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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem britsko-argentinských vztahů v souvislosti s jejich sporem  

o Falklandské ostrovy. Text je analýzou a zachycením proměn bilaterálních vztahů aktérů 

od konce války po současnost. Cílem práce je zjistit, zda-li je otázka Falklandských 

ostrovů specifickým rituálem britsko-argentinských vztahů s minimálním reálným 

dopadem, či tato problematika skutečně utváří jejich podobu. V první části textu je 

stručně popsáno období od války do roku 1989, kdy po takřka sedmi letech došlo 

k obnovení diplomatických vztahů mezi aktéry. Druhá část sleduje vývoj situace a změny 

v politických postojích, možné ekonomické zájmy aktérů a také roli vrcholných 

politických představitelů na podobu sporu od začátku obnovy vztahů do současnosti.  

Třetí část práce zhodnocuje poznatky získané analýzou v části předchozí a umožňuje 

čtenáři zodpovězení výzkumné otázky. 
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Abstract 

This thesis deals with the evolution of British-Argentine relations in connection with the 

Falkland Islands dispute. It analyses specific changes in bilateral relations from the end 

of the war until the present day. The aim of the thesis is to find out if the Falklands dispute 

is a specific ritual of historic and present British-Argentine relations with no direct effect, 

or if this topic has really changed them. The first part of the thesis briefly covers the 

period from the end of the war until 1989, when diplomatic relations were restored. The 

second part of the thesis follows development of the general diplomatic situation, 

ideological changes, economic interests and the role of the highest state representatives 

on the Falkland Islands from the restoration of the diplomatic relations until the present 

day. The third and last part of the thesis summarises my previous findings and offers an 

answer to the main question of the thesis. 
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Úvod 
 

Falklandské ostrovy, španělsky též zvané Islas Malvinas, neboli Malvíny jsou 

souostrovím s celkovou plochou okolo 12 000 km2 ležícím v jižním Atlantiku, 

skládajícím se ze dvou větších ostrovů – Západního a Východního Falklandu – a dalších 

více než sedmi set menších ostrůvků. Falklandské ostrovy, zkráceně Falklandy jak budu 

ve své práci předmětné souostroví nazývat, leží zhruba 500 km východně od 

argentinského pobřeží a přes 12 000 km od britské pevniny. Souostroví je oficiálně 

zámořským územím Spojeného království a má celkem 2 932 obyvatel, převážně žijících 

v hlavním městě Stanley ležícím na Východním Falklandu.1 

Otázka příslušnosti ostrovů k Británii, či Argentině je již dlouhá desetiletí 

problematickou stránkou bilaterálních vztahů mezi zmíněnými zeměmi, aktéry tohoto 

textu. Spor mezi Británií a Argentinou o Falklandy vyústil v roce 1982 v poměrně krátký  

a pro argentinskou stranu zdrcující válečný konflikt, který měl dopad nejen na 

vnitropolitickou situaci v obou zemích, ale především na jejich vzájemné vztahy.  

Právě bilaterální vztahy Spojeného království a Argentiny budou tématem mojí 

bakalářské práce.  Jejím předmětem bude sledování a zachycení proměn vztahů obou 

aktérů v období od skončení války v roce 1982 po současnost. Práce bude metodologicky 

koncipována jako obsahová analýza. Cílem mého textu je, na základě analýzy vývoje 

britsko-argentinských vztahů na milnících sledujících utváření samotné falklandské 

otázky, najít odpověď na otázku: Je otázka Falklandských ostrovů specifickým rituálem 

britsko-argentinských vztahů s minimálním reálným dopadem, či je tato problematika 

hlavní třecí plochou a v bilaterálních vztazích sledovaných aktérů určující jejich vývoj  

a směřování? Téma Falkland a souvisejícího konfliktu s jeho dopady na britsko-

argentinské vztahy považuji osobně za zajímavé, což je důvod proč jsem se jej rozhodl 

zpracovávat. Ke svému překvapení jsem zjistil, že se otázkou vlivu sporu o souostroví na 

bilaterální vztahy obou aktérů nezabývá příliš textů, což moje rozhodnutí ve zpracování 

tohoto tématu podpořilo. 

Text mojí práce je dělen na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je nastíněn 

historický vývoj nároků na Falklandy a v krátkosti též zmíněn průběh války z roku 1982. 

Ačkoliv se jedná o známá fakta, domnívám se, že čtenáři text tato kapitola poskytne lepší 

porozumění podstatě celého sváru mezi Argentinou a Spojeným královstvím. Druhá 

                                                        
1 FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT: 2012. Falkland Islands Census 2012: Headline Results., str. 

3. 
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kapitola je základním kamenem této práce a je dělena do několika podkapitol. Jedná se  

o samotnou analýzu vývoje bilaterálních vztahů obou aktérů, prezentovanou formou 

ministudií, které jsou členěny chronologicky – tedy od roku 1982 (poválečná situace) do 

roku 1990, od roku 1990 (obnovení diplomatických vztahů, odstranění poválečných 

ekonomických restrikcí) do přelomu století (dohoda ze 14. července 1999) a dále do 

přibližně roku 2016 (kirchnerismus a jeho vliv na vztahy aktérů, objevování nerostného 

bohatství, obměny politických reprezentací). Tyto ministudie byly vybrány po 

prostudování historického vývoje britsko-argentinských vztahů a představují jejich 

specifické milníky, jež měly na jejich vývoj a utváření zásadní vliv. Poslední kapitolou 

stati je zhodnocení zjištěných skutečností. 

Z hlediska dostupných zdrojů jsem narazil na nedostatek literatury, která by se 

zabývala bilaterálními vztahy obou aktérů ve vztahu k otázce falklandského statusu,  

a budu proto používat převážně monografie autorů pokrývající jak britskou, tak  

i argentinskou perspektivu. Pro úplnost uvádím, že se jedná takřka výhradně o anglicky 

psanou literaturu, jelikož moje jazyková vybavenost mi neumožňuje hlubší studium 

španělsky psaných textů. Domnívám se ale, že argentinský postoj k Velké Británii  

a falklandské otázce dokážu popsat adekvátně i z anglických zdrojů. Budou jimi zejména 

práce majora argentinské armády Leonarda A. Zarzy The Argentine perspective of the 

Falkland`s Conflict, jenž se zaměřuje právě na postoj Argentiny k Falklandám a věnuje 

se také pozdějším diplomatickým jednáním, texty britského geopolitika Klause Doddse, 

který je odborníkem na oblast jižního Atlantiku, s názvy Back to the Future? 

Implementing the Anglo-Argentine 14th July 1999 Joint Statement a Towards 

rapprochement? Anglo-Argentine relations and the Falklands/Malvinas in the late 1990s. 

Použiji také knihu bulharského autora Lyubomira Ivanova The Future of the Falkland 

Islands and its People, ze které jsem si vybral stať bývalého poradce argentinského 

ministra zahraničí a profesora Carlose Escudého The Falklands will never be Argentine, 

která přináší zajímavý a kritický pohled na postoj argentinské politické reprezentace 

k falklandské otázce. Další využitou publikací, tentokráte v českém jazyce, bude kniha 

Jaroslava Hrbka, českého historika zabývajícího se vojenskými dějinami minulého 

století, Válka o Falklandy 1982, která nabízí pohled na průběh ozbrojeného konfliktu 

mezi oběma aktéry tohoto textu.  V práci dále použiji jako zdroje také veřejně dostupné 

diplomatické dokumenty zaznamenávající bilaterální jednání obou aktérů, kterými jsou 

zejména společná prohlášení Británie a Argentiny z let 1989, 1990 a 1999 (k nalezení na 

stránkách organizace Falkland Islands Association, což je lobbistická organizace 
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prosazující zájmy ostrovanů v Británii a ve světě), či záznamy z jednání Speciální komise 

pro dekolonizaci Valného shromáždění OSN. Využiji také ekonomické statistiky 

pocházející z organizace UNcommtrade, spadající pod OSN. Jako velmi důležité zdroje 

vnímám také zpravodajské texty ze seriózních britských (The Guardian, The Telegraph, 

BBC), či jihoamerických (uruguayský Mercopress) deníků, resp. jejich internetových 

verzí, které bezprostředně reflektovaly a stále reflektují aktuální dění v souvislosti 

s Falklandskými ostrovy a britsko-argentinskými vztahy. Po prostudování výše 

zmíněných zdrojů jsem došel k názoru, že odpověď na mnou vytyčenou výzkumnou 

otázku žádný z textů nenabízí, což mne utvrdilo v mém záměru na ni co nejpřesněji 

odpovědět. 

 

1. Historie nároků na ostrovy a válka v roce 1982 
 

Ačkoliv ve skutečnosti Falklandské souostroví objevil v roce 1594 Holanďan 

Sebald de Weert, obě strany konfliktu mají své verze, kdy a kým byly Falklandy 

objeveny. Britové se domnívají, že tak učinil John Davis, alžbětinský mořeplavec, v roce 

1592. Argentinci jsou přesvědčeni, že v roce 1540 byly Falklandy objeveny jednou z lodí 

vyslaných biskupem z Plasencie, které byly k souostroví údajně zahnány nepřízní 

počasí.2 Na konci sedmnáctého století, přesněji v roce 1690 přistál se svou lodí HMS 

Welfare na pobřeží Falkland kapitán John Strong, který pojmenoval úžinu mezi 

největšími ostrovy podle tehdejšího mecenáše svojí expedice a částečného majitele HMS 

Welfare Anthonyho Caryho, pátého vikomta Falklandského. Tím tak získaly Falklandy 

svůj britský název. Oproti tomu název používaný v celé jižní Americe, Malvíny, získalo 

souostroví po bretonských lovcích tuleňů, kteří ho nazývali les Isles Malouines.  

Byli to ostatně také Francouzi, kteří zahájili kolonizaci ostrovů, když v roce 1764 

založili na dnešním Východním Falklandu pevnost a sídlo Port Louis.3 V roce 1765, tedy 

velmi krátce po vybudování Port Louis, dorazila na dnešní Západní Falkland britská 

expedice vedená Johnem Byronem, který na ostrově vztyčil britskou vlajku a prohlásil 

ostrovy državou krále Jiřího III. Jelikož Falklandy nebyly ve své historii nikdy obydleny 

domorodým obyvatelstvem, byly spory o jejich příslušnost k některé z tehdejších 

mocností řešeny mírovou cestou. Prvním konfliktem na Falklandském území byla v roce 

                                                        
2 HRBEK, Jaroslav: 1999. Válka o Falklandy 1982, str. 8. 
3 Ibid. 
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1769 potyčka mezi Španěly a britskými osadníky ze sídla zvaného Port Egmont, kteří pod 

pohrůžkou zničení osady a svého jediného plavidla před španělskými loděmi kapitulovali. 

V roce 1771 byl Port Egmont obnoven, ale krátce poté, v roce 1774, byla osada opuštěna 

z finančních důvodů. Falklandy obsadili Španělé a od roku 1774 do roku 1811 byli 

jedinými vládci souostroví. Ostrovy byly za války španělských kolonií za nezávislost 

v roce 1811 vyklizeny a až v roce 1820 byly obsazeny Argentinci, ovšem bez stálé 

posádky. Ačkoliv Argentinci krátce poté vybudovali na ostrovech funkční osady, jež byly 

pod vládou místních guvernérů, Falklandy byly roku 1840 po sérii povstání a jejich 

potlačení britskými kolonizátory prohlášeny za kolonii Britské koruny. 4  Většina 

tehdejších kolonizátorů přišla ze Skotska a jejich doménou se stal chov ovcí, ostrovy se 

staly významným zásobovacím bodem pro lodě mířící k Hornovu mysu a dnešní hlavní 

město souostroví Stanley, založené v roce 1845, tak bylo prosperující osadou.5  

Strategický význam Falkland se naplno ukázal za obou světových válek, kdy na 

jejich území kotvily lodě britského námořnictva, byly zde umístěny radiostanice  

a zásobovací sklady a také rozsáhlá posádka. Po skončení druhé světové války se nově 

zvolený argentinský prezident Perón chopil falklandské otázky jako jednoho z prostředků 

své nacionalistické propagandy, a i když byl v roce 1955 svržen vojenským pučem, téma 

statusu Falkland již plně rezonovalo nejen ve společnosti, ale také v argentinských 

diplomatických kruzích.6 V šedesátých letech byly Falklandy OSN zařazeny na seznam 

míst, kde měla proběhnout dekolonizace a mezi Británií a Argentinou byla zahájena 

jednání, jež posléze trvala dalších šestnáct let. Bilaterální jednání mezi oběma aktéry byla 

na čas přerušena incidentem, při kterém po britské výzkumné lodi vypálilo argentinské 

vojenské plavidlo několik varovných výstřelů. Ačkoliv byla jednání znovu obnovena 

v roce 1977, argentinská strana sporu si byla vědoma britské neochoty skutečně jednat  

o statusu ostrovů, což ve spojení s britským plánem vlády Margaret Thatcherové z roku 

1981 na stáhnutí vojenské posádky z ostrovů znamenalo pro novou politickou sílu 

v Argentině – vojenskou juntu pod vedením generála Leopolda Galtieriho – impuls 

k akci, tedy k obsazení souostroví.7 

Vzhledem k tehdy se blížícímu 150. výročí britského zabrání Falkland se 

Galtieriho junta rozhodla na souostroví zaútočit. Dne 2. dubna 1982 se tak argentinské 

                                                        
4 Ibid., str. 10. 
5 FIGUEROA, Brittney: 2015. The Falkland Islands: A Battle Over Sovereignty 
6 HRBEK, Jaroslav: 1999. Válka o Falklandy 1982, str. 12. 
7 Ibid. 13. 



 6 

speciální jednotky pod vedením kapitána Pedra Giachina a Guillerma Sánchez-Sabarotse 

vylodily nedaleko hlavního města Stanley s úkolem zadržet, pokud možno beze ztrát na 

životech civilních i britských, posádku Královské námořní pěchoty čítající bez mála 

sedmdesát mužů. Britská posádka však převaze Argentinců nemohla odolávat a téhož dne 

kapitulovala. Na druhé straně Atlantiku nebyla takováto blesková invaze očekávána, ale 

premiérka Thatcherová nechala k souostroví do 26. dubna vyslat celkem 26 lodí, včetně 

torpédoborců, ponorek a fregat. Argentinci obsadili kromě samotných Falkland také 

přidružený ostrov Jižní Georgie ležící takřka 1400 kilometrů od jejich břehů, který byl 

britskými jednotkami dobyt zpátky 26. dubna 1982. Potopení křižníku General Belgrano, 

na jehož palubě zahynulo přes tři sta argentinských námořníků, znamenalo pro Argentinu 

těžkou, zejména psychickou ztrátu. Potopení Belgrana britskou lodí HMS Conqueror se 

odehrálo mimo zónu, kterou samo britské námořnictvo určilo ke svým bojovým 

operacím, což se setkalo s odsouzením ze strany třetích zemí – Itálie, Německa, Irska  

a Španělska.8 Odvetné akce Argentiny na sebe nenechaly dlouho čekat a po krvavých 

bojích s britskými jednotkami, které se přenesly z mořské hladiny na falklandskou 

pevninu, dne 14. června 1982 Argentina kapitulovala. Válka o Falklandy trvala celkem 

74 dní, zahynulo při ní 649 argentinských a 258 britských vojáků, včetně tří Falklanďanů. 

Zraněných bylo na straně Argentiny přes tisíc a více než sedm set na straně Velké 

Británie. Kromě těžkých ztrát na bojové technice bylo Brity zajato přes 11 000 

argentinských vojáků. 

 

2. Vývoj britsko-argentinských vztahů od konce války 
po současnost 
 

2.1 SITUACE V LETECH 1982 – 1990 
 

Konec války mezi Argentinou a Velkou Británií, generálem a prezidentem 

Galtierim oznámený 15. června, byl současně také koncem vojenského režimu, jenž 

v Argentině panoval od roku 1976. Sám Galtieri rezignoval na základě výzvy argentinské 

generality dva dny po svém projevu v argentinské televizi a na jeho funkci prezidenta 

nastoupil jiný generál – Reynaldo Benito Bignone. Ačkoliv vojenská junta, resp. tehdejší 

argentinská vláda, nepadla bezprostředně po skončení bojů s Brity, porážka Argentince 

motivovala k protestům vůči dlouhotrvajícímu teroru vládnoucí garnitury. Tyto protestní 

                                                        
8 ZARZA, Leonardo A: 2010. Malvinas: the Argentine Perspective of the Falkland's Conflict, str. 16. 
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akce později vládnoucí juntu donutily k vypsání prvních svobodných voleb v říjnu roku 

1983. 

V Británii se tamní vláda a její představitelka premiérka Thatcherová těšila velké 

přízni obyvatel Spojeného království. Falklandské vítězství pro Thatcherovou a její 

Konzervativní stranu znamenalo nárůst volebních preferencí a současné upevnění jejího 

postavení. Z průzkumu provedeného agenturou Ipsos MORI mezi 21. a 23. červnem 1982 

na 1018 respondentech vyplývá, že celých 84 % dotázaných bylo spokojeno s přístupem 

britské vlády. Stejný počet respondentů v tomtéž průzkumu byl pro zákaz dovozu 

argentinského zboží do země a 74 % dotázaných odpovědělo kladně na otázku, zda-li by 

byli pro přerušení diplomatických vztahů s Argentinou.9 

S odvoláním na Rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 50210 se Argentina po své 

porážce snažila navázat na předchozí diplomatická jednání v OSN. Vyzvala Spojené 

království ke stažení svých jednotek z ostrovů a k návratu k pomyslnému kulatému stolu. 

Tripartitní jednání odehrávající se na půdě OSN, zahrnující kromě obou znesvářených 

aktérů také samotné falklandskou politickou reprezentaci, nakonec po několika měsících 

vedlo k přijetí Rezoluce OSN č. 37/9. Tato rezoluce přijatá 4. listopadu 1982 na 37. 

zasedání Valného shromáždění OSN ukládala Británii a Argentině pokračovat 

v diplomatických jednáních, nepoužívat již v řešení sporu (a současně nikde v celém 

Jižním Atlantiku) vojenskou sílu a také brát při jednáních ohled na obyvatelstvo 

souostroví.11  

Další událostí, která zásadním způsobem ovlivnila budoucnost sporu o Falklandy 

bylo přijetí zákona (British Nationality (Falkland Islands) Act 1983) garantujícího plné 

britské občanství všem obyvatelům Falklandských ostrovů, kteří do té doby měli status 

občanů Britského závislého území s omezenými možnostmi oproti občanům samotné 

                                                        
9 IPSOS MORI: 1982. „The Falklands War – Pane Survey“, online dokument. <staženo dne 26.3.2017, 

dostupné na https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/49/The-Falklands-War-

Panel-Survey.aspx> 

10 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 502 z 3. dubna 1982 apelovala na Argentinu a Velkou Británii 

k ukončení nepřátelství, stažení argentinských jednotek z území Falkland a k aktivnímu řešení sporu 

mírovou diplomatickou cestou. V době přijetí byly ostrovy již obsazeny a Velká Británie dostala 

schválením Rezoluce č. 502 možnost odvolat se na Článek 51 Charty Spojených národů (článek garantující 

právo na sebeobranu vůči ozbrojenému útoku) a konflikt řešit vojenskou cestou. 

11
OSN: 1982. „Rezoluce Valného shromáždění č. 37/9 (A/RES/37/9) ze dne 4.11.1982“, online dokument. 

<staženo dne 26.3.2017, dostupné online na http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r009.htm> 

https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/49/The-Falklands-War-Panel-Survey.aspx
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/49/The-Falklands-War-Panel-Survey.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r009.htm
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Británie.12 Mezitím, co se Velká Británie s Argentinou bezvýsledně přela o svrchovanost 

nad ostrovy na půdě Organizace Spojených národů a pokoušela se řešit spor 

multilaterálně, Falklanďané přijali dne 20. března 1985 ústavu, která kromě ustanovení 

ostrovní vlády a rozšíření, resp. přesunutí správy souostroví do rukou jeho samotných 

obyvatel, garantovala také právo na sebeurčení a právo na volbu svého politického 

statusu. Součástí této Falklandské ústavy také byla také otázka obrany a mezinárodních 

vztahů. Nebude překvapením, že tuto agendu ostrované přenechali vládě Spojeného 

království. 13  Další akcí, kterou chtěli obyvatelé Falkland dokázat svou příslušnost 

k Velké Británii, bylo místní referendum neoficiálního charakteru konající se na 

souostroví na začátku roku 1986. Na základě výsledků referenda lze poměrně jasně vidět, 

že sami Falklanďané dali jednoznačně najevo, že se cítí být součástí Spojeného království 

– z 911 voličů, kteří se referenda účastnili, jich volilo 869 (96,45 %) pro setrvání pod 

britskou korunou, 15 voličů bylo pro nezávislost souostroví a kromě 11 neplatných hlasů, 

volili 3 lidé pro Falklandy pod argentinskou vlajkou.14 

Rok 1986 byl významný nejen kvůli výše uvedenému referendu, ale také kvůli 

výstavbě letecké základny Royal Air Force s názvem Mount Pleasant, která nahradila 

dosluhující základnu nedaleko hlavního města souostroví Port Stanley. Británie, resp. 

vláda premiérky Thatcherové, výstavbou této základny, jejíž náklady na výstavbu mezi 

lety 1985 a 1986 dosáhly takřka dvou miliard liber a jen její roční provoz přicházel v roce 

1996 britské daňové poplatníky na 67 milionů, chtěla dát Argentině najevo, že je pro ni 

oblast jižního Atlantiku strategicky důležitá.15  

Další událostí roku 1986, která ovlivnila britsko-argentinské vztahy, byla smlouva 

Raúla Alfonsína, argentinského prezidenta zvoleného v již zmíněných svobodných 

volbách roku 1983, mezi Argentinou, tehdejším Sovětským svazem a Bulharskou lidovou 

republikou o využívání argentinských výsostných vod k rybolovu. Problematickým, a ze 

                                                        
12  THE NATIONAL ARCHIVES: 2017. British Nationality (Falkland Islands) Act 1983, online 

dokument. <staženo dne 26.3.2017, dostupné online na 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/6/introduction> 

13 THE NATIONAL ARCHIVES: 2017. The Falkland Islands Constitution Order 1985, online dokument. 

14 OMICS INTERNATIONAL: 2014. „Falkland Islands referendum 1986“, online dokument. <staženo 

dne 26.3.2017, dostupné online na 

http://research.omicsgroup.org/index.php/Falkland_Islands_status_referendum,_1986> 

15DODDS, Klaus: 1998. Towards rapprochement? Anglo-Argentine relations and the Falklands/Malvinas 

in the late 1990s, str. 619. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/6/introduction
http://research.omicsgroup.org/index.php/Falkland_Islands_status_referendum,_1986


 9 

strany prezidenta Alfonsína vůči Velké Británii provokativním aspektem této dohody, 

bylo zahrnutí vod kolem Falkland do oblasti, kde mohly sovětské a bulharské lodě lovit. 

Zajímavostí a štěstím budiž to, že Sověti ani Bulhaři ve falklandských vodách nelovili  

a k rybolovu využívali pouze argentinské, předem nerozporované vody. 16  Reakcí 

Spojeného království na tuto argentinsko-sovětskou smlouvu bylo, kromě zvýšené 

vojenské pozornosti a formálních protestů v OSN, ustanovení tzv. Falklandské 

konzervační zóny (známou pod zkratkou FICZ), jež umožňovala v okruhu 160 námořních 

mil, tedy zhruba 300 kilometrů, rybolov lodím třetích stran za příslušný poplatek. Toto 

území vytyčené samotnou vládou Falkland, střežené dvěma civilními loděmi a jedním 

letadlem, se stalo díky poplatkům za registraci i úlovek významným zdrojem místní 

ekonomiky. 

V roce 1987 došlo k výměně mediátora britsko-argentinského sporu. Po 

Švýcarsku, jehož ambasáda v argentinskému Buenos Aires byla využívána jako místo 

předávání zpráv mezi oběma znesvářenými stranami, vstoupily do vztahů obou aktérů 

Spojené státy americké. Skutečnost, že se v jižním Atlantiku nachází lodě Sovětského 

svazu a oba jejich spojenci jsou v patové situaci, jež by mohla vést k otevřenému 

konfliktu daleko větších rozměrů, než tomu bylo v roce 1982, byla důvodem intervence 

USA, která měla na oba aktéry jednoznačný efekt. Díky své ekonomické a politické 

převaze se Spojeným státům podařilo oba aktéry po posledním neúspěšném jednání ve 

švýcarském Bernu v roce 1984 přimět ke spolupráci a k jistému ustoupení od předchozích 

deklarací a požadavků. Spojené království, po takřka dvou letech trilaterálních jednání, 

přislíbilo možné otevření budoucích jednání a Argentina souhlasila, kromě omezení 

dosahu svých hlídkových lodí od pevniny k Falklandskému souostroví na 150 námořních 

mil, se znovuobnovením diplomatických vztahů bez nárokování si svrchovanosti nad 

Falklandami.17 

Na deeskalaci napětí mezi oběma aktéry sporu o Falklandy měl lví podíl také 

Alfonsínův nástupce na postu prezidenta Argentinské republiky Carlose Menema, která 

do své funkce nastoupil v roce 1989. Menem, vědom si možného odklonu své země od 

západní podpory kvůli argentinské neústupnosti v otázce svrchovanosti Falkland, byl 

velice nakloněn obnovení britsko-argentinských diplomatických vztahů, ačkoliv byl toho 

                                                        
16 DOMINGUEZ, Jorge I.: 1998. Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War Era, str. 297. 

17 CORBACHO, Alejandro L.: 2004 Prenegotiation and Mediation: the Anglo-Argentine diplomacy after 

the Falklands/Malvinas War (1983-1989), str. 3. 
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názoru, že souostroví patří Argentině. Obnovení obecného diplomatického kontaktu  

a jednání se Spojeným královstvím s sebou neslo pro Argentince lákavou vidinu možného 

projednávání falklandské otázky, a tak se v říjnu roku 1989 po souhlasu Velké Británie 

na neutrální půdě - ve španělském Madridu – uskutečnilo společné jednání znesvářených 

zemí. Toto jednání, významný milník ve vztazích mezi oběma zeměmi od argentinské 

kapitulace v roce 1982, mělo za následek dne 19. října 1989 přijetí Společného 

prohlášení, které položilo základy k obnovení konzulárních vztahů Velké Británie  

a Argentiny. 

 

2.2 DEVADESÁTÁ LÉTA – ÚSVIT LEPŠÍCH ZÍTŘKŮ? 
 

2.2.1  Znovuobnovení bilaterálních vztahů 
 

Společné britsko-argentinské prohlášení z 19. října 1989 bylo milníkem 

v poválečné historii obou aktérů z důvodu deklarace oboustranného záměru o navázání 

oficiálních vztahů. Argentinská delegace reprezentovaná Luciem Gacíou del Solarem,  

a britská diplomatická delegace zastupovaná Sirem Crispinem Tickelem, se v Prohlášení 

zavazovaly k odstranění jakýchkoli diplomatických i ekonomických bariér, zejména 

britských sankcí uvalených na Argentinu v roce 1982, a k obnovení leteckého a lodního 

spojení mezi oběma zeměmi. Součástí Prohlášení sice byly také doposud obvyklé 

klauzule o tom, že obě země dále trvají na svých nárocích na Falklandy, ale Argentina 

s Británií se rovněž zavazovaly k dodržování Charty OSN ve smyslu řešení sporu 

mírovou cestou a nepoužívání vojenské síly jakožto výhružného prostředku. Kromě výše 

uvedeného se oba aktéři shodli na znovuobnovení diplomatických vztahů a spolupráci 

v oblasti rybolovu (vytvoření pracovních skupin a výměna informací).18 Další jednání se 

dle dohody mělo konat opět v Madridu mezi 14. a 15. únorem roku 1990. 

Tato jednání v roce 1990 přinesla další Společné prohlášení, nyní již rozsáhlejší, 

které již ve svém úvodu znovu shrnuje princip tzv. „sovereignty umbrella“, kdy se „obě 

                                                        
18 FALKLAND ISLANDS ASSOCIATION: 2017. „Joint Statement of 19 October 1989: Re-establishing 

Consular Relations Between Britain and Argentina, and Ageeing a Framework on Sovereignty Which 

Would Allow Further Talks“. Falkland Islands Association: online dokument. <staženo dne 1.5.2017, 

dostupné na 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/4_1989%20_joint_british_argentine_statement_including_text_

of_sovereignty_umbrella.pdf> 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/4_1989%20_joint_british_argentine_statement_including_text_of_sovereignty_umbrella.pdf
http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/4_1989%20_joint_british_argentine_statement_including_text_of_sovereignty_umbrella.pdf
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vlády shodují na tom, že odloží své vlastní nároky na svrchovanost Falklandských 

ostrovů, Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, aby mohly dále jednat  

o společných zájmech“.19 Těmi dle Společného prohlášení z 15. února 1990 byly, kromě 

znovuobnovení diplomatických vztahů (ty už byly tou dobou fakticky obnoveny), také 

otázky zrušení vízové povinnosti na obou stranách, zavedení přímé komunikační linky 

mezi vojenskými velitelstvími obou aktérů, zavedení povinnosti informovat protistranu  

o pohybu více plavidel/letounů v prostředí Fakland a také revize činnosti pracovních 

skupin zřízených při prvním jednání v roce 1989.20 Součástí prohlášení byla také dohoda 

o umožnění návštěvy rodinných příslušníků padlých argentinských vojáků na 

falklandském argentinském vojenském hřbitově. 

Otázka návštěvy příbuzných padlých Argentinců však nebyla ve Společném 

prohlášení roku 1990 pouze deklaratorní, ale skutečně se o rok později uskutečnila, což 

bylo symbolickým potvrzením zlepšování bilaterálních vztahů obou zemí. Dne 19. března 

roku 1991 se vydalo více než 350 Argentinců poprvé od války navštívit falklandský 

Darwin, místo kde jsou uloženy ostatky 235 padlých vojáků argentinských jednotek. Tato 

akce byla kvůli důrazu na přísně civilní podstatu organizována Mezinárodním červeným 

křížem, ale i přesto se neobešla bez odrazu přetrvávajícího britsko-argentinského sporu  

o souostroví. Na palubu argentinského speciálu, jenž stejně jako jeho posádka nesměl 

nést argentinské insignie, či cokoliv spojujícího tuto výpravu s Argentinou, se neúspěšně 

pokusili dostat argentinští veteráni falklandské války.21 Zajímavostí je, jak složitá byla 

opatření a pravidla, které museli cestující, potažmo argentinská strana, přijmout – letadlo 

muselo letět se zataženými okenními roletkami až do vzdálenosti 60 mil od ostrovů, 

cestující s sebou nesměli mít žádnou literaturu odkazující na Argentinu, žádné vlajky  

a kytice v barvách jejich země a jejich pasy byly vyměněny za průkazy vydané Červeným 

                                                        
19 FALKLAND ISLANDS ASSOCIATION: 2017. „Joint Statement of 15 February 1990: Re-establishing 

Diplomatic Relations Between Britain and Argentina“. Falkland Islands Association: online dokument. 

<staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/5.%201990%20Joint%20British-

Argentine%20Statement%20on%20the%20Reestablishment%20of%20Diplomatic%20Relations.pdf> 

20 Ibid. 
21 NASH, Nathaniel C.: 1991. „Argentines Visit Graves in Falklands“, The New York Times: online 

dokument. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na http://www.nytimes.com/1991/03/19/world/argentines-

visit-graves-in-falklands.html> 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/5.%201990%20Joint%20British-Argentine%20Statement%20on%20the%20Reestablishment%20of%20Diplomatic%20Relations.pdf
http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/5.%201990%20Joint%20British-Argentine%20Statement%20on%20the%20Reestablishment%20of%20Diplomatic%20Relations.pdf
http://www.nytimes.com/1991/03/19/world/argentines-visit-graves-in-falklands.html
http://www.nytimes.com/1991/03/19/world/argentines-visit-graves-in-falklands.html
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křížem. 22  Výše popsané dobře ilustruje křehkou povahu falklandské otázky zkraje 

devadesátých let, kterým se věnuje tato kapitola. 

 

2.2.2  Začátek spolupráce mezi oběma aktéry 
 

I přes bilaterální jednání s Británií a existenci zmíněného institutu „sovereignty 

umbrella“, byla otázka příslušnosti Falkland pod argentinskou vlajku počátkem 

devadesátých let politicky atraktivním tématem. Tehdy úřadující prezident Carlos 

Menem, se toho snažil naplno využít, když roku 1992 při desetiletém výročí argentinské 

invaze prohlásil, že Argentina a její vláda se snaží nově formulovat svou antarktickou 

strategii, která by ve světle nových událostí a nedávno podepsaných smluv měla vést 

k opětovnému získání Falkland mírovou cestou.23 Dle Doddse to však byla pouze snaha 

o kombinaci politicky atraktivní silné rétoriky s již probíhajícími jednáními Británie  

a Argentiny, což ilustruje tehdejší argentinský postoj k otázce falklandské příslušnosti.24 

Postoj Britů se pochopitelně nezměnil a ačkoliv s prezidentem Menemem jednali 

labouristé i konzervativci, otázka Falkland nikdy projednávaná nebyla. 

Začátek spolupráce mezi Argentinou a Británií probíhal ke spokojenosti obou 

zemí zejména díky uvolnění či zrušení importních a exportních restrikcí. To se projevilo 

růstem exportu a importu – mezi roky 1990 a 1991 narostl import z Velké Británie do 

Argentiny o 128 %, opačným směrem to bylo však pouze o 6 %. Mezi roky 1992 a 1993 

byl meziroční nárůst importu z Británie do Argentiny takřka 31 %, což lze připsat 

spolupráci obou aktérů v ekonomické oblasti.25 

                                                        
22 Ibid. 
23 TAYLOR, Claire a MILLER, Vaughne: 2007. The Falkland Islands: Twenty Five Years On. UK: House 

of Commons Library, online dokument <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf> 

24 DODDS, Klaus: 1998. Towards rapprochement? Anglo-Argentine relations and the Falklands/Malvinas 

in the late 1990s. International Affairs, 74:3, str. 630. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://www.jstor.org/stable/2624972> 
25 UN COMTRADE DATABASE: 2017. „United Nations Commodity Trade Statistics Database“, online 

databáze. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=ST&r=32&y=all&p=826&so=99

99&rpage=dqBasicQuery&qt=n> 

 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf
http://www.jstor.org/stable/2624972
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=ST&r=32&y=all&p=826&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=ST&r=32&y=all&p=826&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
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Počínaje rokem 1993 začal spor o status Falkland řešit argentinský ministr 

zahraničí Guido di Tella neobvyklým způsobem, a to pomocí kontaktní kampaně, jejímž 

prostředkem byla přímá komunikace s Falklanďany pomocí telefonátů,  zasílání 

pohlednic a malých dárků, diskusních besed se studenty, či vystoupení v rádiovém pořadu 

BBC Calling the Falklands. Di Tella touto kampaní sledoval jasný cíl - tím, že si 

k ostrovanům najde cestu, přesvědčí je o atraktivitě Argentiny a výhodnosti argentinské 

správy. 26  Dlouholetý poradce ministra Di Telly, profesor Carlos Escudé, tento 

argentinský záměr získat ostrovany na svou stranu označil za „svádění“. Dle jeho názoru 

však toto svádění nebylo primárně mířené na Falklanďany a zajištění jejich blaha, ale 

cílilo na Argentince samotné – mělo přinést politickou podporu tehdejšímu režimu 

prezidenta Menema. Escudé však dodává, že kvůli předpokládatelnému neúspěchu Di 

Tellovy kampaně se v Argentincích prohloubil pocit frustrace z prozření, že Falklandy 

v nejbližší době argentinské nebudou.27 Průzkum veřejného mínění, objednaný skupinou 

argentinských podnikatelů u již citované agentury Ipsos MORI, měl možnost potvrdit či 

vyvrátit úspěšnost Di Tellovy „sváděcí“ kampaně. Ipsos MORI prováděla průzkum u 203 

ostrovanů, což v té době představovalo zhruba desetinu ostrovní populace. Z výsledků 

průzkumu vyplynula značně probritská nálada dotázaných, z nichž více než 87 % 

odpovědělo negativně na otázku, zda-li by měla Británie status Falkland s Argentinou 

vůbec diskutovat. Současně s tím 76 % procent dotázaných vyjádřilo pochybnosti nad 

důvěryhodností argentinské strany v případě dodržování dohody mezi oběma aktéry. 

Průzkum současně také obsahoval otázky zaměřené na finanční stránku náklonnosti 

ostrovanů k Británii, resp. na to, jakou částku by měli dotázaní dostat, aby se jejich mínění 

změnilo a oni přijali argentinskou správu za svou. Ačkoliv tato nabídka nebyla prozatím 

oficiální a vycházela ze zadání průzkumu, nabízený jeden milion liber pro každého 

Falklanďana nebyl pro dotázané atraktivní. Nedlouho na to, v říjnu 1994, však prezident 

                                                        
26  DODDS, Klaus: 1998. „Towards rapprochement? Anglo-Argentine relations and the 

Falklands/Malvinas in the late 1990s“. International Affairs, 74:3., str. 632-624. <staženo dne 1.5.2017, 

dostupné na http://www.jstor.org/stable/2624972> 

27 ESCUDÉ, Carlos. The Falklands will never be Argentine. In IVANOV, Lyubomir et al.:2003. The 

Future of the Falkland Islands and Its People. Bulharsko, Sofia: Manfred Wörner Foundation, s. 38–40. 

http://www.jstor.org/stable/2624972
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Menem, i přes domácí kritiku, jeden milion liber ostrovanům skutečně oficiálně 

nabídnul.28  

Taková nabídka od Menema nebyla jistě nepřišla bez rozmyslu, jelikož se 

prezident, jak jsem již uvedl, myšlenky získat Falklandy ujal s nadějí na oslovení širokého 

spektra potenciálních voličů. Tehdejší argentinský prezident se již počátkem roku 1994 

začal věnovat přípravě svého opětovného zvolení. Jakožto každého argentinského 

prezidenta ho čekalo pouze jedno volební období v délce šesti let, což by pro Menema 

zvoleného v roce 1989 znamenalo, že by jeho kariéra na prezidentském postu končila 

rokem 1995. Menem se proto rozhodl využít své tehdejší popularity, do určité míry dané 

zvládnutím ekonomické recese, kterou Argentina za jeho předchůdce Alfonsína prošla,  

a roztříštěnosti opozice (v té době představované právě Alfonsínem) ke změně 

argentinské ústavy. 29  Nová ústava platná od 24. srpna 1994 mimo jiné obsahovala 

možnost opakovat prezidentský mandát s úpravou funkčního období prezidenta na čtyři 

roky, zrušení podmínky příslušnosti prezidenta k římsko-katolické církvi, ale zejména 

zcela nová dvě ustanovení týkající se nároku na Falklandy. V prvním z nich se 

argentinský národ vyjadřuje svůj legitimní a nezcizitelný nárok na Falklandy, Jižní 

Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy a nad příslušnými námořními zónami. Druhé 

ustanovení říká, že opětovné získání těchto území pod argentinskou vlajku je v souladu 

s mezinárodním právem a zároveň je trvalým cílem Argentinců.30 V souvislosti s touto 

změnou pak prezident Menem v únoru roku 1995 prohlásil, že získání Falkland je 

nejvyšší prioritou jeho vlády a že souostroví bude opět pod argentinskou správou do roku 

                                                        
28 TAYLOR, Claire a MILLER, Vaughne: 2007. The Falkland Islands: Twenty Five Years On. UK: House 

of Commons Library, online dokument, str. 13-14. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf> 

29  NEGRETTO, Garbiel L.: 1998. Constitution-Making and Institutional Design The Reform of 

Presidentialism in the Argentine Constitution of 1994. USA: Columbia University, Department of Political 

Science, online dokument. <staženo dne 2.5.2017, dostupné online na 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa98/Negretto.pdf> 

30 CONSTITUTION OF ARGENTINA (revised verson of 1994), online dokument. <staženo dne 2.5.2017, 

dostupné online na http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7070> 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa98/Negretto.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7070
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2000. Nastínil i možnost, že by Falklandy mohly být spravovány tripartitně, tedy 

Argentinou, Británií a Spojenými národy.31 

Na tuto možnost ale nikdy nedošlo a plány prezidenta Menema zůstaly pouze 

rétorickými figurami, či optimistickými plány. Dobré diplomatické vztahy mezi Británií 

a Argentinou však trvaly i na počátku druhé poloviny 90. let 20. století, kdy spolu zástupci 

obou zemí jednali o spolupráci v oblasti rybolovu a těžby uhlovodíkových paliv v oblasti 

jižního Atlantiku. 

 

2.2.3  Společné prohlášení ze 14. července 1999 
 

Jedním z milníků britsko-argentinských vztahů druhé poloviny 90. let 20. století 

bylo, kromě návštěv prezidenta Menema v Británii a prince Charlese v Argentině v roce 

1998, Společné prohlášení Británie a Argentiny z roku 1999. Ještě než vysvětlím kontext 

jeho vzniku a jeho náležitosti, popíši situaci, která podpisu tohoto dokumentu 

předcházela.  

Mezi argentinskými politiky na v druhé polovině 90. let převládala naděje, že spor 

o Falklandy, resp. postoj Británie k němu, nabere jiný směr. V tomto očekávání byli 

zejména proto, že Spojené království čekaly v roce 1997 volby, které mohly znamenat 

změnu vlády a tedy i změnu postoje. Volby skutečně vyhrála labouristická strana Tonyho 

Blaira, který ve funkci premiéra nahradil konzervativce Johna Majora. Změna 

v oficiálním britském postoji k řešení sporu však nenastala, protože nový labouristický 

kabinet prohlásil svůj zájem na pokračování dosavadního britského postoje vůči 

Falklandám založeným na tzv. právu sebeurčení, jež dávalo ostrovanům možnost výběru 

svého „správce“.32  

Na konci roku 1998 byl v Londýně zadržen Augusto Pinochet, chilský diktátor  

a vůdce vojenské junty, která v Chile vládla mezi lety 1973 až 1981, stíhaný za zločiny 

proti lidskosti. Zadržení proběhlo na základě španělského zatykače a mezi chilskými 

politiky vzbudilo vlnu nevole. Ačkoliv se tato událost může zdát jako falklandské otázce 

                                                        
31 TAYLOR, Claire a MILLER, Vaughne: 2007. The Falkland Islands: Twenty Five Years On. UK: House 

of Commons Library, online dokument, str. 14. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf> 

32 DODDS, Klaus a MANÓVIL, Lara: 2001. „Back to the Future? Implementing the Anglo-Argentine 14th 

July 1999 Joint Statement“. UK: Cambridge University Press, Journal of Latin American Studies, 33:4, str. 

793. <staženo dne 3.5.2017, dostupné na http://www.jstor.org/stable/3653764> 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf
http://www.jstor.org/stable/3653764
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příliš vzdálená, opak je pravdou. Chilská vláda protestovala proti britskému vměšování 

se do vnitřních záležitostí cizí země a o několik měsíců později zrušila letecké spojení 

mezi Punta Arenas v Chile a Falklandy, které pro ostrovany znamenalo téměř jediné (jiné 

než lodní) spojení s jihoamerickou pevninou. Zanedlouho poté Argentina využila svého 

vlivu v organizaci MERCOSUR sdružující země jihoamerického kontinentu, a na základě 

toho Brazílie s Uruguayí pohrozily omezením povolení pro letadla britské Royal Air 

Force, jež přes ostrov Ascencion zajišťovala tehdy jediné letecké spojení se Spojeným 

královstvím.  

V této atmosféře zanedlouho došlo k podpisu zmíněného Společného prohlášení 

ze 14. července 1999. Prohlášení bylo věnováno třem základním tématům – obnovení 

leteckého spojení Falkland s pevninou (resp. obnovení linky do Chile s mezipřistáním 

v Argentině), spolupráci všech zúčastněných stran na v regulaci rybolovu ve 

falklandských vodách a umožnění vstupu cestujícím s argentinskými pasy na půdu 

souostroví (do té doby byl Argentincům umožněn vstup na půdu Falkland pouze při výše 

popisované pietní události). Spolu s těmito body obsahovalo prohlášení i příslib 

spolupráce na likvidaci minových polí, která vznikla během válečného konfliktu.33 Klaus 

Dodds v této souvislosti uvádí, že zejména posledně jmenovaná pasáž byla problematická 

kvůli tomu, že by de facto umožnila argentinským armádním technikům vstup na 

falklandské území. Kromě toho byl povolením vstupu svým jednotkám musela Argentina 

prakticky přijmout falklandskou vládu jako cizí autoritu, což bylo nepřípustné z důvodu 

trvajících argentinských nároků a popírání legitimity místní samosprávy. 34  Společné 

prohlášení z roku 1999 tak bylo pokusem o prohloubení spolupráce mezi znesvářenými 

zeměmi bez možnosti reálného vyřešení otázky statusu dotčeného souostroví. 

 

 

                                                        
33  FALKLAND ISLANDS ASSOCIATION: 2017. „Agreement of 14 July 1999“. Falkland Islands 

Association: online dokument. <staženo dne 3.5., dostupné na 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/8.%201999%20Joint%20Statement.pdf> 

34 DODDS, Klaus a MANÓVIL, Lara: 2001. „Back to the Future? Implementing the Anglo-Argentine 14th 

July 1999 Joint Statement“. UK: Cambridge University Press, Journal of Latin American Studies, 33:4, str. 

795. 

 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/8.%201999%20Joint%20Statement.pdf
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2.3 VZTAHY MEZI BRITÁNIÍ A ARGENTINOU OD PŘELOMU TISÍCILETÍ PO 

SOUČASNOST 
 

2.3.1  Nerostné bohatství jako budoucí jablko sváru? 
 

Otázka možné těžby ropy a zemního plynu ve falklandských vodách je široké 

téma, které je nedílně propojeno se sporem o status souostroví a tím pádem i britsko-

argentinskými vztahy. Geologický průzkum v okolí Falkland poprvé proběhl na konci 70. 

let 20. století, na převážně nekomerční akademické bázi. Celkem byly provedeny tři vrty, 

které prokázaly, že se v oblasti skutečně ropa nachází.35 S rostoucí těžbou této suroviny 

v okolí Evropy se pozornost Británie již dříve obracela i jiným směrem, ale válka v roce 

1982 průzkum oblasti souostroví ukončila. Nedlouho po válce, v roce 1984, již byly 

falklandskou vládou uděleny první povolení ke komerčnímu průzkumu místních vod. Po 

oteplení diplomatických vztahů začaly obě země jednat kromě rybolovu také o otázkách 

průzkumu a těžby ropy.  

V srpnu roku 1995 byla v New Yorku podepsána britsko-argentinská deklarace  

o spolupráci v průzkumu a těžbě ropy v oblasti jihozápadního Atlantiku. Dohoda, jejíž 

finální podobu schvaloval dříve zmíněný argentinský ministr zahraničí Di Tella se svým 

britským protějškem Malcolmem Rifkindem, byla základním kamenem pro založení 

společné komise Británie a Argentiny zabývající se průzkumem potenciálních nalezišť 

ropy a její těžbou. Komise, podobně jako další komise spravující rybolov, měla kromě 

tohoto úkolu dávat oběma stranám návrhy na zlepšení ochrany jihovýchodního Atlantiku 

a současně regulovat těžbu ropy v této oblasti.36 První těžební licence byly vydány v roce 

1996 celkem čtrnácti komerčním subjektům, mimo jiné i společnosti Shell, pro těžbu ropy 

                                                        
35 FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT: 2017. „Falkland Islands Mineral Resources: Exploration 

History“. Falkland Islands Government: online dokument. <staženo dne 4.5.2017, dostupné na 

http://www.fig.gov.fk/minerals/index.php/exploration/historical-activity#Licensing> 
36 FALKLAND ISLANDS ASSOCIATION: 2017. „Joint Declaration of 27 September 1995: Cooperation 

Over Offshore Activities in the South West Atlantic“. Falkland Islands Association: online dokument. 

<staženo dne 4.5.2017, dostupné na 

http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/7.%201995%20Joint%20Declaration%20on%20Cooperation%2

0Over%20Offshore%20Activities%20in%20the%20South%20West%20Atlantic..pdf> 

http://www.fig.gov.fk/minerals/index.php/exploration/historical-activity#Licensing
http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/7.%201995%20Joint%20Declaration%20on%20Cooperation%20Over%20Offshore%20Activities%20in%20the%20South%20West%20Atlantic..pdf
http://fiassociation.com/shopimages/pdfs/7.%201995%20Joint%20Declaration%20on%20Cooperation%20Over%20Offshore%20Activities%20in%20the%20South%20West%20Atlantic..pdf


 18 

v tzv. Severofalklandské pánvi (North Falkland Basin).37 V roce 1998 však společnost 

Shell lokalitu opustila, jelikož její pokusné vrty neprokázaly předpokládanou kvalitu 

ropy, kterou by navíc v místních podmínkách nebylo za tehdejších cen rentabilní vůbec 

těžit. 38  Ačkoliv se Falklandská vláda snažila podpořit průzkum nerostných ložisek 

v oblasti uvolněnějším přístupem k vydávání povolení k průzkumným vrtům, těžba ropy 

začala nabírat na obrátkách až mezi roky 2010 a 2012, kdy společnosti Desire Petroleum 

a Rockhopper Exploration objevily doposud největší ropné ložisko zvané Sea Lion, které 

by samotné mělo obsahovat přes 350 milionu barelů obnovitelných zásob ropy.39 Některé 

zdroje uvádí, že by se celkové zásoby ropy mohly pohybovat na úrovni i několika miliard 

barelů, což by z Falkland dělalo ropnou velmoc a Británii přinášelo do státní kasy 

miliardy liber ročně.40 

V souvislosti s těmito nálezy se však na světlo dostává otázka sporu o souostroví 

a přilehlé vody mezi Falklandy a Argentinou. Pro Británii by falklandská ropa znamenala 

vymanění se ze závislosti na jiných zdrojích (alespoň částečně) a pro Argentinu by to, 

nehledě na příjmy ze získaných nalezišť znamenalo významné politické vítězství. V roce 

2010 se tak rozhořel diplomatický boj za falklandskou ropu, když Argentina Británii 

upozornila, že použije všech možných prostředků k zastavení průzkumných prací a jako 

první z obranných opatření zavedla zvláštní povolení pro všechny lodě, které se měly 

pohybovat v argentinských výsostných vodách směrem k souostroví. Británie následně 

na začátku roku 2012, tedy při třicetiletém výročí válečného konfliktu s Argentinou, 

reagovala vysláním torpédoborce HMS Dauntless, který měl plnit čistě rutinní úkoly 

oblasti. Argentinská prezidentka Kirchnerová však Británii nařkla z „militarizace jižního 

                                                        
37 FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT: 2017. „Falkland Islands Mineral Resources: Exploration 

History“. Falkland Islands Government: online dokument. <staženo dne 4.5.2017, dostupné na 

http://www.fig.gov.fk/minerals/index.php/exploration/historical-activity#Licensing> 

38 KLEKNER, Radim: 2012. „Falklandská ropa láká. Argentina si stěžuje u OSN“. Aktuálně.cz: online 

článek. <staženo dne 4.5., dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falklandska-ropa-laka-

argentina-si-stezuje-u-osn/r~i:article:732245/> 
39  FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT: 2017. „Hydrocarbons: Oil and Gas“. Falkland Islands 

Government: online dokument. <staženo dne 4.5.2017, dostupné na https://www.falklands.gov.fk/self-

sufficiency/commercial-sectors/oil/> 

40 STANLEY, J.B.: 2014. „Oil and gas in the Falklands: Treasure islands?“. The Economist: online článek. 

<staženo dne 4.5.2017, dostupné na http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/02/oil-and-gas-

falklands> 

http://www.fig.gov.fk/minerals/index.php/exploration/historical-activity#Licensing
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falklandska-ropa-laka-argentina-si-stezuje-u-osn/r~i:article:732245/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falklandska-ropa-laka-argentina-si-stezuje-u-osn/r~i:article:732245/
https://www.falklands.gov.fk/self-sufficiency/commercial-sectors/oil/
https://www.falklands.gov.fk/self-sufficiency/commercial-sectors/oil/
http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/02/oil-and-gas-falklands
http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/02/oil-and-gas-falklands
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Atlantiku“, což tehdejší britský premiér zavrhl s tím, že se jedná pouze o cvičení.41 O dva 

roky později prezidentka Kirchnerová pohrozila zahraničním společnostem provádějícím 

průzkum a těžbu falklandské ropy žalobou na základě argentinské legislativní úpravy 

z roku 2013, která společnostem bez argentinského povolení provádějícím vrtné práce ve 

falklandských vodách hrozí vysokými pokutami a jejich představitelům i několikaletými 

tresty odnětí svobody.42 Ještě téhož roku v Argentině začal soudní proces se společnostmi 

Falkland Oil and Gas, Rockhopper, Edison International a Noble Energy, které v jižním 

Atlantiku provádí vrtné a těžební práce.43  

 

2.3.2  Vliv Néstora Kirchnera a jeho manželky na falklandské 
téma 

 
Do britsko-argentinských vztahů po roce 2000 výraznou měrou zasáhl bývalý 

guvernér patagonské provincie Santa Cruz Néstor Kirchner, jenž byl zvolen roku 2003 

argentinským prezidentem. Ve funkci nahradil necelý rok a půl vládnoucího Eduarda 

Duhaldeho a kromě něj ve volbách porazil i bývalého prezidenta Carlose Menema, kolegu 

z peronistické Justicialistické strany.  

Kirchner spolu se svou vládou proslul agresivní politikou vůči statusu Falkland, 

resp. agresivním prosazováním argentinského nároku na souostroví. Na rozdíl od svých 

předchůdců, zejména prezidenta Menema, ale i jeho několika následovníků, byl pro 

omezení bilaterálních kontaktů se Spojeným královstvím a nedlouho po svém zvolení 

zrušil již zmíněné letecké spojení Falkland s pevninou v podobě letu do chilského Punta 

Arenas přes Argentinu. Toto byl dle Taylorové a Millerové jeden z prvních kroků, který 

měl ukázat posun v politice vůči Británii a falklandské vládě. Kirchner v té době také 

začal požadovat, aby se obnovila jednání o statusu souostroví, což bylo do té doby 

                                                        
41  BBC: 2012. „Downing Street denies UK is militarising Falklands“. BBC News: online dokument. 

<staženo dne 4.5.2017, dostupné online http://www.bbc.com/news/uk-politics-16947668> 
42 MACALISTER, Terry: 2013. „Drilling for oil in the Falklands now punishable with 15 years in jali“. 

The Guardian: online článek. <staženo dne 15.5.2017, dostupné na https://www.theguardian.com/uk-

news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-over-falklands-drilling> 

43 BBC: 2015. „Argentina launches lawsuit against Falkland oil drillers“. BBC News: online dokument. 

<staženo dne 4.5.2017, dostupné online na http://www.bbc.com/news/business-32354222> 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-16947668
https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-over-falklands-drilling
https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-over-falklands-drilling
http://www.bbc.com/news/business-32354222
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nemožné kvůli zmíněnému „deštníku suverenity“, klauzuli potvrzující nároky obou stran, 

ale zároveň znemožňující jejich projednávání.44  

Kirchner se po svém zvolení začal orientovat na spojence v podobě ostatních 

jihoamerických zemí (Chile, Venezuela, Brazílie, Bolívie), které mu v rámci Výboru pro 

dekolonizaci Valného shromáždění OSN pomohly prosadit vydání několika prohlášení, 

ve kterých byl kladen důraz právě na obnovení jednání o statusu Fakland.45 Tato kritika 

Británie a její koloniální minulosti byla leitmotivem Kirchnerovy politiky po mnoho let 

a mělo tomu tak být i do budoucna. Na začátku roku 2007 se Kirchner ve svém projevu 

před argentinským parlamentem nechal slyšet, že roky 2007 a 2008 budou roky 

„intenzivní“ zahraniční politiky vůči Falklandám a Spojenému království. Prezident také 

zdůraznil, že své nároky bude Argentina uplatňovat pouze mírovou cestou. Zajímavostí 

je, že Kirchner podle svých prohlášení odmítnul britské pozvání do Londýna, kde mělo 

téhož roku proběhnou pietní shromáždění k uctění padlých na obou stranách 

falklandského válečného konfliktu při jeho pětadvacátém výročí.46 

Kromě výrazného diplomatického působení na mezinárodním poli se Kirchner  

a jeho vláda soustředili také na oživování falklandské otázky na domácí politické  

a občansko-společenské scéně, resp. na vytváření živné půdy pro frustraci z toho, že 

argentinské nároky na ostrovy nejsou doposud vyslyšeny. V roce 2006 tak začala 

argentinská vláda, resp. ministerstvo školství, distribuovat novou středoškolskou učebnici 

pojednávající o historii souostroví z argentinského pohledu, který je založen na britské 

kolonizaci/okupaci Falkland v roce 1833 a britskou odvetnou akci v roce 1982 popisuje 

jako válečnou agresi.47 

Ačkoliv byl prezident Kirchner nesmírně populárním politikem, za čímž kromě 

úspěšných ekonomických reforem z určité části stál i nesmlouvavý postoj k Británii  

                                                        
44 TAYLOR, Claire a MILLER, Vaughne: 2007. The Falkland Islands: Twenty Five Years On. VB: House 

of Commons Library, online dokument. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf> 

45 viz OSN: 2004 a OSN: 2009 

46 MERCOPRESS: 2007. „Falklands: Kirchner promises another year of “intense” diplomacy“, online 

dokument. <staženo dne 4.5.2017, dostupné online na http://en.mercopress.com/2007/03/02/falklands-

kirchner-promises-another-year-of-intense-diplomacy> 

47 BALCH, Oliver: 2006. „Argentinian pupils to learn how Britain 'colonised' Falklands“. The Guardian: 

online článek. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

https://www.theguardian.com/world/2006/sep/27/schools.falklands> 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP07-29.pdf
http://en.mercopress.com/2007/03/02/falklands-kirchner-promises-another-year-of-intense-diplomacy
http://en.mercopress.com/2007/03/02/falklands-kirchner-promises-another-year-of-intense-diplomacy
https://www.theguardian.com/world/2006/sep/27/schools.falklands


 21 

a Falklandám, rozhodl se na konci svého prvního funkčního období již nekandidovat. 

V prezidentské funkci ho nahradila jeho manželka, Cristina Elisabet Fernández de 

Kirchnerová, toho času senátorka za správní obvod Buenos Aires. Kirchnerová se stala 

druhou argentinskou prezidentkou v historii země a vůbec první prezidentkou zvolenou 

v řádných volbách.  

Její muž si stále ponechával určitý okrajový vliv v několika oblastech, ale 

Kirchnerová sama ho v případě otázky prosazování nároku na Falklandy a vztahu 

s Británií dobře zastoupila. Nejen, že se otázka falklandské svrchovanosti objevila již  

v její agresivní předvolební kampani a taktéž v inauguračním projevu, ale Kirchnerová 

toto téma zdůrazňovala každoročně na Valném shromáždění OSN. V roce 2009 došlo po 

dlouhé době k setkání dvou nejvyšších představitelů Británie a Argentiny, když se 

Kirchnerová setkala s tehdejším britským premiérem Brownem v sousedním Chile. Tato 

schůzka však nepřinesla nic nového, protože se Kirchnerové dostala pouze obvyklá  

a velmi jednoznačná odpověď popírající diskuzi o nároku na souostroví kvůli principu 

sebeurčení, které Británie respektuje. 48  V témže roce došlo k ratifikaci Lisabonské 

smlouvy, jejíž platnost se vztahovala i na Falklandy, což v Argentině vyvolalo vlnu 

nelibosti, zejména v souvislosti s již zmíněným průzkumem ropných nalezišť ve 

falklandských vodách. V roce 2012, při třicátém výročí konce války, se Krichnerová jako 

první hlava státu osobně zúčastnila zasedání Výboru pro dekolonizaci Valného 

shromáždění OSN, kde pronesla plamenný projev, ve kterém označovala spor  

o Falklandy jako celosvětový problém a požadovala zahájení jednání s Británií. Ani nový 

britský premiér, konzervativec David Cameron, prezidentce Kirchnerové neřekl nic 

jiného než jeho předchůdce labourista Brown. Cameron taktéž prohlásil, že jeho vláda 

nemá vůči Argentině žádné agresivní úmysly a že argentinská silná rétorika a její tlak na 

ostrovany sporu nepomohou. Na konec své reakce poznamenal, že pokud si ostrované 

přejí zůstat pod britskou vlajkou, jejich přání bude respektovat.49 Zde je vidět, že se 

oficiální britský přístup ke statusu Falkland příliš nezměnil a Spojené království ho stále 

                                                        
48 WATT, Nicholas: 2009. „Falkland Islands sovereignty talks out of the question, says Gordon Brown“. 

The Guardian: online článek. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

https://www.theguardian.com/uk/2009/mar/28/falkland-islands-sovereignty-argentina> 

49 BBC: 2012. „Argentina's President Fernandez demands Falklands talks“. BBC News: online dokument. 

<staženo dne 5.5.2017, dostupné online na http://www.bbc.com/news/uk-18453372 

https://www.theguardian.com/uk/2009/mar/28/falkland-islands-sovereignty-argentina
http://www.bbc.com/news/uk-18453372
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zakládalo na právu sebeurčení ostrovanů. Tímto tématem se bude zabývat následující 

kapitola. 

Jednou z událostí, kde se Argentině podařilo medializovat falklandský spor, resp. 

svůj nárok na souostroví, bylo zvolení kardinála Jorge Maria Bergoglia papežem. 

Bergoglio jakožto rodilý Argentinec pochopitelně podporoval myšlenku vrácení Fakland 

zpět pod argentinskou správu, což vyplývá z jeho předchozích výrok, ve kterých označil 

Brity za „usurpátory“ falklandského souostroví50. Kirchnerová se snažila z papeže udělat 

svého spojence a pomocí jeho vlivu přimět Británii k jednání o Falklandách, ovšem Svatý 

stolec pozici mediátora odmítl.51 

 

2.3.3  Falklandské referendum z roku 2013 
 

S předchozí kapitolou, shrnující období tzv. kirchnerismu v Argentině a jeho vliv 

na vztahy s Británií, bezprostředně souvisí téma oficiálního falklandského referenda, 

které se na ostrovech konalo na počátku března roku 2013. Referendum iniciované 

ostrovní vládou mělo být jasným a na demokratickém principu postaveným znamením 

pro oba znesvářené státy, kterým směrem se sami obyvatelé Falkland chtějí ubírat. Jeho 

předmětem byla otázka: „Přejete si, aby si Falklandské ostrovy zachovaly svůj současný 

politický status jako Zámořské území Spojeného království?“. 52  Tehdy se dalo 

předpokládat, že se ostrované přikloní k spíše k Británii, než aby hlasovali proti. Ačkoliv 

Argentina spolu s Uruguayí výsledky referenda předem odmítala a znevažovala, 

Falklanďané ji při plánování referenda vyslali jasné sdělení, když mluvčí falklandského 

legislativního shromáždění prohlásil: „Přemýšleli jsme jak vyslat jednoznačnou zprávu 

okolnímu světu, která by vyjadřovala postoj Falklanďanů jednoduchým, demokratickým 

a nezpochybnitelným způsobem. Argentinská vláda užívá zavádějící rétoriku, která 

                                                        
50 DAVIES, Lizzy: 2013. „Lady Warsi confident Pope Francis will stay out Falklands row“. The Guardian: 

online článek. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

https://www.theguardian.com/politics/2013/mar/19/lady-warsi-pope-francis-falklands> 

51 Ibid. 
52 ANONYM: 2012. „Falkland islanders asked to send message to Argentina over sovereignty“, The 

Telegraph: online článek. <staženo dne 15.5.2017, dostupné na 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9652953/Falkland-islanders-

asked-to-send-message-to-Argentina-over-sovereignty.html> 

https://www.theguardian.com/politics/2013/mar/19/lady-warsi-pope-francis-falklands
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9652953/Falkland-islanders-asked-to-send-message-to-Argentina-over-sovereignty.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9652953/Falkland-islanders-asked-to-send-message-to-Argentina-over-sovereignty.html


 23 

chybně předpokládá, že nemáme svůj pevný názor a jsme drženi jako rukojmí britské 

armády. To je jednoduše absurdní.“.53 

Falklandského referenda se mezi 10. a 11. březnem účastnilo celkem 1522 

obyvatel, což v té době odpovídalo více než 90 % celkového počtu oprávněných voličů. 

Z tohoto elektorátu na otázku, zda si voliči přejí i nadále zůstat jako Zámořské území pod 

správou Spojeného království, odpovědělo pozitivně 99,8 % voličů, tedy 1513. Tři 

hlasující byli proti britské správě, jeden lístek byl neplatný a jeden nebylo možné 

dohledat.54 Pro nezpochybnitelnou legitimitu referenda byla na Falklandy na žádost tamní 

vlády vyslána skupina zahraničních pozorovatelů ze Spojených států, Kanady, Mexika, 

Uruguaye, Paraguaye, Chile a Nového Zélandu. Předseda této mezinárodní komise, 

americký pozorovatel Brad Smith, po ukončení referenda a sečtení hlasů prohlásil, že se 

„(mezinárodní) komise shodla na tom, že referendum bylo vykonáno v souladu 

s mezinárodními standardy a místními zákony. Naším stanoviskem je, že falklandské 

referendum bylo svobodné a spravedlivé a demokraticky reflektuje vůli obyvatel 

Falklandských ostrovů.“55 

Reakce Argentiny a Velké Británie samozřejmě následovaly vzápětí a lze 

očekávat jakým způsobem se představitelé obou zemí k referendu vyjádřili. Ministerský 

předseda David Cameron prohlásil, že referendum jednoznačně a jasně ukázalo přání 

Falklanďanů patřit pod britskou korunu. Prezidentka Kirchnerová zpochybnila platnost 

referenda a řekla, že jelikož Argentina nebude výsledky respektovat, nemá referendum 

žádnou právní váhu. Obyvatele souostroví dokonce prohlásila za „squattery, kteří hlasují 

                                                        
53 McELROY, Damien: 2012. „Falkland Islands plan referendum 'to send a message to Argentina'“. The 

Telegraph: online článek. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9326833/Falkland-Islands-

plan-referendum-to-send-a-message-to-Argentina.html> 

54 BBC: 2013. „Falklands referndum: Voters choose to remain UK territory“. BBC News: online článek. 

<staženo dne 5.5.2017, dostupné online na http://www.bbc.com/news/uk-21750909> 
55  MERCOPRESS: 2013. „Observation mission praises Falklanders on referendum process and their 

democratic will“, online dokument. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

http://en.mercopress.com/2013/03/12/observation-mission-praises-falklanders-on-referendum-process-

and-their-democratic-will> 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9326833/Falkland-Islands-plan-referendum-to-send-a-message-to-Argentina.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9326833/Falkland-Islands-plan-referendum-to-send-a-message-to-Argentina.html
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o tom, jestli budou nelegálně obývat budovu“.56 Tyto silné výroky vzbudily vlnu nevole 

ostrovanů, čemuž přispěl i Guillermo Carmona, předseda výboru pro zahraniční 

záležitosti argentinského parlamentu, který prohlásil, že referendum nemá jakoukoliv 

váhu, jelikož Argentina nerespektuje právo na sebeurčení ostrovní britské populace, která 

byla na ostrovy „uměle implantována“.57 

Na výše popsaném falklandském referendu je patrné, že odklon od smířlivého 

přístupu argentinských prezidentů, předchůdců Kirchnera a jeho manželky, vedl 

k vyostření vztahů Argentiny a Británie a současně k větší aktivitě samotných ostrovanů. 

Ti, ve své vlastní ústavě, jejíž poslední verze pochází z roku 2008 a nabyla platnosti 

rokem 2009, deklarují právo na sebeurčení a vyjadřování kulturní příslušnosti hned 

v prvním článku.58  Dle tohoto práva tak mohli oprávnění voliči roku 2013 hlasovat  

a projevit své ústavou zaručené politické svobody. Nelze se tak divit, že hlasování 

doprovázené útočnými komentáři z argentinské strany, dopadlo drtivým „ano“ pro 

příslušnost souostroví k Velké Británii. 

 

2.3.4  Nová politická reprezentace 
 

Rok 2015 byl posledním rokem prezidentského mandátu prezidentky 

Kirchnerové. Vláda jejího manžela Néstora a později i samotné Kirchnerové znamenala, 

jak už bylo dříve uvedeno, zásadní obrat v bilaterálních vztazích Spojeného království  

a Argentiny. Otázka statusu Falkland a argentinského nároku na souostroví dominovala 

mezinárodní agendě obou nejvyšších ústavních činitelů Argentinské republiky po celých 

12 let jejich vlády, tzv. kirchnerismu. V prezidentských volbách, které se v Argentině 

konaly v druhé polovině roku 2015, vyhrál středově pravicový kandidát Mauricio Macri 

a nahradil tak Cristinu Fernández de Kirchnerovou po osmi letech její vlády.  

                                                        
56 ČT24: 2013. „Fernándezové povolily nervy: Falklanďané jsou squatteři“, online článek. <staženo dne 

5.5.2017, dostupné online na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1111921-fernandezove-povolily-

nervy-falklandane-jsou-squatteri> 

57  MERCOPRESS: 2012. „Falklands’ referendum has “no value” and does not change Argentina’s 

position“, online dokument. <staženo dne 5.5.2017, dostupné online na 

http://en.mercopress.com/2012/06/13/falklands-referendum-has-no-value-and-does-not-change-argentina-

s-position> 
58 THE FALKLAND ISLADS CONSTITUTION ORDER 2008, online dokument. <staženo dne 5.5.2017, 

dostupné online na http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/2846/pdfs/uksi_20082846_en.pdf> 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1111921-fernandezove-povolily-nervy-falklandane-jsou-squatteri
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1111921-fernandezove-povolily-nervy-falklandane-jsou-squatteri
http://en.mercopress.com/2012/06/13/falklands-referendum-has-no-value-and-does-not-change-argentina-s-position
http://en.mercopress.com/2012/06/13/falklands-referendum-has-no-value-and-does-not-change-argentina-s-position
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/2846/pdfs/uksi_20082846_en.pdf
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Macri, který do svého zvolení dlouhodobě podnikal ve stavebnictví a od roku 

2007 byl primátorem hlavního města Buenos Aires, oficiálně nastoupil do prezidentské 

funkce 10. prosince 2015. Již při své kampani zaujal oproti Kirchnerové daleko 

smířlivější přístup k otázce nároku na Falklandy a ke společným vztahům s Velkou 

Británií. Jeho méně agresivní postoj po dlouhé době „demagogie“, jak britsko-argentinské 

vztahy za dob manželů Kirchnerových sám Macri označil59, sliboval obnovení dialogu 

mezi zeměmi, který se nesl duchu menemovské tradice prohlubování spolupráce mezi 

oběma aktéry. Během své kampaně Macri prohlásil, že Argentinci budou pod jeho vládou 

vždy uplatňovat nárok na falklandské souostroví, ale za postupného rozšiřování  

a upevňování vztahů s Británií. Dle Alexanderové je však v Argentině reálně nemožné 

vyhrát prezidentské volby bez toho, aniž by kandidát nepožadoval „navrácení“ souostroví 

pod argentinskou vlajku.60 

Jedním z prvních Macriho kroků, které už jako argentinský prezident udělal, bylo 

zrušení funkce ministra pro otázky Falkland, kterou do té doby zastával Daniel Filmus, 

hlasitý kritik britské správy souostroví. Macri také na začátku roku 2016 při zasedání 

Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu oficiálně prohlásil, že britsko-

argentinské vztahy čeká „nová éra“.61 Tuto novou éru charakterizoval takto: „Sedneme si 

a začneme o tom (o ostrovech) mluvit, ale mezitím se pokusíme najít možnosti, jak 

spolupracovat. Naším plánem je ukončit veškeré předchozí konflikty a jednat s nejlepším 

možným přístupem.“62 Mezi vstřícné kroky, kterými chtěl svá slova potvrdit, patřil mimo 

jiné příslib zvýšení počtu letů z Falkland do Chile s mezipřistáním v Argentině (do té 

doby byl chilskou společností LATAM operován pouze jeden let týdně a jedno letadlo 

měsíčně přistávalo v argentinském Rio Gallegos), nebo odstranění motivu Falklandských 

                                                        
59 ALEXANDER, Harriet: 2015. „Argentina’s presidential hopeful promises better relations with Britain 

over the Falklands“, The Telegraph: online článek. <staženo dne 6.5.2017, dostupné online na 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/11947020/mauricio-macri-

argentina-britain-falklands.html> 

60 Ibid. 
61 ALEXANDER, Harriet: 2016. „Argentine president Mauricio Macri promises 'new era' in relations with 

Britain“. The Telegraph: online článek. <staženo dne 6.5.2017, dostupné online na 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/argentina/12109325/Argentine-president-

Mauricio-Macri-promises-new-era-in-relations-with-Britain.html> 

62 Ibid. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/11947020/mauricio-macri-argentina-britain-falklands.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/11947020/mauricio-macri-argentina-britain-falklands.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/argentina/12109325/Argentine-president-Mauricio-Macri-promises-new-era-in-relations-with-Britain.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/argentina/12109325/Argentine-president-Mauricio-Macri-promises-new-era-in-relations-with-Britain.html
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ostrovů z bankovky v hodnotě padesát argentinských pesos, která byla v oběhu od roku 

2014.63 

O necelý rok po úspěšné kandidatuře prezidenta Macriho se obměnila i britská 

politická reprezentace. V červenci roku 2016 byla v důsledku rezignace tehdejšího 

ministerského předsedy Camerona britskou královnou jmenována novou premiérkou 

dosavadní ministryně vnitra za Konzervativní stranu Theresa Mayová. Mayová se oproti 

Cameronovi vydala přátelštější cestou vstříc britsko-argentinské spolupráci, když 

nedlouho po svém jmenování poslala prezidentu Macrimu oficiální dopis ve kterém 

uvedla, že upřímně doufá v lepší vztah obou zemí a že by ráda jednala o ukončení 

argentinských omezení průzkumu ropných ložisek, což by spolu s vyšším počtem letů na 

souostroví mohlo znamenat oboustranný ekonomický přínos. 64  Otázkou je, jak by 

vypadal přístup bývalého premiéra Camerona, kdyby protistrana v podobě prezidentky 

Kirchnerové nezastávala natolik radikální postoj vůči falklandskému statusu a Británii 

samotné. 

Velmi výrazným posunem v britsko-argentinských vztazích bylo také společné 

komuniké na základě prvních obnovených jednání mezi oběma aktéry. Jednání se 

uskutečnila na argentinské půdě a za Velkou Británii je vedl tehdejší náměstek ministra 

zahraničí Alan Duncan, který jednal kromě prezidenta Macriho také se svým 

argentinským protějškem, ministryní Susanou Malcorrovou. Oficiální komuniké je 

shrnutím těchto jednání, týkajících se spolupráce mimo jiné i v záležitosti Falkland, která 

byla projednávána pod ustanovením Společného prohlášení z roku 1989, tedy tzv. 

deštníku suverenity. Obě strany se dohodly na tom, že chtějí odstranit veškeré překážky 

omezující ekonomický růst a udržitelný rozvoj Falklandských ostrovů. Mezi hlavní body 

spolupráce zařadily témata obchodu, rybolovu, dopravy a uhlovodíkových paliv. 

Odsouhlaseno bylo i již zmiňované navýšení počtu leteckých spojení ostrovů s pevninou 

a třetími zeměmi, spolu se spoluprací s Mezinárodním červeným křížem na identifikaci 

padlých argentinských vojáků, jejichž ostatky spočívají v neoznačených hrobech ve 

falklandském Darwinu.65 Toto společné komuniké tak bylo jedním z největších úspěchů 

                                                        
63 Ibid. 
64 SWINFORD, Steven: 2016. „Theresa May extends olive branch to Argentina over Falkland Islands“. 

The Telegraph, online článek. <staženo dne 6.5.2017, dostupné online na 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/11/theresa-may-asks-argentina-to-discuss-falklands-flights-

and-oil/> 
65  FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE: 2016. „UK and Argentina joint communiqué: 13 

September 2016“, online dokument. <staženo dne 6.5.2017, dostupné online na 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/11/theresa-may-asks-argentina-to-discuss-falklands-flights-and-oil/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/11/theresa-may-asks-argentina-to-discuss-falklands-flights-and-oil/
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britsko-argentinských vztahů od doby zvolení Néstora Kirchnera  prezidentem Argentiny, 

resp. od neúspěšného jednání jeho manželky Cristiny s Gordonem Brownem v roce 2009, 

zejména kvůli deklarovanému přátelskému a konstruktivnímu přístupu obou stran sporu. 

 

3. Zhodnocení 
 

Po období, kdy se po falklandské válce nacházely společně bitsko-argentinské 

vztahy na bodu mrazu a byla přerušena diplomatická spolupráce mezi oběma zeměmi, 

mělo přijít období výrazných změn. V roce 1989 se uskutečnilo první konstruktivní 

poválečné jednání, které položilo základy budoucí spolupráci Spojeného království  

a Argentinské republiky. Na počátku devadesátých let postupně docházelo ke 

znovuobnovení bilaterálních diplomatických a ekonomických vztahů Británie  

a Argentiny a opětovném navázání jejich spolupráce v mnoha oblastech. Tím, že byly 

odstraněny poválečné sankce, obchod mezi aktéry rostl překvapivým tempem. Obě země 

však jednaly, jak bylo uvedeno, pod tzv. deštníkem suverenity (sovereignty umbrella), 

který byl jakousi preambulí každého ratifikovaného dokumentu konstatující přítomnost 

nároků zúčastněných stran, avšak zároveň vylučující jejich projednávání. Z toho vyplývá, 

že změna podstaty sporu mezi oběma aktéry nenastala a nastat nemohla, kvůli rozdílnému 

vnímání nároků na falklandské souostroví. Zatímco Británie uznávala a stále uznává 

výhradní právo ostrovanů na sebeurčení, které jim dává možnost samostatně a svobodně 

rozhodovat o vlastní příslušnosti, Argentina již od neúspěšného obsazení Falkland vnímá 

navrácení ostrovů pod svou vlajku jako národní zájem. Díky tomu, že je falklandská 

otázka argentinským politickým evergreenem a v podstatě  

i součástí novodobě národní identity, což lze doložit například tím, že v roce 2014 byl 

argentinským parlamentem schválen zákon, na jehož základě musí být všechny 

prostředky veřejné dopravy označeny nápisem „Las Malvinas son Argentinas“ 

(Falklandské ostrovy jsou argentinské).66 Zejména také díky zdůrazňované koloniální roli 

Spojeného království a událostem, které zanechaly pomyslné šrámy na argentinském 

sebevědomí (britská okupace 1833, potopení lodi Belgrano, argentinská kapitulace). 

                                                        
https://www.gov.uk/government/publications/communique-between-argentina-and-the-united-

kingdom/uk-and-argentina-joint-communique> 

66 BBC: 2014. „Falkland Islands are Argentine signs 'regrettable'“. BBC News: online dokument. <staženo 

dne 14.5.2017, dostupné online na http://www.bbc.com/news/uk-30149799> 

https://www.gov.uk/government/publications/communique-between-argentina-and-the-united-kingdom/uk-and-argentina-joint-communique
https://www.gov.uk/government/publications/communique-between-argentina-and-the-united-kingdom/uk-and-argentina-joint-communique
http://www.bbc.com/news/uk-30149799
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Oproti výše popsané situaci se britsko-argentinské vztahy od počátku 21. století 

přibližně do roku 2015 nesly v méně pozitivním duchu. Svůj velký podíl na tom měli 

manželé Kirchnerovi, kteří od roku 2003 do roku 2015 postupně zastávali úřad 

prezidenta, resp. prezidentky Argentinské republiky. Jak Néstor Kirchner, tak i jeho 

manželka Cristina, prosazovali politiku odlišnou od politiky předchozích prezidentů 

(Menema, Duhaldeho). V otázce nároku na Falklandy byli radikální a trvali na něm i za 

cenu zhoršení diplomatických vztahů se Spojeným království. Je však zajímavé sledovat 

ekonomickou spolupráci obou zemí i v tomto diplomaticky neklidném období. Podle 

dostupných dat OSN a její obchodně-statistické databáze UNcomtrade, se obchodní 

bilance obou zemí snížila na přelomu let 2002 a 2003, což bylo období zvolení Néstora 

Kirchnera a konce argentinské hospodářské krize, ovšem poté začala stoupat a od roku 

2007 kdy byla zvolena Cristina Kirchnerová, do roku 2015 kdy Kirchnerová v úřadu 

prezidenta skončila (a je to také poslední rok, kdy máme data z UNcomtrade k dispozici), 

se držela víceméně na stejné úrovni.67 Pokles importu a exportu mezi oběma aktéry tohoto 

textu byl zaznamenatelný v roce 2009, kdy panovala celosvětová ekonomická krize a obě 

země byly v recesi. 68  K ohrožení ekonomických vztahů došlo pouze částečně, když 

Argentina začala postihovat společnosti, které v oblasti Falkland prováděly první 

průzkumné vrty kvůli těžbě ropy. Administrativa prezidentky Kirchnerové měla 

falklandskou ropu, resp. její obranu před britskými a falklandskými společnostmi jako 

jednu ze svých priorit. Byla velmi aktivní ve vytváření obranných opatření, aby jimi 

zamezila průjezdu těžařských lodí, či omezila další průzkum mořského dna. Ačkoliv se 

prezidentka Kirchnerová osobně velmi aktivně angažovala v řešení falklandské otázky, 

které spočívalo ve zdůrazňování argentinského nároku na souostroví a podmiňováním 

společných jednání diskuzí ohledně statusu souostroví, Británie si stála za svým 

odvolávala se na princip sebeurčení. V roce 2013 proběhlo na Falklandách oficiální 

referendum a ostrované za účasti mezinárodních pozorovatelů jednohlasně potvrdili svůj 

zájem na setrvání pod britskou korunou. Argentina výsledky hlasování zpochybňovala, 

což však bylo očekávanou reakcí. 

                                                        
67 UN COMTRADE DATABASE: 2017b. „United Nations Commodity Trade Statistics Database“, online 

databáze. <staženo dne 1.5.2017, dostupné na 

https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=HS&r=32&y=all&p=826&so=9

999&rpage=dqBasicQuery&qt=n> 

68 Ibid. 

https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=HS&r=32&y=all&p=826&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=TOTAL&px=HS&r=32&y=all&p=826&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
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Obrat ve vztazích Británie a Argentiny nastal se zvolením Mauricia Macriho, 

nástupce Cristiny Kirchnerové. Macri se stal prezidentem v roce 2015 a ihned po svém 

zvolení začal bilaterální jednání se Spojeným královstvím. Tato jednání se tak po téměř 

šestnácti letech konala po „sovereignty umbrella“ a dala by se označit za největší posun 

v britsko-argentinských diplomatických vztazích za posledních více než deset let. Na 

základě několika jednání, která proběhla mezi oběma aktéry po Macriho zvolení, bylo 

poté vydání oficiální společné komuniké, které pod deštníkem suverenity deklarovalo 

zájem Británie a Argentiny prohlubovat svoje vztahy a společně se snažit o rozšíření 

jejich spolupráce.  

 

Závěr 
 

Britsko-argentinské vztahy od konce války v roce prošly několika obdobími – 

nejprve došlo k přerušení diplomatických a ekonomických vazeb, které byly na začátku 

devadesátých let minulého století obnoveny za přispění tehdejších vrcholných politických 

představitelů, aby pak po přelomu tisíciletí přišlo ochlazení diplomatických vztahů za 

přispění argentinského prezidenta Kirchnera a jeho nástupnice prezidentky Kirchnerové. 

Ekonomická spolupráce v té době však nevykazovala radikální pokles, či růst, ale držela 

se zhruba na stejné úrovni. Velkým příslibem ve vztazích Británie a Argentiny je osoba 

prezidenta Macriho, který je otevřen hlubší bilaterální spolupráci. 

Cílem mojí práce, který jsem si stanovil v jejím úvodu, bylo najít odpověď na 

otázku zda-li je spor o status Falklandských ostrovů specifickým rituálem britsko-

argentinských vztahů s minimálním reálným dopadem, nebo je hlavní třecí plochou 

určující vývoj jejich spolupráce směřování. Na základě zjištění, ke kterým jsem v práci 

dospěl, se domnívám, že otázka falklandského statusu a příslušnosti k jednomu, či 

druhému z aktérů, je skutečně jakýmsi rituálem stojícím nad ostatní bilaterální agendou 

zejména pro Velkou Británii. Podstatou tohoto rituálu je uplatňování historického nároku 

na souostroví na straně Argentiny a odvolávání se na princip nezávislého sebeurčení 

Falklanďanů na straně Spojeného království. Naproti tomu pro argentinskou stranu sporu 

jsou Falklandy méně rituálem a více skutečným vnitropolitickým a národním zájmem, 

jehož intenzita a způsob prosazování, či artikulování, se mění na základě postojů různých 

vlád a prezidentů. Falklandská otázka je tak pro Británii a Argentinu pomyslným 

lakmusovým papírkem, protože aktuální podoba sporu o souostroví odráží podobu jejich 

bilaterálních vztahů. 
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Ve zkoumaném období nedošlo mezi oběma zeměmi k vyřešení otázky statusu 

Falklandských ostrovů, což se pravděpodobně nestane ani v dohledné době, ale na 

ostatních úrovních spolupráce, s pár výjimkami, fungovala standardně. Jelikož se 

z Falkland v Argentině stalo politikum využívané ke vzbuzení národní hrdosti, či zisku 

politických bodů, dá se předpokládat, že spor o status souostroví může být v budoucnu 

znovu překážkou. Britský přístup dle mého názoru zůstane stejný jako v posledních třech 

dekádách, jelikož je již od konce války založen na udržování statusu quo, což dává 

Británii strategickou výhodu při případném vyjednávání. Navíc jsou Falklandy pro Brity 

významnou atlantickou vojenskou základnou, takže z vojenského hlediska by pro ně jistě 

nedávalo smysl souostroví opouštět. 

 

Summary 
 

The Falklands war was fought between Great Britain and Argentina during a ten 

week period in 1982. It was a milestone in British-Argentine relations and affected them 

for the next thirty-five years. This thesis analyses bilateral relations between Great Britain 

and Argentina with a focus on the Falkland Islands dispute from the end of the military 

conflict in 1982, which resulted in defeat of the Argentine Army, until the present day. 

The thesis consists of three chapters. The first chapter could be regarded as an 

introduction to the pre-war situation and as study of the historical evolution of Falklands 

sovereignty as a result of the dispute between the two countries. The second chapter, 

divided into a number of subchapters, describes the evolution of British-Argentine 

relations and explains some unique aspects of this topic. The third and also the last chapter 

is an evaluation and analysis of the previous findings.  

The main conclusion of my thesis can be summarised as follows- the “Falklands 

question” could be, for Great Britain, regarded as a tradition of bilateral relations with 

Argentina separate from the standard diplomatic agenda. The matter of Falkland 

sovereignty and their claim to the archipelago is politically and diplomatically important 

for Argentina.  On the one hand Britain refuses to discuss the matter of Falkland 

sovereignty mainly because of the self-determination principles granted by the British 

government to the Islanders, who in 2013 decided to remain a British Overseas Territory. 

On the other hand, Argentina has on a number of occasions in the past few decades based 

bilateral cooperation on the condition of discussing the Falklands question which has 
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affected the status-quo situation. Despite economic cooperation and continued business 

relations between the two countries, the Falklands sovereignty dispute remains 

unresolved. The dispute is also influenced by the presence of rich natural resources in the 

ocean around the Islands. 

  



 32 

Použitá literatura 
 

Neperiodická 
 
CORBACHO, Alejandro L: 2004. Prenegotiation and Mediation: the Anglo-Argentine 

diplomacy after the Falklands/Malvinas War (1983-1989). CEMA Working Papers: 

Serie Documentos de Trabajo, online dokument. <staženo dne 26.3.2017, dostupné online 

na http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/269.pdf> 

 

DOMINGUEZ, Jorge I.: 1998. Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War 

Era. USA: University of Pittsburgh Press, 360 stran. 
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