

že opět vyšle HMS Endurance, aby Argentince odvezla (Hrbek 1999: 34-35). 

Williams se ještě pokoušel o diplomatické urovnání sporu a žádal Costu Mendeze, aby 

si Argentinci odvezli své dělníky sami. Ten mu přislíbil, že se o to pokusí, ale ve skutečnosti 

už junta měla jiný plán. Rozhodla se do Leithu vyslat jinou válečnou loď, ledoborec Bahía 

Paraíso, která měla dělníky chránit proti HMS Endurance. Dne 25. března o krizi jednala 

britská vláda a musela nalézt způsob řešení. Hrozilo zadržení HMS Endurance nebo přímá 

argentinská protiakce v případě, že se pokusí sami argentinské dělníky odvézt. Lord 

Carrington zjistil, že Argentinci nechtějí dělníky odvézt, takže snaha přimět je, aby tak učinili, 

je marná. Velvyslanec Williams pak doporučil přijmout návrh Costy Mendeze, aby se dělníci 

dostavili do Grytvikenu pro povolení cestovat mezi Argentinou a Falklandy na tzv. bílou 

kartu. S tím však nesouhlasil guvernér Hunt, protože bílá karta se netýkala možnosti cestovat 

do Jižní Georgie. K tomuto stanovisku se přiklonila i britská vláda. Nakonec bylo rozhodnuto, 

že se dělníci mají dostavit pro potřebné dokumenty do Grytvikenu. Costa Mendez informoval 

26. března Williamse, že Galtieri o tomto návrhu bude jednat s ostatními veliteli a ještě večer 

že dostane stanovisko. Junta sice jednala intenzivně, ale Williams už žádné stanovisko 

k tomuto problému nedostal (Hrbek 1999: 36-38).
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2. Vývoj ve Velké Británii od roku 1979 do března 1982

2.1 První volební vítězství Margaret Thatcherové

Než se dostanu k samotným parlamentním volbám v roce 1979, je třeba analyzovat

politickou dráhu hlavní protagonistky následujících let od těchto voleb, Margaret 

Thatcherové. Její politická kariéra je jednou z nejpozoruhodnějších v dějinách 20. století. 

Stala se první ženou v čele kterékoli vyspělé západní demokracie, svou stranu dovedla třikrát 

za sebou k vítězství ve volbách a celkem byla ministerskou předsedkyní celých jedenáct let, 

což je v moderních západních demokraciích málokdy vídaný počin. Během své vlády 

dokázala výrazně změnit rysy britské politiky, jak v ekonomické, tak v zahraničně-politické 

oblasti. Opět oživila konzervativní zásady a v praktické politice je převedla do moderní 

podoby, později se pro tento druh politiky vžil název „thatcherismus“ (Thatcherová 1996: 16). 

Díky své nezlomné vůli, zásadovosti a neústupnosti si v roce 1976 od sovětských médií 

vysloužila dnes už téměř zlidovělou předzdívku „Železná lady“.

Osobnost Margaret Thatcherové, rozené Robertsové (*25. října 1925), byla formována 

už od dětství specifickým prostředím. Rodiče byli metodisté, což znamenalo, že rodina žila 

v komunitě místní kongregace, která se vyznačovala tradiční pracovitostí, pomocí druhým a 

důvěrou k ostatním. Díky poctivosti a vůli se i z malého městečka dostala na Oxford, kde 

studovala chemii. Už zde začala její hvězdná politická kariéra, jelikož byla zvolena 

prezidentkou místní studentské Konzervativní asociace, díky čemuž se dostala do kontaktu se 

známými politiky (www.margaretthatcher.org/essential/biography.asp). Už ve svých 25 letech 

kandidovala jako vůbec nejmladší žena za Konzervativní stranu v parlamentních volbách 

v letech 1950 a o rok později. V silném labouristickém Dartfordu sice ani jednou neuspěla, 

ale dostala se ještě více do podvědomí a mohla zde formovat svůj politický charakter. Mimo 

jiné se zde v roce 1951 vdala za místního bohatého podnikatele Denise Thatchera, s nímž má 

dvě děti. Díky tomu si mohla dovolit i právnické vzdělání se zaměřením na daně. V roce 1959 

se už stala poslankyní v severolondýnském volebním obvodě Finchley, kde zůstala až do roku 

1992, kdy se stala baronkou a doživotní členkou Sněmovny lordů. Od poloviny 60. let se 

etablovala v Konzervativní straně jako stínová ministryně. V roce 1970, když se konzervativci 

vrátili k moci, se stala ministryní školství a vědy ve vládě Edwarda Heatha. Už na tomto postu 

vyvolala první kontroverze, když výrazně omezila výdaje a například zrušila ve školách pro 

děti od sedmi do jedenácti let mléko zdarma.
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Vláda konzervativců se však potýkala s řadou ekonomických problémů, její oblíbenost 

klesala, a tak bylo nasnadě, že další parlamentní volby v roce 1974 prohrála. Margaret 

Thatcherová se tak o rok později postavila Heathovi při volbě předsedy a strany a překvapivě 

v této volbě zvítězila. Vývoj v následujících letech labouristické vlády konzervativcům 

nahrával do příštích voleb. V roce 1976 došlo k bezprecedentnímu pádu libry, což vedlo 

téměř až k bankrotu a nutné půjčce od Mezinárodního měnového fondu. Britové byli nuceni si 

utáhnout opasky, ale to paradoxně labouristům vrátilo část voličské podpory zpět. Na přelomu 

roku 1978 a 1979 se však při vlně stávek ukázalo, že labouristé nezvládají nátlak odborů a 

nemají na ně takový vliv, a tak jejich voličská přízeň opět pominula. Sami labouristé pak 

v dolní sněmovně vyvolali hlasování o důvěře, které 28. března rozhodlo rozdílem jediného 

hlasu (311 proti 310) o tom, že vláda padla (Thatcherová 1996: 9).

Termín nových voleb byl nakonec určen až na 3. květen téhož roku a začala tak dlouhá 

kampaň, ve které se strany pomocí průzkumů veřejného mínění průběžně informovaly o 

postojích veřejnosti k jednotlivým volebním tématům. Favoritem však byli konzervativci, 

jejichž podpora dosahovala na počátku kampaně okolo 48 %, zatímco labouristé byli přibližně 

na 40 % (Worcester 1991: 66). Před samotnými volbami podpora obou stran o pár 

procentních bodů klesla, ale konečný odstup při volbách zůstal přibližně stejný. Témata, na 

kterých konzervativci získali oproti labouristům nejvíce hlasů, byla zejména ekonomického 

charakteru – stávky, daně, inflace a trh práce (Worcester 1991: 71). Druhého dne po volbách, 

4. května, bylo vše jasné, se ziskem 44,9 % všech hlasů Konzervativní strana v čele 

s Margaret Thatcherovou zvítězila a její předsedkyně se tak stala první ministerskou 

předsedkyní v dějinách Spojeného království. 

2.2 Vývoj od voleb 1979 do března 1982

Margaret Thatcherová přišla do úřadu v nepříliš příznivé době pro vládnutí. Velká 

Británie se totiž nacházela v ekonomické recesi. Rostla už tak dost vysoká, přibližně 

desetiprocentní inflace, takže se musely zvyšovat úrokové sazby, veřejné výdaje byly 

přebujelé, zejména na platy státních zaměstnanců, nezaměstnanost byla poměrně vysoká a 

k tomu všemu prudce stouply ceny ropy. Tyto problémy ministerská předsedkyně začala řešit 

svým svérazným, velmi konzervativním a pravicovým způsobem. Především se rozhodla 

zrušit kontroly cen a velkou důležitost přikládala omezení moci odborů, které na vysokých 

veřejných výdajích měly svůj podíl, a jejich reformě. Opozice a sami předáci to považovali za 

útok na celé odborové hnutí (Thatcherová 1996: 35).
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Rozpočet na rok 1979 tak musel obsahovat výrazné škrty a snížení přímých daní na 

úkor podstatného zvýšení DPH.  Hlavním tématem však byly veřejné výdaje, kde vláda 

hledala úspory zejména zeštíhlením státního aparátu. Také se zavázala nezvyšovat je 

v následujících dvou letech, ale i přesto to nebylo úplně dostatečné a hrozila finanční krize. 

Tato restriktivní opatření samozřejmě vyvolávala nevoli u labouristické opozice, která 

kritizovala celou vládní strategii. V roce 1980 vláda pokračovala ve reformě odborů, což byla 

v podstatě snaha omezit jejich moc. V této záležitosti ukázala Margaret Thatcherová svou 

neústupnost. I přes určité neshody ve vlastním kabinetu a přes vyhlášení ocelářské stávky na 

začátku roku 1980 si stála za svým a odborářským předákům neustoupila. Britský průmysl 

však přežil bezmála tříměsíční stávku bez větší újmy. 

Co však újmu utrpělo, byla podpora vlády u veřejnosti, preference konzervativců se 

pozvolna už od jara 1980 začaly propadat. Pravdou však je, že i labouristé ztráceli podporu a 

popularita jejich lídra Michaela Foota byla dokonce nižší než u Margaret Thatcherové 

(Worcester 1991: 79). Inflace neklesala, nezaměstnanost rostla, v tisku se přijatá rozhodnutí 

prezentovala jako vítězství vlády nebo opozice a sama vláda, stejně jako opozice, trpěla 

velkými vnitřními neshodami (Thatcherová 1996: 96). Na to ministerská předsedkyně 

reagovala změnami v samotné vládě, například do čela ministerstva obrany postavila Johna 

Notta, který se tak mohl osvědčit později při falklandské válce. 

V roce 1981 byla zažehnána potenciálně ekonomicky velmi destruktivní uhelná stávka 

a celkově došlo k omezení počtu menších stávek, ale problémy byly zase jinde. Na různých 

místech v Británii došlo v průběhu roku k pouličním nepokojům, což opozice a kritici vlády 

dávali za vinu jejím špatným ekonomickým opatřením a rostoucí nezaměstnanosti 

(Thatcherová 1996: 106). Rozpočet na rok 1981 však vyvolal další výrazné neshody uvnitř 

vlády, která si byla vědoma klesající voličské podpory a příliš mnoho jejích členů nebylo 

zajedno s ministerskou předsedkyní v tom, že reformy a omezení výdajů musejí pokračovat. 

Opět tak došlo na výměnu několika ministrů, například v rezortu zahraničí, dopravy, 

energetiky, průmyslu a zejména na ministerstvu práce, s jehož šéfem Jimem Priorem měla 

Thatcherová největší neshody. Také jmenovala nového předsedu strany Cecila Parkinsona. 

Touto dobou se však už začala projevovat dřívější opatření a britská ekonomika se odrazila od 

svého dna (http://www.margaretthatcher.org/essential/biography.asp). 

Na pozadí těchto všech událostí se v březnu 1981 odštěpila z rozhádané Labouristické 

strany část členů a založila Sociálně demokratickou stranu, která se spojila v alianci 

s Liberální stranou. Toto uskupení bylo jakousi odpovědí na nespokojenost voličů 

s konzervativci i labouristy. Jejich společným cílem bylo mimo jiné zavést proporční volební 
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systém, protože dosavadní většinový především liberály velmi znevýhodňoval. Za 11 % hlasů 

získaných ve volbách v roce 1979 získali pouhých 11 křesel v dolní sněmovně (Worcester 

1991: 77). Společné měly tyto dvě frakce aliance také pozitivní postoje k Evropským 

společenstvím, NATO a nešvarům britské ekonomiky. V době recese byla šance prosadit se 

proti dvěma dlouhodobě zavedeným stranám vyšší než kdy jindy, což se brzy začalo 

potvrzovat. Alianci se povedlo přivést na svou stranu spoustu nových voličů a členů. Také 

dokázala obratně využívat média ke svému zviditelnění, navíc ve svých řadách měla tři 

bývalé ministry, což jí dodalo na důvěryhodnosti. Volební průzkumy však začaly ukazovat, že 

se jedná spíš o přechodné nadšení než nějakou novou stabilní podporu. To dokazoval 

průzkum agentury MORI týden před říjnovými doplňovacími volbami, jak ukazuje tabulka. 

Předmětem výzkumu bylo, která strana se svou politikou nejlépe dokáže vypořádat s inflací a 

nezaměstnaností. Jak vidět, SDP ani liberálům ani v jedné kategorii voliči příliš nedůvěřují.

SDP liberálové labouristé konzervativci
inflace 6 % 7 % 27 % 25 %

nezaměstnanost 6 % 8 % 14 % 41 %

Tabulka č. 1 – názory na politiku stran v oblasti inflace a nezaměstnanosti (Worcester 1991: 

79-80)

Jestliže volby v roce 1979 vyhráli konzervativci také díky tomu, že dokázali přebrat 

velké procento voličů labouristům, zejména z nižších pracujících vrstev, a také přilákat mladé 

voliče mezi 18 a 24 lety, na úkor liberálů, pak v druhé polovině roku 1981 ztratili asi 17 % 

podpory pracujících a 22 % mladých voličů do 24 let. Toto byly asi nejmarkantnější ztráty, 

ale překvapivě ne jediné. Důvěru ztráceli i u střední třídy, své tradiční voličské základny. 

S labouristickou politikou také nebyla spokojena spousta voličů, ale přeci jen byla jejich 

pozice v opozici v dobách ekonomické recese v tomto směru výhodou, a tak se drželi 

přibližně na stejné úrovni, jako při volbách v roce 1979, tzn. okolo 38 % (Worcester 1991: 

81). Nezaměstnanost dosáhla na přelomu let 1981 a 1982 magické hranice tří milionů, inflace 

se pohybovala v rozmezí 11–12 % a úrokové sazby byly až na 16 % (Thatcherová 1996: 112). 

Aliance SDP a liberálů dosáhla největší podpory v listopadu 1981, kdy dosahovala 

v průzkumech až na 44 % hlasů, zatímco konzervativci se pohybovali spolu s labouristy okolo 

27 %. V doplňovacích parlamentních volbách v říjnu a listopadu v okrscích Croydon North 

West a Crosby dokázala aliance sebrat konzervativcům obě dvě křesla. Ovšem využít dané 

situace strana nedokázala, ba naopak. Na počátku roku 1982 začala promarňovat svůj náskok 
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kvůli vnitrostranickým hádkám o vedení, výběru kandidátů a kvůli neshodám v politických 

postojích. Ke konci března 1982 průzkum agentury MORI ukázal, že podpora aliance spadla 

až na 30 % (Worcester 1991: 83).

Chtěl bych na závěr této kapitoly zmínit ještě jednu vnitropolitickou záležitost, která 

dle mého názoru měla velký vliv na pozdější rozhodování Margaret Thatcherové při válce o 

Falklandy, a která, kdyby to představitelé junty nebrali na lehkou váhu, jim mohla napovědět, 

že nebude váhat použít vojenskou sílu v případě krachu diplomacie. Také její postup v této 

záležitosti nápadně připomíná to, jak později jednala během falklandské války. 

Jednalo se o protestní hladovky vězňů odpykávajících si trest za teroristickou činnost. 

Ti měli mezi lety 1972, kdy opatření bylo zavedeno jako ústupek IRA, a 1976 status „zvláštní 

kategorie“, konkrétně se prohlašovali za politické vězně a měli určité výhody oproti ostatním 

(Thatcherová 1996: 267). Tento status a jakékoli výhody jim ovšem Margaret Thatcherová 

odmítla opět dát. A tak na protest zahájili vězni ve věznici Maze od 27. října 1980 hladovku. 

Ta byla nakonec 18. prosince odvolána, ale následovala další. Tu vyvolal 1. března předák 

IRA Bobby Sands a postupně se k němu přidávali další a další vězni. Ústupky pro vězně žádal 

i labouristický předseda Michael Foot, ale ani on nepochodil. Ve své knize to pak 

Thatcherová komentuje velmi lakonicky: „Řekla jsem Michaelu Footovi, že je měkota. 

Teroristé chtějí status politických vězňů a ten prostě nedostanou. Bobby Sands zemřel v úterý 

5. května. Toto datum mělo pro mě osobně zvláštní význam, i když v té chvíli jsem o tom ještě 

nevěděla. Od této chvíle jsem se stala hlavním terčem vrahů z IRA. … Odvaha Bobbyho 

Sandse a dalších mužů, kteří zemřeli, by se možná dala obdivovat, ale s jejich vražednými 

praktikami se sympatizovat nedalo.“ (Thatcherová 1996: 269). 

I přes různé tlaky nechala „Železná lady“ hladovkáře zemřít, protože jednoduše 

nehodlala ustoupit tlakům ani své jednoznačné podmínce, že politický status vězni nikdy mít 

nebudou. To, že jednala a diskutovala, je jedna věc, ale sama musela velmi dobře vědět, že ani 

hladovkáři ze zásady neustoupí. A zde vidím přímou paralelu s válkou o Falklandy. Ano, 

Thatcherová vyjednávala, ano, nabízela ústupky, ovšem ze své zásady, že ostrované mají mít 

právo zvolit si svou vlastní vládu, neustoupila. Dobře věděla, že Argentinci nebudou 

spokojeni, dokud nebudou mít nad ostrovy přislíbenou plnou suverenitu a že v tom případě už 

budou práva Falklanďanů mimo hru. V tomto světle se mi jeví konflikt jako naprosto 

nevyhnutelný, stejně jako smrt hladovkářů.
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3. Válečné období

3.1 Argentinská invaze a britská protiakce

Po nevyřešené krizi okolo Jižní Georgie už situace spěla nevyhnutelně k ozbrojenému 

konfliktu. Na jednání junty 26. března padlo definitivní rozhodnutí o vojenském obsazení 

Falkland (Hrbek 1999: 39). V Argentině tou dobou už silně planula nacionalistická nálada a 

junta si tak ve své situaci, kdy se jí hroutila domácí politika, nemohla dovolit couvnout. 

Jednání nikam nevedla a členové junty se obávali, že Britové stihnou do jižního Atlantiku 

poslat vojenské posily, pokud nebude invaze provedena co nejdříve. Také je třeba vzít 

v potaz, že v jejím vedení nebyli žádní rození diplomaté, ale vesměs samí vojáci, takže složitá 

jednání nebyla tak úplně jejich šálkem kávy. Ovšem Britové se zatím nijak svou vojenskou 

přítomnost v jižním Atlantiku posilovat nechystali a je tedy otázkou, proč si to Argentinci 

mysleli. Možná je zneklidňovaly dvě britské zásobovací lodě pohybující se poblíž Falkland, 

ale ty k válečnému námořnictvu nepatřily. Jedinou válečnou lodí, která tak zůstávala v oblasti, 

byla HMS Endurance. Britové se pak 29. března rozhodli vyslat na místo k její podpoře i 

jadernou ponorku, aby Argentincům ukázali, že to myslí s obranou vážně (Thatcherová 1996: 

129). Připravovalo se také vyslání druhé ponorky. Jelikož tyto informace pronikly na 

veřejnost, byl to pro admirála Anayu poslední signál nutnosti provést invazi co nejdříve.

Argentinci se domnívali, že po obsazení ostrovů se Británie k vojenské odvetné akci 

neodhodlá a že se vše vyřeší diplomatickou cestou, což byl ovšem velký omyl. Tomu měly 

napomoci Spojené státy jako prostředník urovnání konfliktu. Invaze a následná okupace tedy 

musela být provedena tak, aby nedošlo k obětem na životech. Proto musela být rychlá a 

překvapivá, aby se Britové na ostrovech nestihli postavit na odpor. Vyplutí invazní flotily 

bylo tedy naplánováno už na 28. března s tím, že výsadek měl být proveden 1. dubna. 

Odsouhlasili to všichni tři náčelníci štábů složek argentinské armády, ačkoli si byli vědomi, 

že nejsou ještě na nějaké válčení stoprocentně připraveni. Ale všichni počítali s tím, že půjde 

jen o rychlý a krátký výpad (Hrbek 1999: 43).

Zatímco Argentinci měli tendenci britskou vojenskou přítomnost v jižním Atlantiku 

přeceňovat, Britové naopak podceňovali možnost, že Argentinci použijí k obsazení Falkland 

vojenskou sílu. Margaret Thatcherová ve svých pamětech přiznává, že ještě ve středu 31. 

března nikdo neočekával přímou invazi (Thatcherová 1996: 129). Bylo to dáno poměrně 

slabým zpravodajským servisem, který měla britská vláda k dispozici. Kvůli nedostatku 

financí nebylo možné nasadit nové agenty, a tak se museli Britové spoléhat hlavně na rádiové 
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zpravodajství. Měli sice v Argentině řadu zdrojů na poměrně vysokých místech, ale ne tak 

vysoko, aby se k nim dostaly informace přímo od nejvyšších velitelů junty, kteří dlouho celou 

operaci drželi v přísné tajnosti. Ani Američané, kteří měli mnohem větší možnosti, nic 

zvláštního na dění v Argentině nezpozorovali. Dne 30. března hlásil britský námořní atašé, že 

argentinská flotila míří k Jižní Georgii, ale ani to ještě nepřesvědčilo Brity, že Argentinci 

chystají skutečně invazi. Spíše to považovali za hrozbu silou v důsledku vlekoucích se 

jednání. Názor ovšem byli nuceni změnit hned následující den večer. Na naléhání ministra 

obrany Johna Notta svolala Margaret Thatcherová schůzi, kde jí ministr sdělil, že podle 

zpravodajské informace už Argentinci vypluli a že se na Falklandech vylodí v pátek 2. dubna. 

Thatcherová dala ještě ten večer náčelníkovi námořního štábu Henrymu Leachovi souhlas 

k tomu, aby začal shromažďovat flotilu (Thatcherová 1996: 130). V této době už také 

probíhaly první snahy o urovnání konfliktu prostřednictvím Američanů.

Británie začala shromažďovat v přístavech flotilu, jejímž základem byly dvě letadlové 

lodě HMS Hermes a především dnes už legendární HMS Invincible (viz příloha č. 4).

Operace dostala název Corporate (Freedman 2007: 3).

Argentinský plán útoku dostal na starosti od nejvyššího velitele námořnictva Anayi 

nový velitel loďstva, víceadmirál Lombardo, už 22. prosince 1981. Junta však později 

rozhodla, že podíl na přípravě musejí mít a další dvě složky, pozemní armáda a letectvo. Dne 

23. března dostal Lombardo rozkaz připravit svůj plán, teď už upravený a rozšířený, 

k urychlené realizaci a operace dostala krycí název Azul. Počítal s tím, že se podaří přesvědčit 

guvernéra i posádku na Falklandech vzdát se bez boje. K tomu bylo třeba zajmout britské 

vojáky námořní pěchoty dříve, než se shromáždí ve Stanley nebo se schovají ve vnitrozemí.

Velením operace byli pověřeni generál Garcia, kontraadmirál Allara a kontraadmirál Büsser, 

který měl na starosti právě zajmutí Britů a obsazení Stanley. Operace pak byla 31. března 

přejmenována na Rosario (Hrbek 1999: 53).

Guvernér Falklandských ostrovů, sir Rex Hunt, obdržel zprávu o blížící se invazi až 1. 

dubna odpoledne, avšak nedostal žádné instrukce, jak má postupovat. Britové měli na 

ostrovech jen jeden vojenský oddíl, námořní skupinu 8901 pod vedením majora Mika J. 

Normana, který zrovna střídal majora Garyho Nootta. Celkový počet vojáků na ostrovech byl 

69 včetně posádky HMS Endurance a jednoho bývalého vojáka žijícího na Falklandech, který

se nechal znovu naverbovat. K tomu se přihlásilo 23 členů falklandské domobrany, kteří byli 

vysláni na pozorovatelny (Freedman 2007: 4). Takovýto počet mužů samozřejmě neměl šanci 

argentinské flotile vzdorovat. I přesto se rozhodl major Norman bojovat a způsobit 

Argentincům co největší zdržení a ztráty, a tak dal rozmístit jednotky na pozice. Předpokládal
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vylodění Argentinců u mysu Pembroke stejně, jako se vyloďovali Britové a soustředil obranu 

do těchto míst. Nahrávalo mu špatné počasí, kvůli kterému museli Argentinci invazi o den 

odložit, a tak měli Britové dostatek času na přípravu.

Normanův předpoklad argentinského vylodění byl však chybný. V časných ranních 

hodinách 2. dubna se první argentinské jednotky vylodily u Mullet Creeku, následně se 

příslušníci speciální jednotky z ponorky Santa Fé vylodili poblíž letiště (viz příloha č. 5). 

Argentinci se vylodění obávali a byli překvapeni, že zatím nenarazili na odpor. Obsadili 

rychle letiště i kasárna Moody Brook a postupovali směrem ke Stanley. Norman si uvědomil, 

že se jeho jednotky dostanou do obklíčení a nařídil ústup do Stanley, ale jen jednomu 

družstvu (celkem byly jednotky rozděleny do šesti) se to podařilo. Argentinci chtěli vniknout 

do vládní budovy a zajmout guvernéra, ale to se jim nepodařilo a tři za to zaplatili životem. 

Argentinské síly okolo Stanley ale začaly narůstat a major Norman už věděl, že odpor je 

zbytečný. Guvernér Hunt se ještě pokusil sjednat s admirálem Büsserem příměří a když ten to 

odmítl, tak Hunt nařídil britským vojákům složit zbraně. Kapitulace byla dohodnuta v 09.25 

místního času (Freedman 2007: 8-9). Alespoň jednou pozitivní věcí pro Brity bylo, že i 

navzdory krátké přestřelce jednoho z družstev s argentinským námořnictvem neměli žádné 

ztráty na životech.

Obsazením Falkland však argentinská akce neskončila, pokračovala totiž dál směrem 

k Jižní Georgii. Junta o jejím obsazení, které mělo proběhnout současně s invazí na 

Falklandy, rozhodla už 26. března. Vlivem špatného počasí se akce neuskutečnila ráno 2. 

dubna, jak bylo plánováno, ale až dopoledne o den později. Britové měli na Georgii 22 

námořních pěšáků pod vedením nadpor. Keitha Millse, které tam 31. března vylodila HMS 

Endurance. Ti už věděli o tom, co se děje na Falklandech a stihli se tak připravit na 

argentinský výsadek. Zaujmuli pozice v Grytvikenu a na mysu krále Edvarda, který chránil 

vjezd do důležité Cumberlandské zátoky. (Hrbek 1999: 59). Dne 3. dubna v 10.30 místního 

času kontaktoval z argentinské lodi Bahia Paraiso kapitán Trombetta Brity a sdělil jim, že 

vzhledem ke kapitulaci Falklandských ostrovů by měli kapitulovat také. Mills však byl 

odhodlán bránit ostrov všemi prostředky, a tak spolu se správcem Jižní Georgie Stevem 

Martinem varovali Trombettu, že budou klást odpor, pokud se Argentinci začnou vyloďovat. 

Snažili se také hrát o čas, protože na pomoc spěchala HMS Endurance, ovšem nestihla to

včas. Po asi dvě hodiny trvající bitvě, kdy se Britům povedlo sestřelit jeden vrtulník, vážně 

poškodit fregatu Guerrico a zabít několik argentinských vojáků za cenu pouze jednoho 

zranění, se nadporučík Mills rozhodl vzdát.
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Britové byli tímto vývojem zaskočeni a hned 2. dubna večer se sešla vláda a jednotně 

schválila vyslání operačního svazu do jižního Atlantiku (Hrbek 1999: 63). Druhý den ráno 

pak návrh vojenského řešení a co nejrychlejšího obnovení britské správy na ostrovech získal 

takřka jednotnou podporu také v Dolní sněmovně. Tu ministerská předsedkyně získala i díky 

vynikajícímu a nesmlouvavému projevu: „Musím oznámit sněmovně, že Falklandské ostrovy 

a jejich závislá území zůstanou britským teritoriem. Žádná agrese a žádná invaze nemohou 

změnit tento prostý fakt. Cílem vlády je postarat se o to, aby ostrovy byly osvobozeny od 

okupantů a navráceny pod britskou správu v nejbližším možném termínu. Obyvatelstvo 

Falklandských ostrovů, stejně jako obyvatelstvo Spojeného království jsou ostrovní pokolení… 

Počtem je jich málo, ale mají právo žít v míru, vybrat si svůj vlastní způsob života a 

rozhodnout se, ke komu patří. Jejich způsob života je britský; jsou loajální Koruně. …“

(Thatcherová 1996: 132). Řeč na ospravedlnění vojenského zásahu na ostrovech přednesl také 

labouristický předák Michael Foot, který zdůraznil práva ostrovanů být nadále ve spojení 

s Velkou Británií, tak jak si sami přejí. 

To bylo velmi důležité pro Margaret Thatcherovou, která se už tak nacházela ve velmi 

složité situaci. Tou dobou totiž ještě zdaleka neměla ve vládě a v parlamentu tak pevnou 

pozici a silnou autoritu. Navíc její vláda horko těžko překonávala ekonomickou recesi a 

přesně den před tímto klíčovým rozhodnutím se poprvé po osmi měsících konzervativci 

dostali podle volebních průzkumů do vedení. Vybojovat zpět vzdálené území, o které britští 

občané nikdy dříve nejevili velký zájem, silou a i za cenu možných obětí nebo dokonce 

nezdaru celé akce, to bylo vskutku velké riziko, které podstoupila. Pokud by se opravdu stalo, 

že by celý podnik zkrachoval a ztráty na životech by byly příliš vysoké, není pochyb, že by 

její tříleté premiérování skončilo. Stejně tak dobře ale mohlo skončit, pokud by neudělala nic 

(Freedman 2007: 15).

Špatná informovanost a podcenění situace si však ve vládě vyžádaly své oběti. Pod 

velkým tlakem, i ve své vlastní straně, se ocitl ministr zahraničí Peter Carrington, a tak se 

rozhodl rezignovat a spolu s ním i dva vysocí diplomaté v úřadě Humphrey Atkins a Richard 

Luce. Margaret Thatcherová se sice ministra snažila přesvědčit, aby zůstal, ale nakonec jeho 

demisi přijala s tím, že se alespoň uvolní poměry ve straně a ve vládě. Situaci vystihl 

Carrington ve svém dopise Thatcherové, kde píše: „Myslím, že bylo správné, že jsem odešel. 

Neustále by vás otravovali a pořád by se debatovalo o radách, které vám dávám. Strana teď 

půjde za vámi sjednocena tak, jak to už měla udělat minulou sobotu. …“ (Thatcherová 1996: 

134). Ve funkci ho pak nahradil Francis Pym, který pak byl mnohokrát při diplomatických 

jednáních v opozici k názorům své nadřízené. Rezignaci nabízel i ministr obrany John Nott, 
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ale tu ministerská předsedkyně nepřijala. Byl zřízen válečný kabinet, v němž kromě 

ministerské předsedkyně a ministrů obrany a zahraničí zasedal ministr vnitra William 

Whitelaw a předseda Konzervativní strany Cecil Parkinson. Velkou oporou Margaret 

Thatcherové a jakýmsi neoficiálním členem válečného kabinetu byl šéf štábu obrany, admirál 

Terence Lewin (Freedman 2007: 23-24). Tento kabinet zasedal každý den po celou dobu 

krize. Ostatní ministři toto uspořádání akceptovali, protože si byli vědomi, že není možné řešit 

tyto věci ve velkém počtu. Také by nebylo dobré z bezpečnostních důvodů, aby o akcích 

britského vojska mělo přehled příliš mnoho lidí (Seymour-Ure 1984: 193). 

Už 5. dubna vypluly z Portsmouthu směrem k Falklandům za velkého nadšení 

obyvatel, kteří je přišli vyprovodit, obě letadlové lodě Hermes a Invincible. Další dva dny po 

nich pak vyplouvaly ostatní lodě z flotily, která se kromě výše zmíněných letadlových lodí 

skládala z jedenácti torpédoborců a fregat, tří ponorek, obojživelné HMS Fearless a dalších 

podpůrných plavidel. Během následujících dnů vyplouvaly další a další lodě, poslední vypluly 

26. dubna. Na konci dubna tak britská flotila směřující k Falklandům čítala 65 lodí, z toho 20 

válečných a 8 výsadkových, zbytek byly různé druhy podpůrných plavidel. Počet vojáků 

potenciálního výsadku byl 7000. Krom toho ještě v okolí ostrovů kroužily tři jaderné ponorky 

Spartan, Splendid a Conqueror, které dohlížely na dodržování zakázanou námořní zónu, 

neboli blokádu. Tu britská vláda vyhlásila s platností od 12. dubna, její rozsah byl v okruhu 

200 námořních mil od středu Falklandských ostrovů a platila jen pro argentinská plavidla 

(Hrbek 1999: 75). Jako předsunutou základnu využívaly britské lodě ostrov Ascension, ležící

asi 500 námořních mil pod rovníkem.

Co se týče odhadnutí síly protivníka, tak Británie přeceňovala zejména sílu 

argentinského letectva, které mělo polovinu strojů nefunkčních nebo zastaralých. Z toho pak 

vyplývaly velké obavy, pocit nejistoty a příliš velkého rizika na straně britských velitelů. 

Argentinci si naopak byli vědomi britské námořní převahy a začali tak na Falklandy 

přisunovat posily. Dokonce i rezignovali na možnou obranu Jižní Georgie a Jižních 

Sandwichových ostrovů, aby měli všechny dostupné síly koncentrované na Falklandech. Aby 

Argentinci udělali co největší dojem a odradili Brity od vojenské akce, povolali do zbraně i 

zálohy. Stále spoléhali na to, že čím větší vojenskou sílu budou mít, tím spíše donutí Brity jít 

cestou diplomacie (Hrbek 1999: 78). Ta už ale na konci dubna dávno byla v troskách, jak 

ukáži v další podkapitole. Velký rozdíl byl mezi oběma znepřátelenými stranami byl v kvalitě 

vojska. Zatímco Britové byli vycvičení profesionálové, většina argentinských vojáků kromě 

letců byli čerstvě naverbovaní branci bez výraznějších zkušeností. To se samozřejmě v bojích 

muselo projevit.



24

3.2 Postoj mezinárodního společenství k řešení sporu

Jak jsem již naznačil v předchozí kapitole, dlouho si obě strany sporu myslely, že 

řešení konfliktu zůstane pouze v diplomatické rovině a Argentinci v to doufali dokonce i po 

své invazi. Pokusů urovnat spor bylo mnoho, ale velkou naději na úspěch neměly. Představy 

junty a britské vlády byly natolik odlišné, že jsem z toho, co jsem četl, osobně přesvědčen, že 

vyhnout se vojenské konfrontaci za daných podmínek nebylo možné.

Už 31. března chtěli Argentinci předložit spor Radě bezpečnosti OSN, ale nakonec 

z toho v obavě z možného prozrazení operace Rosario ustoupili. Generální tajemník OSN 

Javier Pérez de Cuellar jen vyzval obě strany sporu ke zdrženlivosti (Hrbek 1999: 70). To 

později učinil i předseda RB Kamanda Wa Kamand.

Snaha britské vlády předejít konfliktu na poli mezinárodní diplomacie začala už 1. 

dubna, tedy den před plánovanou invazí. Obrátila se na prezidenta USA Ronalda Reagana, 

aby se pokusil Galtieriho přesvědčit k ustoupení od invaze. Galtieri však odmítl hovor od 

prezidenta vzít a když pak spolu konečně mluvili, invazi už nešlo odvolat (Thatcherová 1996: 

130). Z toho však poměrně jasně vyplývá, že už ani neměl zájem operaci Rosario odvolávat.

Pozornost Britů se tak obrátila k OSN. Zde si byli vědomi protikolonialistických 

postojů mnoha členských zemí, a tak hrozilo, že Británii budou vnuceny nepřijatelné 

podmínky. Základem tedy pro Brity bylo dosáhnout rezoluce odsuzující argentinskou agresi a 

nedostat se do situace, kdy by museli vetovat nepřijatelné rozhodnutí, což by jejich pozici 

oslabilo (Thatcherová 1996: 131-132). Ještě 1. dubna se britský velvyslanec při OSN sir 

Anthony Parsons obrátil na tehdejšího předsedu Rady bezpečnosti, aby svolal schůzku. Již 

dopoledne 2. dubna při zahájení zasedání předložila britská delegace návrh rezoluce s tím, že 

nepřijmou nějaké pozměňovací návrhy. Parsons byl v OSN velmi uznávaným a oblíbeným 

diplomatem, navíc měl velké zkušenosti např. jako velvyslanec v Íránu během islámské 

revoluce. Společně s velvyslancem v USA, sirem Nicholasem Hendersonem, který svou 

obratnou diplomacií naklonil veřejné mínění v USA ve prospěch Británie, dosáhli na 

mezinárodním poli velkého úspěchu. Zpočátku však nevypadala pozice Velké Británie v OSN 

příliš optimisticky. Generální tajemník byl z latinské Ameriky, konkrétně z Mexika. Pak se 

ukázalo, že několik zemí Rady bezpečnosti určitě britský návrh nepodpoří, mezi nimi 

komunistické Rusko a Čína. Z nestálých členů pak problémovými zeměmi pro Británii byly 

zejména Španělsko a také Irsko, které s ní měly vlastní nedořešené teritoriální spory. Nadšení 

nebudila ani americká velvyslankyně při OSN Jeanne Kirkpatricková, která byla vedoucí 

osobností proargentinského tábora ve Washingtonu a která chtěla původně dokonce 
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zablokovat svolání schůze RB (Freedman 2007: 42-43). Debata nakonec byla odložena až na 

večer 2. dubna a hlasování až na následující den, protože většina zástupců se potřebovala 

poradit se svými vládami a teprve na cestě byl argentinský ministr zahraničí Costa Mendez.

Po debatě 2. dubna začala fáze horečnatého přesvědčování. Velkým pomocníkem 

Británii byla v tomto ohledu Francie, konkrétně prezident François Mitterrand. Francouzští 

diplomaté pak přesvědčovali úspěšně Togo a Zair, aby hlasovali ve prospěch rezoluce. 

Američané pak pomáhali přesvědčit kromě Zairu ještě Japonce. Irové už v debatě vyjádřili 

podporu návrhu rezoluce, a tak s jejich hlasem mohli Britové počítat. Jednoznačně 

protibritský postoj zaujala Panama, jejíž ministr zahraničí Illueca se dokonce pokoušel o 

zdržení hlasování, ale to mu neprošlo.

Britové zjistili, že jordánský velvyslanec se má zdržet hlasování, a tak na poslední 

chvíli Margaret Thatcherová volala jordánskému králi Husajnovi, kterému vysvětlila situaci a 

on nakonec souhlasil s podporou rezoluce (Thatcherová 1996: 132). Otázkou byla ještě pozice 

Guayany a Ugandy, obě země však nakonec rezoluci podpořily. U Guayany to bylo zřejmě 

z toho důvodu, že si část jejího území nárokovala Venezuela a tak bylo potřeba dát najevo 

nesouhlas s agresí. Uganda nakonec také rezoluci podpořila. Tím Britové měli potřebných 

devět hlasů zajištěných, při samotném hlasování jich pak pro návrh rezoluce bylo dokonce 

deset. Poslední šancí Argentinců tak bylo veto Číny nebo Sovětského svazu, ale obě země se 

stejně jako Španělsko a komunistické Polsko hlasování zdržely (Parsons 1983: 170-171). 

Návrh byl tak nakonec přijat jako rezoluce Rady bezpečnosti č. 502. Požadovala

neprodlené stažení Argentinců z Falkland a vyzývala k hledání diplomatického řešení sporu

(plné znění viz příloha č. 8). Argentina však nebyla explicitně odsouzena jako agresor. I tak 

ale tato rezoluce dávala Britům potřebné ospravedlnění pro případné znovudobytí ostrovů 

silou. Role OSN ve zprostředkování řešení konfliktu tím ale víceméně skončila. 

Dne 5. dubna ještě Costa Mendez volal generálnímu tajemníkovi Perezi de Cuellarovi, 

který se pak obrátil na Brity. Parsons ho informoval, že nějaké jednání je možno zahájit jedině 

v případě, že Argentinci do puntíku splní podmínky rezoluce č. 502. O den později to pak 

Mendez zkoušel i u předsedy RB Kamandy s tím, že by Argentinci rádi jednali, ale že Britové 

vysláním námořní flotily jdou proti tomu. Tato námitka však opět nebyla akceptována 

Parsonsem a angažmá vrchních představitelů OSN tak mohlo skončit v okamžiku, kdy 

Argentina i Velká Británie přijaly za prostředníka amerického státního tajemníka Alexandra 

Haiga (Freedman 2007: 128). Jeho snahy o diplomatické řešení konfliktu pomocí střídavého 

jednání s jednou a druhou stranou vstoupilo do dějin jako tzv. kyvadlová diplomacie.
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Na prezidenta Reagana se tou dobou obrátila Margaret Thatcherová, aby USA 

podnikly proti Argentině účinná ekonomická opatření. Ovšem i Argentina byla poměrně 

významným spojencem USA, a tak v tuto chvíli nebylo možné nějaké sankce uvalit, Spojené 

státy se zatím rozhodly být zcela neutrální. První jednání s Alexandrem Haigem vedl za Brity 

Nicholas Henderson a vyjednal alespoň zastavení prodeje zbraní do Argentiny. Byl i 

v kontaktu s ministrem obrany Casparem Weinbergerem, který ho ujistil, že Británie není na 

stejné úrovni jako Argentina a že pomůže, jak to jen půjde (Thatcherová 1996: 135).

Britové také hledali podporu v Evropě, konkrétně v Evropském společenství, po 

kterém žádali uvalení hospodářských sankcí, které se týkaly zejména zákazu prodeje a dovozu 

zbraní a neposkytování půjček argentinským bankám. Tato jednání se protahovala, ale 

nakonec bylo schváleno nařízení č. 877/82, které platilo od 16. dubna na jeden měsíc. 

Prodloužení pak už neakceptovaly Itálie ani Irsko, které už předtím nejevily známky nadšení. 

Vůbec se k sankcím nepřipojilo Španělsko. Naopak klíčová byla podpora Francie, která 

dodávala Argentině letadla a rakety, tyto dodávky však nechal francouzský ministr obrany 

zastavit už v den invaze. Francouzi pak Britům poskytovali informace, které jim pomohli čelit 

francouzským zbraním (Hrbek 1999: 82). Podpory se Británii dostalo i ze zemí 

Commonwealthu, zejména Austrálie a Nový Zéland byly velmi vstřícné.

Argentinci se naopak opírali o regionální podporu v Latinské Americe, která však byla 

mnohem spíše jen deklarativní, než aktivní. Navíc Chile vzhledem k trvalým územním 

sporům s Argentinou bylo v silné opozici. Zastání měla Argentina i v části diplomatického 

sboru USA, zejména u státního podtajemníka Thomase Enderse a u výše zmíněné Jeanne 

Kirkpatrickové. K této skupině byl v opozici tábor probritských politiků, reprezentovaný 

zejména ministrem obrany Weinbergerem. Ti zdůrazňovali morální stránku konfliktu a také 

dlouhodobý jedinečný vztah mezi oběma zeměmi. Navíc Britům bylo velmi nakloněno i 

americké veřejné mínění.

Klíčovým diplomatickým hráčem v tomto sporu byl však již výše zmíněný Alexander 

Haig, jehož příjezd do Londýna, aby zde zahájil jednání, byl oznámen 7. dubna. Jeho oficiální 

poslání bylo oznámeno a definováno takto: „Prezident pověřil státního tajemníka Haiga 

pokračováním konzultací s vládami Spojeného království a Argentiny v zájmu asistence 

oběma stranám při hledání mírového řešení sporu v jižním Atlantiku.“ (Freedman 2007: 129).

Haig od začátku tušil, že jeho šance na úspěch jsou minimální a spoléhal na jedinou věc, že 

ani jedna ze stran nechce válčit. Zabránit válce bylo tedy jeho hlavním cílem, ovšem ne za 

jakoukoli cenu. Výsledek jednání měl být přijatelný nejen pro znesvářené strany, ale i pro 

USA. Ačkoli bylo nutné, aby Spojené státy zůstaly neutrální, Haig už při první schůzi, která 
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se konala 8. dubna v 19.00 (Freedman 2007: 136) Margaret Thatcherovou ujistil, že nejsou 

nestranné, pouze musí dbát na svůj profil (Thatcherová 1996: 138). 

Thatcherová hned od začátku nastolila jasné podmínky, za kterých je možno jednat. 

Především se Argentinci musejí stáhnout a musí být obnovena britská správa. Velký důraz 

kladla také na práva a přání ostrovanů, kteří už dříve jasně deklarovali svou náklonnost 

k britské správě. To Haiga zaskočilo, protože jeho návrhy obsahovaly prozatímní mezinárodní 

správu, což už ostatně spolu s odkloněním britského loďstva a stažením Argentinců z ostrovů 

navrhoval 6. dubna i Nicholasi Hendersonovi. Toho dne se setkal i s Costou Mendezem, který 

mu předložil návrh zahrnující garanci práv ostrovanů a přechodný typ argentinsko-britské 

správy do doby, než bude dohodnuto předání do správy výlučně argentinské. Ovšem 

jakoukoli debatu o suverenitě odmítl. Tyto podmínky pak měl předat v Londýně, ale bylo mu 

jasné, že jsou pro Brity naprosto neakceptovatelné. Haigovi bylo z vyjádření a postoje 

ministerské předsedkyně jasné, že pokud to bude nutné a nebudou splněny její základní 

podmínky, tak je vojenská eskalace nevyhnutelná. S těmito stanovisky pak odletěl do Buenos 

Aires.

Zde začalo jednání 10. dubna a Haiga zde stejně jako v Londýně doprovázeli Thomas 

Enders a generál Walters, který plnil roli tlumočníka. Za juntu jednali kromě Galtieriho a 

Costy Mendeze ještě další členové vojenského výboru. Haigovi bylo dáno na vědomí, že o 

suverenitě ostrovů jednat nehodlají, ale zájmy ostrovanů garantovat mohou. Představitelé 

junty také používali „strašáka“ rozšíření války na celý jihoamerický kontinent nebo možnost 

nákupu zbraní v SSSR či Číně. Jejich nabízené ústupky však byly minimální, daly-li se vůbec 

za ústupky považovat. Haig měl však stále pocit, že Argentinci nevěří v otevřený konflikt. To 

dokladuje historka z jednání, kdy prý Galtieri řekl generálu Waltersovi: „Ta ženská se 

neodváží,“ v reakci na Waltersovo upozornění britské vojenské převahy a odhodlanosti. 

Walters mu prý odpověděl: „Pane prezidente, ta ženská nechala několik hladovkářů zemřít, 

aniž mrkla okem. Být vámi, tak bych na to nespoléhal.“ (Hrbek 1999: 89).

Jednání se táhla poměrně dlouho a Haig stále spoléhal na nějakou možnost vytvoření 

přechodné správy. Junta však nakonec jeho návrhy odmítla a rozhodla se trvat na uznání 

argentinské správy. Za ústupky považovala dohlížecí mezinárodní sbor, účast ostrovanů na 

místní správě a garanci jejich práv. Po schůzce s Galtierim si Haig myslel, že získal přeci jen 

nějaké ústupky, což byl ovšem omyl. Vypracoval tedy vlastní písemný návrh, vycházející 

z jednání s Argentinci, a ten chtěl předat v Londýně. Problémem bylo, že s tím neseznámil 

představitele junty. Když se chystal 11. dubna odletět, obdržel na letišti od Costy Mendeze 

oficiální stanovisko, jehož základem bylo zachování argentinské správy a které jakékoli 
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ústupky popíralo (Freedman 2007: 144). Haig z toho byl značně rozhořčen a odletěl do 

Londýna. Zde se schůzka konala 12. dubna.

Haigovi bylo jasné, že návrhy, které obdržel na letišti, nemůže Britům předložit, a tak 

jednání založil na těch nejvíce viditelných argentinských ústupcích. Margaret Thatcherová 

však svůj postoj nezměnila. Haig tedy předložil seznam návrhů, který by Argentinci mohli 

akceptovat, a které reflektovaly i britské zájmy. Za prvé se měly obě země stáhnout z ostrovů 

a okolí do dvou týdnů, dále demilitarizace inkriminované zóny, za třetí by správu Falkland 

převzala komise složená ze zástupců USA, Argentiny a Británie, která by dohlížela na plnění 

dohod, čtvrtým bodem bylo zrušení sankcí, pátým obnovení tradiční lokální správy, šestým 

bodem pak byl návrh podpory komunikace, obchodu a dopravy mezi ostrovy a Argentinou, 

kterou by zajišťovala komise stanovená třetím bodem, a posledním bodem byla zásada 

vyjednávání o konečné dohodě ve shodě se záměry a principy Charty OSN (Freedman 2007: 

149). O těchto návrzích se dlouho diskutovalo a nakonec Britové souhlasili, že by je mohli 

v nějaké upravené a více vyhovující podobě přijmout. 

Ještě ten den však Haig hovořil telefonicky s Costou Mendezem, který ho upozornil, 

že platné argentinské stanovisko je to, které mu předal při odletu. Navíc se objevily tyto 

argentinské návrhy i na veřejnosti, konkrétně v New York Times (Freedman 2007: 152). Haig 

Mendezovi vysvětlil, že na základě těchto návrhů by nebylo s Brity možné jednat a 

Argentinci začali ztrácet důvěru v Haigovu nestrannost. Jejich další hovory pak nic nového 

nepřinesly a až druhý den dostal Haig pocit, že je Mendez vstřícnější, protože místo 

suverenity hovořil o dekolonizaci. Na to přistoupili po poradě i Britové a Haig tak odletěl do 

Washingtonu. Mezitím však na veřejnost pronikly informace o významné americké podpoře 

britskému vojsku. Pentagon, generál Walters (v osobním telefonickém hovoru s Galtierim) a 

Haig pak tuto zprávu dementovali a popřeli jakoukoli vojenskou pomoc Britům (Hrbek 1999: 

96).

Haig přiletěl do Buenos Aires 15. dubna v době, kdy atmosféra už byla velmi 

nervózní. O den později se setkal s Galtierim a předložil mu sedm bodů, o kterých je možné 

jednat a které reflektují i britské ústupky. Junta o návrzích jednala, bála se odmítnout, aby 

nebyla označena za stranu, která maří jednání, ale nakonec raději vypracovala své vlastní 

návrhy, které opět kalkulovaly s připojením Falkland k Argentině po 31. prosinci 1982. Haig 

informoval prezidenta Reagana a ten souhlasil s jeho návratem do Washingtonu. Ale ještě 

jeden pokus měl být učiněn. Junta však stále trvala na svých požadavcích. Jednání trvala až 

do nočních hodin 19. dubna, ale zásadní změnu v postoji Argentinců nepřinesla. Haig naléhal, 

že Britové takové návrhy nemohou akceptovat. Poslední schůzka se konala 19. dubna 
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dopoledne a nakonec Argentinci přeci jen některým britským požadavkům vstříc vyšli. S tím 

se chystal Haig odletět, jenže na letišti mu opět Costa Mendez předal poznámky, které 

popřely i ty nejmenší úspěchy předchozího jednání. Opět zde byla uvedena podmínka 

ukončení jednání k 31. prosinci 1982 a následného uznání argentinské suverenity, což bylo 

označeno za conditio sine qua non. To už Haigovi vzalo veškeré iluze o schopnosti a ochotě 

junty něco dohodnout (Freedman 2007: 165-166).

Margaret Thatcherová si ještě téhož dne mohla argentinské návrhy přečíst a označila je 

hned za zcela nepřijatelné. Už ani netrvala na tom, aby Haig cestoval do Londýna a slíbila mu 

poslat komentáře k návrhům do Washingtonu (Thatcherová 1996: 145). Nakonec bylo 

dohodnuto, že ministr zahraničí Francis Pym odletí do Washingtonu jednat ohledně možných 

úprav návrhů. Mělo se jednat i o americké záruce pro bezpečnost ostrovů. S tím však u Haiga 

nepořídil. Naopak, návrhy, se kterými se 23. dubna vrátil do Londýna, Margaret Thatcherová 

ve svých pamětech popsala jako bezpodmínečnou kapitulaci. Pym s touto interpretací 

nesouhlasil a chtěl podmínky přijmout, a tak byla 24. dubna svolána schůze válečného 

kabinetu. Na něm ministerská předsedkyně prošla návrhy bod po bodu a vysvětlila jejich 

nepřijatelnost. Dostalo se jí všeobecné podpory. Jak postupovat dál, navrhl ministr obrany 

John Nott. Namísto odmítnutí návrhu, které by způsobilo komplikace, bude lepší požádat 

Haiga, aby tyto návrhy předložil ke schválení Argentincům (Thatcherová 1996: 148). 

Britové počítali s tím, že Argentinci ani tento koncept návrhů nepřijmou, a Američané 

se tak už budou muset postavit definitivně na stranu Britů (Freedman 2007: 173-174). Haig 

doufal, že Argentince by mohlo k souhlasu s novými návrhy přimět znovudobytí Jižní 

Georgie Brity, které se událo už 25. dubna. Ani to však nepomohlo a Argentinci se k návrhu 

nevyjadřovali. Costa Mendez pak 28. dubna informoval Haiga, že junta musí návrhy ještě 

projednat, ale ve skutečnosti už zřejmě bylo rozhodnuto je nepřijmout. Odklad žádal ještě o 

den později, ale to už Haig pokusy o jednání ukončil. 30. dubna pak toto stanovisko vyhlásily 

Spojené státy oficiálně a veřejně se postavily na stranu Velké Británie. Další diplomatická 

jednání probíhala i v průběhu válečného konfliktu, ale neměla už tak velký význam a budou 

zmíněna v následující podkapitole.

3.3 Klíčové momenty bojových operací a kapitulace Argentiny

Ještě předtím, než se Britové definitivně rozhodli dobýt zpět Falklandy, bylo již 7. 

dubna, tedy čtyři dny po zabrání Jižní Georgie Argentinci, rozhodnuto o jejím znovuobsazení. 

Tato operace měla krycí název Paraquet a její začátek byl naplánován na 21. dubna
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(Freedman 2007: 233). Britové se spoléhali na to, že Argentinci nebudou schopní nechat na 

ostrově dostatečně silnou obranu vzhledem k tomu, že jim šlo především o Falklandy. Britové 

se i přes nepřízeň počasí pokusili provést výsadek horské čety, který však málem skončil 

tragédií, protože se v bouři zřítily jejich dva vrtulníky. Naštěstí to všichni přežili. Druhý 

pokus o výsadek o dva dny později už byl úspěšnější, ale moment překvapení byl definitivně 

ztracen. Argentinský letoun Boeing 707 už 21. dubna spatřil hlavní britský námořní svaz a 

teď navíc byli Britové spatřeni přímo na pevnině při výsadku. Argentinci mezitím poslali 

k břehům Georgie svou ponorku Santa Fé se čtyřiceti muži na palubě (Freedman 2007: 239).

Podařilo se jí sice vysadit 24. dubna na ostrově posily, ale při zpáteční cestě 25. dubna ji 

Britové objevili a zaútočili na ni. Silně ji poškodili, a tak se musela vrátit do Grytvikenu. Ještě 

téhož dne se Britové rozhodli provést výsadek za podpory dělostřelby z lodí. Než vůbec 

nějaké boje začaly, Argentinci se vzdali. Operace proběhla na britské straně beze ztrát, na 

argentinské byl jen jeden mrtvý (Hrbek 1999: 107).

Od této chvíle se Britové mohli soustředit výhradně na Falklandy. Argentinci se 

mezitím snažili přisunout na ostrovy posily, ale potýkali se s velkými organizačními a 

zásobovacími problémy. Jejich situace se zhoršila 26. dubna, kdy se válečný kabinet dohodl, 

že v poloměru 200 mil okolo Falkland vyhlásí s platností od 30. dubna úplné výsostné pásmo, 

které oproti předchozí blokádě vylučovalo jakákoli letadla i námořní plavidla. Toho dne se 

také Britové rozhodli začít věnovat mnohem větší úsilí vojenské stránce než diplomatické, i 

přes pokračující tlaky mezinárodního společenství, zejména z OSN (Thatcherová 1996: 151).

Dne 29. dubna začala druhá fáze operace Corporate a admirál Woodward vplul se    

svým svazem, ke kterému náležely obě britské letadlové lodě Hermes a Invincible, do 

vyhlášeného výsostného pásma. První fáze útoku však byla vedena letecky. Letouny typu 

Vulkán po náročném letu až ze základny Ascension bombardovaly úspěšně 1. května letiště 

ve Stanley, aniž by byly zasaženy nebo dokonce sestřeleny. Poté Britové vyslali další letouny, 

aby bombardovaly jiné pozice, ovšem tento nálet už tak úspěšný nebyl, povedlo se pouze 

zničit několik argentinských letounů na letišti Goose Green. Argentinci toho dne podnikli 

odvetu, ale jejich nálet na britské lodě byl naprosto neefektivní, jelikož po něm zůstala pouze 

jedna lehce poškozená britská loď. Naopak, Harrierům se při obraně podařilo sestřelit čtyři 

argentinská letadla.

Následující den byl jedním z klíčových pro celou válku, zejména po psychologické 

stránce. Admirál Fieldhouse seznámil Margaret Thatcherovou a ostatní členy válečného 

kabinetu s faktem, že ponorka HMS Conqueror sleduje argentinský křižník General Belgrano 

a dva jeho doprovodné torpédoborce. Admirál Woodward označil křižník za velkou hrozbu 
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pro britské námořnictvo a tak válečný kabinet rozhodl, že i když se nachází kousek za hranicí 

výsostného pásma, má být potopen. Dne 2. května v 18.57 Conqueror zaútočil a zasáhl 

Belgrano, při výbuchu ihned zahynulo asi 200 mužů, kvůli špatným podmínkám pak byla 

ztížena záchrana ostatních a celkem tak zahynulo 321 argentinských vojáků. Conqueror se 

vyhnul protiútoku a odplul směrem na jihovýchod (Freedman 2007: 298).

Ačkoli fakticky byla akce velmi dobře ospravedlnitelná, vyvolalo potopení Belgrana 

velkou vlnu nevole v mezinárodním společenství, zejména Španělsko, Itálie, Německo a 

především Irsko, které zaujalo až hysterický postoj a chtělo ihned svolat RB OSN. Mezitím 

Haigovi předal návrhy mírového řešení prezident Peru. Z vojenského hlediska však měla akce

velký účinek, Argentinci stáhli své lodě ke svému pobřeží a do akce už se nezapojila ani 

jejich letadlová loď Veinticinco de Mayo (Hrbek 1999: 120). Touto dobou vrcholil 

diplomatický tlak, ale ani peruánsko-americké návrhy nebyly pro Brity přijatelné, stejně tak 

ale i Argentinci už nebyli ochotni ustupovat, což Británii vyhovovalo, protože nemohla být 

označena za jedinou překážku v pokusech o mírové řešení. Sama Margaret Thatcherová byla 

rozhodnuta pokračovat ve vojenské akci, protože se blížilo kritické období mezi 16. a 30. 

květnem, kdy bylo nutno se na Falklandech vylodit. Důvodem bylo počasí, které 

neumožňovalo to odkládat (Thatcherová 1996: 155).

Zmírnění mezinárodního tlaku na Brity mimo jiné pomohli i Argentinci, když 4. 

května vyslali své dva letouny s ničivými protilodními raketami Exocet, které jejich piloti 

odpálili v 11.04 na cíle zachycené radarem. V dráze byl nejblíže torpédoborec Sheffield, který 

byl zasažen a při nárazu a následném požáru zahynulo 40 členů posádky. Při odvetném útoku 

Britů na letiště Goose Green byl sestřelen a zahynul jeden britský pilot, aniž by tato akce 

dosáhla nějakého úspěchu. V následujících týdnech došlo k minimu bojů, zato diplomacie 

pokračovala. O zprostředkování se pokoušel generální tajemník OSN Pérez de Cuellar, ale ani 

tato jednání nevedla ke kýženému výsledku, Británie i Argentiny předkládaly navzájem 

neakceptovatelné návrhy, a tak se 19. května rozhodl svou snahu ukončit (Hrbek 1999: 130). 

Dne 14. května byl britský válečný kabinet seznámen s dalšími vojenskými plány. 

Jednání a diskuse trvaly dalších šest dní. Mezitím Argentincům vypršelo 19. května 

ultimátum v podobě britských návrhů. Hned následující den pak ministerská předsedkyně 

spolu s ostatními členy válečného kabinetu dala souhlas k zahájení vyloďování na 

Falklandech. Tato akce dostala krycí název Sutton (viz příloha č. 6). Rozhodnutí kabinetu pak 

bylo postoupeno k hlasování v dolní komoře parlamentu, která to schválila poměrem 296 

hlasů ku 33 zamítavým (Freedman 2007: 459).
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Vylodění původně bylo naplánováno na noc z 19. na 20. května, ale nakonec bylo o 

den odloženo. Jako ideální místo byla určena oblast San Carlos. Večer lodě zamířily 

k ostrovům a díky přízni počasí se vylodění brzy nad ránem úspěšně zdařilo.

Ráno po vylodění se rozhořely boje, které přinesly řadu ztrát na obou stranách, na 

konci dne čítaly minimálně 13 argentinských letadel a 3 vrtulníky, několik britských lodí bylo 

více či méně poškozeno, potopena byla fregata HMS Ardent. V následujících dnech pak boje 

pokračovaly a ztráty na obou stranách narůstaly. Na půdě OSN se mezitím jednalo na 

otevřeném zasedání Rady bezpečnosti. Jeho výsledkem byla rezoluce č. 505, přijatá 26. 

května. Ta dávala generálnímu tajemníkovi mandát, aby usiloval o smír a o plné dodržení 

rezoluce č. 502 (Thatcherová 1996: 160).

Ve stejný den bylo vytyčeno jako další priorita dobytí Goose Greenu. Tato bitva byla 

velmi krvavá. Například 28. května, kdy byly boje nejtěžší, zahynulo 17 britských a 250 

argentinských vojáků. Bitva trvala celé tři dny, a i přes počáteční početní převahu byli 

Argentinci donuceni 29. května vzdát se (www.falklands.info/history/82timeline.html).

Na mezinárodním poli opět ožily snahy dosáhnout ukončení konfliktu. Nejdříve se 

pokusil Ronald Reagan 31. května přesvědčit Margaret Thatcherovou, aby byl mír vyjednán 

před úplnou porážkou Argentinců, ale to odmítla. Generální tajemník OSN předložil 

pětibodový mírový plán, ale brzy své úsilí vzdal. Hned poté se Španělsko s Panamou snažily 

prosadit rezoluci o příměří, pro kterou sehnaly dostatek hlasů v RB, a tak tuto rezoluci musela 

Británie vetovat, spolu s ní i Spojené státy (Parsons 1983: 176)

Britské jednotky začaly postupovat do vnitrozemí ostrovů už 28. května večer, kdy 

obsadily osadu Teal Inlet. Dne 31. května pak snadno dobyly vrchol Mount Kent, nacházející 

se už pouhých 20 km od Stanley. Na jihu od hlavního města pak Britové obsadili 4. června 

osady Fitzroy a Bluff Cove, odkud se předtím Argentinci již stáhli. Poslední vzepjetí se 

Argentinců k útoku přišlo 8. června. Během náletu na vyloďovací plavidla Sir Tristram a Sir 

Galahad, které se nacházely u Fitzroy, na místě zahynulo 43 vojáků, převážně členů velšské 

gardy. K tomu byla velká spousta raněných (Hrbek 1999: 171).

Samotná bitva o Stanley začala 11. června a první boje se odehrávaly na Mount 

Harriet, Mount Longdon a na Two Sisters, všechny tři vrcholy byly dobyty následujícího dne. 

Mezitím Britové bombardovali z moře Stanley, zahynuli při tom mimo jiné tři obyvatelé 

ostrova (www.falklands.info/history). Dne 12. června Britové utrpěli poslední materiální 

ztrátu, když se Argentincům podařilo ze země zasáhnout torpédoborec Glamorgan, na němž 

zahynulo 13 členů posádky. Následujícího dne se bojovalo o Wireless Ridge, Mount William 

a Tumbledown. Po dobytí těchto pozic Brity se Argentinci pokusili neúspěšně o protiútok na 
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Wireless Ridge. Argentinské pozice se ráno 14. června rozpadly a už nic nestálo v cestě do 

Stanley. Generál a guvernér Falkland Menéndez viděl marnost dalšího odporu a informoval o 

tom juntu. Galtieri nejprve trval na pokračování boje, ale to Menéndez odmítl. Pak jednal se 

svým nadřízeným generálem Garciou a ten souhlasil s kapitulací všech jednotek na 

Falklandech. Dokument, který kapitulaci stvrzoval, byl podepsán v budově sekretariátu ve 

Stanley před půl desátou večer místního času generály Menéndezem za Argentinu a Moorem 

za Velkou Británii (Hrbek 1999: 200).

Již ve 22.12 britského času oznámila v dolní komoře Margaret Thatcherová probíhající 

jednání o kapitulaci Argentinců a druhý den odpoledne uvedla prohlášení, ve kterém oznámila 

konečnou kapitulaci Argentiny a návrat ostrovů pod správu, jakou si přejí jejich obyvatelé 

(Freedman 2007: 660)
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4. Důsledky falklandské války

4.1 Poválečná situace a pád argentinské junty

Po kapitulaci argentinských vojsk, podepsané generálem Menéndezem bylo třeba 

jednat i nadále velmi energicky. Nikdo si nemohl být jist, zda vedení junty nepřichystá ještě 

nějaký další pokus o odvetu. Nebyla totiž vyhlášena válka, což v tomto případě situaci 

komplikovalo. Británie požadovala po spojencích, aby zachovali sankce, dokud Argentinci 

nebudou souhlasit se zastavením nepřátelství. Co však bylo jasné, že Argentinci porážkou 

ztratili veškeré nároky na debatu o budoucnosti Falkland. Margaret Thatcherová už nebyla 

ochotná na toto téma vést diskusi a ostatní spřátelené vlády na to měly být upozorněny. 

Argentinci totiž nesplnili rezoluci RB č. 502, a tak jejich porážka musela být brána čistě 

z vojenského hlediska a z hlediska práva Britů na sebeobranu. 

Jediné, o čem Britové byli ochotni jednat, bylo navrácení válečných zajatců 

(Freedman 2007: 664). Počet argentinských zajatců byl totiž vyšší než 11 000, což byl 

vzhledem k docházejícím zásobám vody a potravin na ostrovech kvůli britské blokádě značný 

problém. Argentinci odmítli de iure uznat ukončení nepřátelství, dokud Britové neodvolají 

blokádu okolo ostrovů. I přesto ale bylo dosaženo dohody a první váleční zajatci odpluli na 

britských neozbrojených lodích už 18. června. Britové si ponechali v zajetí vyšší důstojníky 

jako záruku, že nebude obnoveno nepřátelství (Hrbek 1999: 201). Argentinci naproti tomu 

drželi jednoho jediného britského válečného zajatce a také několik novinářů. Ti byli 

propuštěni na přelomu června a července a Britové propustili zbylé Argentince 14. července. 

O osm dní později zrušili výsostnou zónu 200 mil a nahradili ji ochrannou zónou 150 mil, 

ovšem opět s vyloučením argentinských vojenských jednotek. Obchodní sankce byly zrušeny 

evropskými státy už 20. června, ačkoli Británie požadovala jejich trvání, protože nepřátelství 

nebylo ještě oficiálně ukončeno. Sankce se tak týkaly už pouze vojenské výzbroje. Jejich 

definitivní konec  byl dohodnut až 14. září při zasedání MMF v Torontu (Freedman 2007: 

666-667).

Ztráty na životech a materiální ztráty v přímém či nepřímém důsledku bojů byly 

poměrně značné. Na britské straně to bylo 255 obětí, z toho 16 civilistů na lodích a 3

obyvatelé ostrovů, počet raněných byl 777. Co se týče materiálních ztrát, tak Britové ztratili 7 

lodí různého druhu, 10 letadel a 24 vrtulníků. Argentinské ztráty byly však znatelně vyšší, 

počet padlých se sice v různých zdrojích lišil, nejpravděpodobnější je ale počet 746, z čehož 

téměř polovina byla z křižníku Belgrano. V materiálních ztrátách byl rozdíl ještě 
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markantnější. Argentinci přišli o svůj největší křižník a několik menších lodí, více než 100 

letounů a vrtulníků a také sankce jim způsobily značné hospodářské škody. Ovšem Britové 

navzdory vítězství utrpěli značnou finanční újmu. Náklady na válku a rekonstrukci ostrovů se 

vyšplhaly ke konci roku 1988 téměř ke 4 miliardám liber.

Kampaň Posádka Rehabilitace Kompenzace
Ekonomický 

rozvoj

1982/3 700 200 10 3,5 2,5

1983/4 190 530 5 1,5 10

1984/5 310 440 0 0 8,5

1985/6 280 330 0 0 4,5

1986/7 190 250 0 0 3

1987/8 120 250 0 0 2

Celkem 1790 2000 15 5 30,5

Tabulka č. 2 – britské výdaje na kampaň a rekonstrukci Falkland v milionech liber (Freedman 

2007: 678)

Pro Argentinu však měla válka o Falklandy jeden podstatný a dá se říci velmi pozitivní 

důsledek a tím byl velmi rychlý pád junty a po dlouhých letech obnovení demokracie. Vlna 

nacionalismu, která Argentinu zachvátila v předchozích měsících, velmi rychle pominula. Již 

tři dny po skončení války se po několika jednáních junty rozhodl na výzvu generálů armády 

odstoupit z funkcí prezidenta i vrchního velitele armády. Nástupcem na postu prezidenta se 

stal generál Reynaldo Benito Bignone (Hrbek 1999: 203). Junta měla za sebou tzv. špinavou 

válku, během které zemřely tisíce lidí, mezi nimi spousty nevinných. Její představitelé se 

oprávněně báli pomsty, pokud by došlo k nějaké náhlé změně moci, a tak velká část z nich 

začala požadovat nejdříve zajištění beztrestnosti. Domácí i zahraniční válka měly být 

vymazány z paměti, a pak se teprve mělo jednat o svobodných volbách (Chalupa 1999: 257). 

To se jim ovšem nepodařilo, jelikož mnoho organizací za lidská práva, mezi nimi nejznámější 

hnutí Matek z Květnového náměstí, pracovalo na objasnění osudů zmizelých a zabitých 

spoluobčanů.

Bignone vyjednal se zástupci politických stran volby na říjen 1983. Mezitím, v dubnu 

1983, režim vydal tzv. Závěrečnou zprávu, která uzavírala špinavou válku prohlášením, že boj 
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v ní byl veden proti revolucionářům a nepřátelům státu. Ve volbách v říjnu o šest měsíců 

později pak zvítězil lídr Radikální strany Raúl Alfonsín, který porazil peronisty 

zdiskreditované paktováním se s juntou, a země začala psát novou, demokratickou kapitolu 

svých dějin.

4.2 Vzestup preferencí Konzervativní strany

Na počátku krize stála vláda konzervativců před otázkou, zda Argentincům ustoupit a 

v podstatě tak uznat jejich nelegální akci, což by ovšem velmi pravděpodobně podkopalo 

důvěryhodnost celé vlády v čele s ministerskou předsedkyní a určitě by to negativně ovlivnilo 

i britskou sebedůvěru, důstojnost a národní hrdost. Druhou možností, kterou nakonec jak 

známo vláda zvolila, bylo postavit se Argentincům i za cenu použití vojenské síly. Rizika 

obou variant si jistě uvědomovala Margaret Thatcherová a zmiňuje ho i na několika místech 

ve svých pamětech (např. Thatcherová 1996: 131). Jak známo, zvolila nakonec druhou 

variantu, a jak si ukážeme dále v této kapitole, byla to volba správná nejen z vojenského a 

mezinárodního hlediska, ale i z hlediska domácí politiky.

Thatcherová dokázala svou rozhodností, neústupností a řečnickým uměním získat 

veřejnost na svou stranu. To dokazuje např. v jednom živém televizním interview ze 26. 

dubna, tedy v den vyhlášení úplného výsostného pásma, kde řekla: „Musím mít na zřeteli 

zájmy našich chlapců na těch válečných lodích a zájmy příslušníků naší námořní pěchoty. 

Musím dbát o bezpečnost jejich životů, aby úspěšně vykonali všechno, co jsme se rozhodli, že 

vykonat mají, a to v nejlepším možném čase a s minimem rizika. … Zastávám se práva na 

sebeurčení. Zastávám se našeho území. Zastávám se našich lidí. Zastávám se mezinárodního 

práva. Zastávám se všech těch teorií – těch malých teorií a lidí na celém světě – která by byla 

ohrožena, pokud někdo nevystoupí a neřekne útočníkovi , tak dost ’…“ (Thatcherová 1996: 

149).

Na počátku dubna 1982 byly všechny tři největší strany srovnány ve 

voličských preferencích těsně za sebou, konzervativci drželi velmi těsnou první pozici s 33 %.

Podpora vlády v záležitostech krize v jižním Atlantiku nebyla zpočátku nikterak jednoznačná, 

během výzkumu agentury MORI ze 14. dubna vyjádřilo spokojenost s tím, jak vláda vede 

zemi, jen 34 % respondentů oproti 58 % nespokojeným. Spokojenost s ministerskou 

předsedkyní byla jen o málo vyšší (40 % oproti 54 %). To ovšem oproti předchozímu roku, 

kdy ji ve výzkumu agentury Gallup označilo 48 % respondentů za nejhorší ministerskou 

předsedkyni vůbec, což bylo o 12 % více, než „získal“ druhý v pořadí Neville Chamberlain,
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bylo v podstatě velmi dobré hodnocení. Titulek s tímto tématem se dokonce objevil i na první 

straně deníku Times (www.guardian.co.uk/politics/1982/jun/16/past.falklands). Velmi 

vyrovnaný výsledek pro a proti byl v odpovědi na to, zda měl rezignovat ministr zahraničí 

lord Carrington a zda má rezignovat ministr obrany John Nott. U Margaret Thatcherové se 

pro její rezignaci vyslovilo sice méně, ale přesto nezanedbatelných 34 % dotázaných. Za 

dalších deset dní to bylo ale už jen 27 % (MORI).

Jak si ukážeme dále, podpora vlády pak v průběhu konfliktu až na jeden krátký 

zádrhel stále stoupala. Jedním z důvodů byl nepochybně silný britský patriotismus a 

nacionalismus. Ostatně sami toryové se na svém sjezdu v roce 1981 prohlásili za 

konzervativní nacionalisty, což se projevovalo například odporem k evropskému měnovému 

systému a přilnutím mnohem více ke Spojeným státům než k Evropě. Další z výzkumů

agentury Gallup v témže roce ukázal, že Britové jsou ze všech západoevropských národů 

nejvíce ochotni jít bojovat za svou zemi, nejvíce stavějí svobodu nad rovnost a také nejvíce 

důvěřují policejním složkám. Mimo jiné se také cítili nejvíce ze všech předurčeni vzdorovat 

sovětské dominanci v Evropě (www.guardian.co.uk/politics/1982/jun/16/past.falklands).

Vzestup oblíbenosti Margaret Thatcherové a také s tím související rostoucí preference

konzervativců ukazují následující dvě tabulky shrnující odpovědi z výzkumů veřejného 

mínění agentury MORI.

14. duben 20.-21. duben 23.-24. duben 21.-23. červen
Zlepšil se 12 % 15 % 20 % 45 %
Zhoršil se 27 % 14 % 15 % 7 %

Zůstal stejný 59 % 69 % 64 % 48 %

Tabulka č. 3 – otázka respondentům, zda a případně jak se v průběhu konfliktu změnil názor 

na Margaret Thatcherovou (MORI)

14. duben
20.-21.
duben

23.-24.
duben

3.-5.
květen

25.-26.
květen

21.-23.
červen

Konzerv. 33 % 36 % 39 % 38 % 51 % 51 %
Labour. 34 % 30 % 32 % 32 % 25 % 24 %

SDP/Lib. 30 % 31 % 27 % 28 % 23 % 23 %
Ostatní 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Tabulka č. 4 – otázka respondentům, jak by volili v případě, že by se zítra konaly všeobecné 

volby, případně k podpoře které strany nejvíce inklinují (MORI)
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Nárůst jejich podpory dokladují i regionální volby, které se konaly měsíc po vypuknutí 

konfliktu. Ačkoli se předpokládalo, že zejména aliance SDP a liberálů přebere toryům spoustu 

křesel, nestalo se tak. Konzervativci získali ve volbách celkem 40 % hlasů, zatímco labouristé 

31 % a aliance byla až třetí s 26 %. Během půl roku od podzimu 1981 tak sociální demokraté 

s liberály ztratili podporu více než třetiny svých potenciálních voličů. Ve dvou doplňovacích 

volbách do dolní sněmovny získali konzervativci s přehledem obě dvě křesla (Worcester 

1991: 84). Z těchto skutečností vyplývá, že pokud jde o skutečnou voličskou podporu, 

probíhající  válka byla pro vládu velmi prospěšná, protože volby v takovýchto dobách jsou 

považovány v podstatě za referendum o spokojenosti s vládní politikou.

Ostatně opatření, která britská vláda zavedla, a způsob vedení války korespondovala 

s názory většiny obyvatel, jak ukázaly průzkumy MORI v průběhu války. Z výzkumu už ze 

14. dubna vyplývá, že 71 % dotázaných je pro přerušení diplomatických styků s Argentinou, 

84 % pro zákaz dovozu zboží, 82 % pro zmražení argentinského jmění v britských bankách a 

přes 80 % také souhlasilo s vysláním operačního svazu k Falklandům a s vyhlášením 200 mil 

výsostného pásma. Objevily se i radikální názory jako bombardování argentinských základen 

na pevnině (28 %), výsadek na pevnině (21 %) a 5 % se dokonce vyslovilo pro použití 

jaderných zbraní (Worcester 1991: 85). Pochybnosti panovaly mezi Brity o důležitosti 

obnovení britské suverenity nad ostrovy, pokud by to mělo stát životy vojáků nebo dokonce 

ostrovanů, a jen asi 51 % respondentů uvedlo, že jim velmi záleží na jejím obnovení. Naopak 

přes 70 % respondentů bylo pro to, aby si Falklanďané sami určili nad sebou suverenitu.

Navíc procento dotazovaných, kteří se s vládní politikou v záležitostech konfliktu 

ztotožňovali, postupně rostlo, na rozdíl od opozice, zejména labouristů, kteří si naopak 

poměrně značně pohoršili, jak ukazují následující dvě tabulky.

14. duben
20.-21.
duben

23.-24.
duben

3.-5.
květen

25.-26.
květen

21.-23.
červen

Ano 60 % 68 % 76 % 71 % 84 % 84 %
Ne 30 % 24 % 20 % 25 % 14 % 13 %

Neví 10 % 8 % 4 % 4 % 2 % 3 %

Tabulka č. 5 – otázka respondentům, zda jsou spokojeni s tím, jak vláda zvládá (v posledním 

sloupci 21.-23. červen – jak zvládla) situaci okolo Falklandských ostrovů (MORI)
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14. duben 3.-5. květen 25.-26. květen 21.-23. červen
Ano 40 % 26 % 37 % 34 %
Ne 39 % 62 % 53 % 56 %

Neví 21 % 12 % 10 % 10 %

Tabulka č. 6 – otázka respondentům, zda jsou spokojeni s reakcí Labouristické strany na to, 

jak vláda zvládá situaci okolo Falkland (MORI)

Již výše zmíněný výkyv ve vývoji mínění je patrný z tabulek č. 4, 5 i 6 a jedná se o 

období, kdy byl potopen argentinský křižník Belgrano, na kterém zahynulo mnoho mužů. 

Navíc o dva dny později, 4. května, naopak Argentinci potopili HMS Sheffield, což nepřežilo 

dvacet britských námořníků. Náhlá ztráta tolika lidských vojáků otřásla nejen veřejným 

míněním a projevila se ochabnutím doposud stoupající podpory vlády. Ovšem jak vidno 

z pozdějších výzkumů, byla to pouze dočasná situace.

To potvrzuje následující vývoj, kdy zkrachovaly postupně všechny mírové iniciativy a 

otevřený konflikt se jevil jako nevyhnutelný. Výzkumy v polovině května ukazovaly, že i 

veřejnost je si toho vědoma. Celých 59 % dotazovaných bylo touto dobou pro rozsáhlou 

invazi na Falklandy. V okamžiku, kdy se uskutečnila a přišly i první potíže a ztráty na 

životech, podpora veřejnosti nejenže nikterak neopadla, ale naopak ještě vzrostla 23. května 

až na 80 % (Worcester 1991: 87). Od 14. dubna, kdy pro 39 % dotázaných byla situace okolo 

Falkland nejdůležitějším politickým tématem (stejné procento uvedlo nezaměstnanost), stoupl 

do 5. května tento počet na 61 % dotázaných (nezaměstnanost už jen 25 %).

Až potud není zajisté pochyb o tom, že vláda Margaret Thatcherové díky úspěšně 

vedené válce o Falklandské ostrovy získala sympatie veřejnosti, stouply preference 

Konzervativní strany i obliba samotné ministerské předsedkyně a důvěra v ní. Margaret 

Thatcherová vzpomíná, že těsně po válce byl falklandský faktor znatelný, protože všude cítila 

vliv vítězství. Stejně tak si ale uvědomovala, že klíčovým tématem je ekonomika a dává ji do 

souvislosti s úspěchem ve falklandské válce (Thatcherová 1996: 186). Otázkou zůstává, jak 

moc v kontextu poměrně stabilního náskoku konzervativců ve volebních preferencích

v následujících měsících tento tzv. falklandský faktor ovlivnil vnitropolitickou situaci později 

po válce a při následných všeobecných volbách v roce 1983.
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4.3 „Falklandský faktor“ – hlavní příčina vítězství toryů ve volbách 1983?

Abych mohl na tuto otázku odpovědět, je tedy nutno podívat se na vývoj klíčových 

ekonomických ukazatelů od začátku roku 1982 až do června 1983, kdy se konaly volby. Co se 

týče nezaměstnanosti, s její narůstající mírou se Velká Británie začala potýkat už od začátku 

roku 1980, kdy se z 5,5 % dostala na 8 % začátkem roku následujícího a na jeho konci už 

prolomila hranici 10 %. Není divu, že pro většinu Britů to bylo ožehavé a klíčové politické 

téma. 

Graf  č. 1– vývoj nezaměstnanosti mezi únorem 1982 a červnem 1983 (v procentech)

(http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate)

Ostatně nezaměstnanost se nepodařilo snížit ani v následujících letech, dostala se 

naopak v průběhu dalšího volebního období až ke 12 % a magickou hranici 10 % směrem 

dolů prolomila až ke konci roku 1987, tedy po dalších, z hlediska konzervativců vítězných, 

volbách. Zdá se tedy, že většina Britů buď tuto situaci akceptovala jako nevyhnutelný

doprovodný faktor úspěšného boje s ekonomickou recesí nebo prostě neviděla u ostatních 

stran výrazně lepší perspektivu řešení tohoto problému. Druhou možnost podporují výsledky 

výzkumu veřejného mínění během volební kampaně před volbami 1983. Obecně sice byla 

labouristická politika považována za nejlepší v boji s nezaměstnaností, ale zároveň panovaly 

pochyby, zda si Británie může labouristické řešení dovolit. Jen asi 36 % voličů bylo 

přesvědčeno, že labouristé mohou uspět při snižování nezaměstnanosti, což bylo sice dvakrát 

tolik, než kolik věřilo konzervativcům, ale očekávaný počet nezaměstnaných v případě vlády 

labouristů byl okolo 3 milionů, zatímco u toryů „jen“ o milion více (Worcester 1991: 92).
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Co se týče dalšího významného ekonomického ukazatele, úrokové sazby, tak tu se

v období od dubna 1982 do června 1983 podařilo snížit z 13 % na 10 %, což byl vzhledem 

k jejím předchozím hodnotám dosahujícím až 17 % v roce 1980 a 15 % ještě na konci roku 

1981 velký úspěch (www.inflation.eu).

Poslední významný ukazatel, na který se zaměřím, je míra inflace. Zde vláda 

konzervativců zaznamenala jednoznačně největší úspěch ze všech tří zkoumaných faktorů. Od 

doby, kdy se dostali k moci v květnu 1979, začala velmi rychle stoupat a v květnu 1980 se 

dostala až na závratných 22 %, přičemž průměr v tomto roce činil 18,07 %. V následujícím 

roce se už začala projevovat úsporná ekonomická opatření vlády a inflace se stabilizovala na 

11 – 13 % (www.inflation.eu). Poté už v dalších dvou letech začala klesat na mnohem 

přijatelnější hodnoty, jak ukazují následující dva grafy.

Graf  č. 2 – míra inflace během roku 1982 (v procentech)

(http://www.inflation.eu/inflation-rates/great-britain/historic-inflation/cpi-inflation-great-

britain-1982.aspx)

Graf  č. 3 – míra inflace během roku 1983 (v procentech)

(http://www.inflation.eu/inflation-rates/great-britain/historic-inflation/cpi-inflation-great-

britain-1983.aspx)
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Rostoucí spokojenost s ekonomikou dokazují průběžné průzkumy veřejného mínění 

agentury MORI od začátku roku 1983. V lednu předpokládalo obecné zlepšení kondice 

britské ekonomiky v následujících dvanácti měsících 22 % respondentů, v únoru 26 %, 

v březnu již 31 % a v průzkumu mezi 17. a 23. dubnem už pozitivně odpovědělo 36 %. 

V tomto ohledu byl tedy termín všeobecných voleb ohlášený měsíc předem na 9. června pro 

torye naprosto ideální (Worcester 1991: 89). Šéf labouristů Michael Foot patrně straně 

v preferencích příliš nepomohl ani voláním po opuštění Společného trhu ES. To nebylo 

přáním voličů, kteří měli důvěru v ministerskou předsedkyni, že pro Brity v rámci něj vyjedná 

nejlepší podmínky.

Oblast, ve které však toryové jednoznačně labouristy převálcovali, byla bezpečnostní 

agenda. A právě zde se mohl pozitivně projevit „falklandský faktor“, který způsobil, že 

veřejnost v této oblasti vládě Margaret Thatcherové důvěřovala mnohem více než 

labouristům. Už od roku 1979 se ministerská předsedkyně zasazovala o fungující společnou 

evropskou obranu pod záštitou NATO a Spojených států. Přesvědčovala politiky i veřejnost 

v různých evropských státech, které byly silně antinukleárně naladěné, jako např. Nizozemí a 

Německo, o nutnosti reagovat odpovídajícím způsobem na sovětskou hrozbu (Thatcherová 

1996: 169-172). Na začátku roku 1983 pak vyjednala s Ronaldem Reaganem nákup nových, 

zdokonalených jaderných raket Trident II jakožto výsostně britského odstrašujícího 

prostředku, který měl nahradit zastaralý systém Polaris (Thatcherová 1996: 174-175). 

Veřejnost nebyla velkými výdaji, které tento obchod obnášel, nadšena. Ovšem 

unilateralismus, čili jednostranné jaderné odzbrojení, které si na konferenci strany v roce 1982 

schválili jako oficiální politiku a vytrvale prosazovali labouristé v čele s Michaelem Footem, 

měl ohlas mnohem menší (Worcester 1991: 92).

I to byl jeden z důvodů, proč ho většina veřejnosti považovala na začátku kampaně za 

neschopného vést svou stranu a případně za nekompetentního ministerského předsedu. Na 

konci kampaně se jeho osobní preference propadly o celých 29 %.

Těžko říci, který z výše uvedených faktorů nakonec měl největší podíl na suverénním 

vítězství toryů – získali 44 % všech hlasů oproti 28 % labouristů a 26 % hlasům pro alianci 

SDP s liberály. To jim dalo rekordní převahu 144 křesel v dolní komoře od konce 2. světové 

války (Thatcherová 1996: 212).

Někteří autoři zabývající se vlivem falklandské války na britskou politiku, jako 

například kvartet Sanders, Ward, Marsh a Fletcher v článku Goverment Popularity and the 

Falklands War: A Reassesssment tvrdí, že vliv „falklandského faktoru“ na pozdější úspěchy 

toryů je marginální, a že jim přinesl během konfliktu maximálně tři procenta preferencí. Za 
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klíčový faktor jejich úspěchu ve volbách 1983 považují nastartování ekonomiky už v roce 

1982 díky rozpočtu připravenému ministrem financí Geoffrey Howem a z něho plynoucích 

dobrých makroekonomických výsledků.

Naproti jsou tu autoři jako Clarke, Mishler a Whiteley, kteří s výsledky jejich 

zkoumání nesouhlasí, jejich postupy považují za zavádějící. V článku Recapturing the 

Falklands: Models of Conservative Popularity, 1979 – 1983 pomocí Box-Jenkinsovy metody 

dokazují, že „falklandský faktor“ měl velký účinek na podporu Konzervativní strany i 

v budoucnu. Nepopírají sice také vliv ekonomických proměnných, ale ty podle nich fungují, 

pokud jsou správně aplikovány na funkce politické popularity, kterou zde ale také představuje 

falklandský konflikt. Jedině tak je možné správně pochopit podstatu ekonomické i politické 

podpory strany.

Osobně se kloním spíše ke druhé skupině. V kontextu všech okolností, které jsem měl 

možnost během studia tématu poznat, nemohu souhlasit s tezí, že falklandská válka pomohla 

ke znovuzvolení Konzervativní strany v roce 1983 jen minimálně nebo vůbec. Je faktem, že 

v britských dějinách není vhodné srovnání, které by napomohlo pochopit podstatu 

„falklandského faktoru“. Suezská krize v roce 1956 jednak nebyla pouze bilaterálním 

konfliktem mezi dvěma zeměmi, a navíc i přes neúspěch britské politiky v této záležitosti a 

odstoupení ministerského předsedy Anthonyho Edena toryové vyhráli následující volby. 

K tomu jim dopomohl fakt, že se země nacházela v konjunktuře. Válka v Perském zálivu, 

které se Britové účastnili, také není dobrým příkladem, jelikož Británie zde ani nebyla hlavní 

vojenskou silou.

I přesto si myslím, a jak už jsem naznačil výše, důvěra veřejnosti ve schopnosti 

Margaret Thatcherové a její vlády v otázkách bezpečnosti a obrany země, ale nejen v nich, 

pramenila z podstatné části z jasně viditelného faktu, kterým bylo vítězství ve válce o 

Falklandy, ve které prokázala své vysoké politické schopnosti. Také je přesvědčivé v tomto 

ohledu veřejné mínění, které od konce konfliktu zůstalo až do voleb v roce 1983 téměř stejné, 

jen s malým poklesem preferencí konzervativců. A to i v době krátce po válce, kdy například 

v červenci 1982 považovaly válku jen 2 % respondentů ve výzkumu agentury Gallup za 

nejdůležitější politické téma (King, Wybrow 2001: 266-268). Přitom tou dobou se ještě 

zdaleka naplno pozitivně neprojevily makroekonomické ukazatele. Spolu s neschopností a 

neoblibou opozice, rozdělené navíc do dvou velkých stran namísto jedné, a zlepšenými 

makroekonomickými výsledky tak považuji „falklandský faktor“ za rovnocennou příčinu 

vzestupu preferencí Konzervativní strany v letech 1982 a 1983 a jejího přesvědčivého 

vítězství v červnových volbách roku 1983.
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Závěr

Falklandská válka byla konfliktem, který byl z různých hledisek velmi zajímavý a 

specifický. Z vojenského hlediska to byla válka, ve které byly poprvé ve velkém měřítku 

využity moderní technologie jako např. satelity nebo počítačem naváděné rakety. Zároveň 

byla poslední válkou, která se dá nazvat koloniální vzhledem k historii sporů o ostrovy a 

jejich poloze. Dále se na ní projevil v plné nahotě slabý vliv OSN na mezinárodní dění, totiž 

faktická neschopnost donutit nějakou zemi plnit vydané rezoluce, protože o jednotě názorů na 

její půdě nemohla být v této době ani řeč. Velká Británie si tak musela při vypořádání se 

s agresorem vystačit v podstatě úplně sama, pouze s rezolucí OSN v zádech, která jí ale 

dodala maximálně tak morální právo dobýt ostrovy zpět silou. Stejně dobře se ukázal také 

omezený vliv Spojených států na mezinárodní dění. Ani jejich velké diplomatické úsilí 

nedokázalo odvrátit vyhrocení konfliktu mezi jejich dvěma spojenci. Ukázalo se, že 

problémem je vůbec obě strany přesvědčit, aby se jednalo. Nakonec však převážily jejich 

probritské zájmy a přiklonily se na stranu Velké Británie, ačkoli ne tak zřetelně, aby si 

znepřátelily Argentinu.

Velká Británie se od počátku nové vlády konzervativců pod vedením Margaret 

Thatcherové nacházela v ekonomické recesi, která se prohlubovala a vrcholu dosáhla v letech 

1980 a 1981. To se podepsalo na masivním propadu její podpory a také na velkém poklesu 

oblíbenosti samotné ministerské předsedkyně. Zemi zachvátila vysoká nezaměstnanost, 

dvouciferná inflace a z toho plynoucí vlna protestů a stávek. Argentinská invaze však byla 

přes všechna negativa pro vládu a zejména pro samotnou její předsedkyni doslova 

požehnáním. Dovolila odvrátit na určitou dobu pozornost od domácích problémů k zahraniční 

politice. Zde Margaret Thatcherová se svou vládou prokázala velmi dobrý politický instinkt, 

když se rozhodla neustoupit Argentincům a i za cenu velmi riskantního vojenského konfliktu 

se jim postavit. Jak válka pokračovala, preference konzervativců rostly, až na jejím konci byli 

ve volebních preferencích suverénně na čele. Pro Margaret Thatcherovou válka byla jejím 

osobním vítězstvím a původně byl politický a ekonomický úpadek, se kterým byla spojována, 

přetransformován na nadšení z velkého a přesvědčivého vítězství. Na pozadí toho však 

pomalu docházelo i k zastavení ekonomického úpadku a nedlouho po konci konfliktu už byla 

Británie z nejhorší ekonomické recese venku. V období od konce války do voleb 1983 

konzervativci udrželi vedoucí pozici v preferencích voličů a volby vyhráli. Částečně i 

zásluhou vítězné války. Pod vedením Margaret Thatcherové pak uspěli i v dalších volbách 

v roce 1987.
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Pro argentinskou juntu bylo obsazení Falkland, z jejich pohledu přesněji řečeno 

Malvín, naprostou prioritou a jejich udržení pod argentinskou vládou jedinou šancí, jak se 

udržet u moci. To se však naštěstí pro všechny nepodařilo a junta tak zanedlouho padla a 

Argentina se mohla vrátit po dlouhé době k plně demokratickému zřízení.

S koncem války však situace okolo Falkland nebyla v žádném případě definitivně 

uzavřena. Britské konečné vojenské vítězství neznamenalo zároveň i konečné diplomatické 

vítězství. I po válce obě země jednaly na nátlak mezinárodního společenství o dalším vývoji, 

v čemž jim pomáhali jako zprostředkovatelé vlády Švýcarska, které ovšem neuspělo, a nadále 

i Spojených států, které dopomohly dohodě o konci nepřátelství a plnému obnovení 

diplomatických vztahů, uzavřené v říjnu 1989 bez toho, aby v ní byla zahrnuta debata o 

suverenitě. (Corbacho 2008: 335).

Dnes mají Falklandy vlastní vlajku i neoficiální hymnu a jejich autonomie je poměrně 

rozsáhlá, vlastně kromě obrany jsou zcela nezávislé na Velké Británii. V jejich okolí jsou 

poměrně značná naleziště ropy, jak ukázaly výzkumy v 90. letech a zřejmě i zemního plynu. 

To je samozřejmě rizikem pro vztahy s Argentinou. Naposledy v roce 2010 vyvolaly nové 

vrtné průzkumy Britů nevoli na argentinské straně. Zatím však nebylo objeveno žádné ložisko 

využitelné ke komerční těžbě.

Summary

The main goal of my thesis is to analyze the influence and impact of the Falklands 

War on the domestic policy in Great Britain during the conflict and after the conflict. The 

main question is how much the Falklands War influenced the public opinion and if it was the 

major or minor reason why the Conservative party won the general elections for the House of 

Commons which was held in June 1983.

To understand the chain of events and importance of the islands for both concerned 

countries (United Kingdom and Argentina) I describe the historical context of the Falklands 

dispute first. After that I analyze the complicated political development in Great Britain 

during the first Margaret Thatcher´s electoral term. The analyses of the course of the war, 

international peacekeeping efforts and results of the conflict take place in the third chapter.

The final and the most important chapter is about the impact and the influence of the war on 

the British domestic policy, public opinion and the elections in 1983.
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Příloha č. 7: Plný text rezoluce OSN č. 2065

UN Resolutions

Resolution 2065 (XX)

Question of the Falkland Islands (Malvinas)

16 December 1965 

The General Assembly, 

Having examined the question of the Falkland Islands (Malvinas), 

Taking into account the chapters of the reports of the Special Committee on the Situation with 
regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples relating to the Falkland Islands (Malvinas), and in particular the 
conclusions and recommendations adopted by the Committee with reference to that Territory, 

Considering that its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 was prompted by the 
cherished aim of bringing to an end everywhere colonialism in all its forms, one of which 
covers the case of the Falkland Islands (Malvinas), 

Noting the existence of a dispute between the Governments of Argentina and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the said Islands, 

1. Invites the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland to proceed without delay with the negotiations recommended by the Special 
Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples with a view to finding a peaceful 
solution to the problem, bearing in mind the provisions and objectives of the Charter of the 
United Nations and of General Assembly resolution 1514 (XV) and the interests of the 
population of the Falkland Islands (Malvinas); 

2. Requests the two Governments to report to the Special Committee and to the General 
Assembly at its twenty-first session on the results of the negotiations. 

(Zdroj: http://www.falklands.info/history/resolution2065.html)
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Příloha č. 8: Plný text rezoluce Rady bezpečnosti č. 502

UN Resolutions

Security Council Resolution 502

Question concerning the situation in the region of the Falkland Islands (Malvinas)

3 April 1982 

The Security Council,

Recalling the statement made by the President of the Security Council at the 2345th meeting 
of the Security Council on 1 April 1982 calling on the Governments of Argentina and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to refrain from the use or threat of 
force in the region of the Falkland Islands (Islas Malvinas), 

Deeply disturbed at reports of an invasion on 2 April 1982 by armed forces of Argentina,

Determining that there exists a breach of the peace in the region of the Falkland Islands (Islas 
Malvinas),

1. Demands an immediate cessation of hostilities;

2. Demands an immediate withdrawal of all Argentine forces from the Falkland Islands (Islas 
Malvinas);

3. Calls on the Governments of Argentina and the United Nations to seek a diplomatic 
solution to their differences and to respect fully the purposes and principles of the Charter of 
the United Nations. 

(Zdroj: http://www.falklands.info/history/resolution502.html)
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