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Abstrakt 

Práce se věnuje válečnému konfliktu na Falklandských ostrovech mezi Velkou Británií a 

Argentinou a vlivu samotného sporu o suverenitu nad ostrovy na vzájemné vztahy obou zemí. 

Hlavním cílem je zkoumat, jak spor o suverenitu působil a působí na vztahy Spojeného 

království s Argentinou. Text se zabývá historickým kontextem sporů, snahám o zabránění 

konfliktu, samotnému průběhu války na Falklandských ostrovech a vlivu sporu na vzájemné 

vztahy po jejím skončení.   

Abstract 

The thesis focuses on the war conflict on Falkland Islands between the Great Britain and 

Argentina and on the influence of the dispute about the souvereignty over the islands on the 

relationships of these two countries. The main purpose is to discover how the souvereignty 

dispute has been affecting the relations of the countries. The work deals with the historical 

context of the conflic and with the effort to prevent the conflict. Furthemore, the thesis 

describes the course of the war on Falkland Islands and the impact this war has been having 

after it’s end. 
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Volba tématu 

Ve své bakalářské práci se věnuji sporu o Falklandské ostrovy a jeho vlivu na 

vzájemné vztahy Argentiny a Británie. Konflikt probíhal již od roku 1833, kdy Britové území 

obsadili, situace se však zdramatizovala až počátkem 80. let 20. století. Argentinu tehdy 

ovládla vojenská junta v čele s generálem Leopoldem Galtierim, v čele britské vlády byla 

Margaret Thatcherová. Na počátku roku 1982 se Argentina ukončila diplomatická jednání a 

chystala svoji invazi. K urovnání sporu nepomohla ani mezinárodní snažení. Spor skončil 

poměrně krátkým ozbrojeným konfliktem, který probíhal od 2. dubna 1982, kdy invazní 

vojsko obsadilo Falklandské ostrovy, a skončil 14. června 1982, tehdy Britové dobyli území 

zpět a argentinské jednotky kapitulovaly. Boje rozhodlo, kromě lepší vojenské techniky a 

zkušeností na straně Britů, podcenění situace Argentinci, kteří neočekávali, že se Velká 

Británie odhodlá k odvetnému útoku. 

Tématem mojí práce je Válka o Falklandy: Vliv sporu na vzájemné vztahy. V práci se 

hodlám věnovat nejdříve vývoji událostí na Falklandských ostrovech, od jejich objevení 

v roce 1592, až po zhoršení vztahů mezi Británií a Argentinou v sedmdesátých letech, 

diplomatickým jednáním a snahám o zabránění konfliktu, samotným vypuknutím sporu v roce 

1982, jeho průběhem a v poslední části vlivu sporu na vzájemné vztahy od skončení války, až 

do současných let.  

Cíle a metody práce: 

Cílem práce bude zkoumat vzájemné vztahy Argentiny a Velké Británie. Vývoj 

situace od objevení ostrovů, až do období válečného konflikt, jeho průběhu a vztahu obou 

zemí po roce 1982. 

Hlavním cílem je zkoumat, jak spor o suverenitu působil a působí na vztahy 

Spojeného království s Argentinou. Budu vycházet z předpokladu, že po celou dobu působil 

výrazně. Argentince spor o ostrovy donutil k invazi  a i v nynější době se snaží omezit britský 

vliv v oblasti, spory a provokace zasahují i do dalších oblastí, než je politika. 

Další otázky, kterými se budu zabývat: 

Co patří mezi hlavní příčiny sporu a proč přerostl ve válečný konflikt? 

Kdy konflikty začaly? 



 
 

Jak spor ovlivňoval vzájemné vztahy před válkou? 

Jak spor ovlivňuje vztahy po válce? 

Z jakého důvodu se Argentina tolik angažuje na získání ostrovů pod svou kontrolu? 

Proč se jich VB nechce vzdát? 

Jaké byly vztahy před válkou? 

Jak vypadají vztahy dnes? 

Jak probíhal konflikt a co rozhodlo o vítězství Británie? 

 

Předpokládaná struktura práce: 

Úvod 

1. Historické a geografické předpoklady konfliktu 

1.1. Geografické vymezení a význam 

1.2 Historické pozadí sporu o ostrovy 

1.3. Vývoj sporů po 2. světové válce 

2. Situace v Argentině a snahy zabránit konfliktu 

2.1. Vývoj argentinské vnitřní situace do nástupu Galtieriho 

2.2. Situace před konfliktem a snahy o jeho zamezení  

3. Válečný konflikt 

3.1. Argentinská invaze 

3.2. Britská protiakce 

3.3. Postoj mezinárodních organizací 

3.4. Klíčové momenty války a kapitulace Argentiny 

4. Vztahy po skončení války 

4.1. Období 1982-1989 

4.2. Období 1989 až po současnost  



 
 

Závěr 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je zejména zkoumání vlivu sporu o ostrovy na 

vzájemné vztahy Británie a Argentiny. Zatímco válečné operace probíhaly jen několik týdnů 

na jaře 1982, samotný spor začal o téměř století a půl dříve, když se v roce 1833 na ostrovech 

vylodili britští vojáci, argentinské osadníky donutili odplout a nad ostrovy vyhlásili britskou 

suverenitu. Argentina se s tímto momentem nikdy nesmířila a při pozdějších jednáních tuto 

událost předhazovala Britům víc, než jakýkoli válečný čin. Rozdílné pohledy na svrchovanost 

nad ostrovy nakonec vyústily až v onu válku, kdo by si však myslel, že její výsledek situaci 

definitivně vyřešil, ten je na omylu. I v následujících desetiletích po položení zbraní spor 

ovlivňuje vztahy obou zemí a nic nenaznačuje, že by se to mělo měnit.  

Toto téma jsem si vybral vlastně naprostou náhodou. Při sledování mého oblíbeného 

pořadu Top Gear jsem narazil na epizodu, kdy si při cestě po Argentině namontoval jeden 

z hlavních protagonistů poznávací značku s označením H982 FKL a u Argentinců to vyvolalo 

velmi negativní pozdvižení. Do té doby jsem o skončené válce nic nevěděl, tehdy mě však 

dramatický konflikt zaujal a přál jsem si dozvědět, proč obě země stojí o malé ostrovy kdesi 

v Atlantském oceánu, stovky (a v případě Británie tisíce) kilometrů od jejich pevniny.  

V práci se tak na tento spor zaměřuji, zjišťuji počátek jeho vzniku, a zkoumám, zda 

poškozoval britsko-argentinské vztahy již před samotnou válkou a zda tomu tak je i po 

skončení války. V první kapitole se věnuji právě jeho vzniku v 16. století a historickému 

vývoji. Od prvních konfliktů s objevením ostrovů a jejich jménem, až po snahu situaci vyřešit 

diplomatickou cestou a zabránit její další eskalaci. Literaturu pro tuto část tvoří zejména kniha 

od českého autora Jaroslava Hrbka Válka o Falklandy 1982 a postupem času stále více dílo 

britského novináře Maxe Hastingse s názvem The Battle for the Falklands. Také se věnuji 

vývoji Britsko-argentinským vztahům po vzniku Argentiny, kde mi sloužily převážně odborné 

články.  

Druhá část bakalářské práce se věnuje také válečnému konfliktu, všímá si však i 

diplomatických rozhovorů a jednání v OSN, které si dávaly naději, že se jim válku podaří 

ukončit. Právě kyvadlová diplomacie a zasedání OSN, byly jedinou platformou, kde alespoň 

nějaká jednání mezi oběmi zeměmi, mohlo probíhat. K válce se schylovalo poměrně dlouho, 

do poslední chvíle však byly naděje, že se vše podaří vyřešit mírovou cestou. Světová 

společenství ostatně doufala, že diplomacie vše vyřeší i během válečného konfliktu, ale jak 

argentinská strana v čele s vojenskou juntou, tak ta britská v čele s Železnou lady Margaret 



3 
 

Thatcherovou chtěli vše dokončit vojenskou cestou. Zdroje pro tuto část jsou podobné jako na 

tu první, přičtěme však ještě oficiálního historika falklandské války Lawrence Freedmana. 

V diplomatické pasáži pak paměti Margaret Thatcherové Roky na Downing Street a její 

autorizovaný životopis Dáma se neotáčí od politického komentátora Charlese Moora.  

Třetí kapitola začíná roky bezprostředně po skončení války. Jsou zde líčeny první 

snahy zemí o znovunavázání diplomacie, postupné oteplování vzájemných vztahů 

v devadesátých letech a jejich opětovnému zhoršení, ke kterému přispěl hlavně argentinský 

nacionalistický prezident Néstor Kirchner. Kapitola je rozdělena do třech částí, ta první je 

ohraničena koncem války a rokem 1990. V tomto období probíhaly nesmělé pokusy 

o znovunavázání diplomatických styků a snahy vyvrcholily v roce 1989 podepsáním 

zastřešující formule. Druhou částí je období od roku 1990, až do konce milénia, kdy se vztahy 

postupně více a více vylepšovaly. Třetí pasáží je období od roku 2000 do falklandského 

referenda v roce 2013. V tomto období byl v roce 2003 zvolen v Argentině prezident 

Kirchner. Jeho způsob agresivního vyjednávání, spolu s nedodržováním dohodnutých dohod 

na obou stranách vedlo k opětnému otočení vztahů o 180 stupňů. V této části budou mými 

zdroji hlavně odborné články z elektronických databází a novinové články.   
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METODOLOGIE 

 

Metodou mé práce bude případová studie. Pokusím se provést vztahovou analýzu 

s ohledem na politicko-historický kontext. V rámci práce si budu všímat dynamiky sporu. Ten 

má podle Šmída tyto fáze: latentní spor, manifestace sporu, eskalace sporu, mrtvý bod 

sporu, deeskalace sporu, řešení sporu a budování míru. V latentní fázi si aktéři uvědomují 

neslučitelnost svých zájmů a existenci sporu. V manifestační fázi můžeme vidět zvětšující se 

počet neslučitelných zájmů a aktéři již podnikají jednotlivé kroky. Eskalace je vrcholem 

sporu, vztahy mezi aktéry jsou narušeny, nebo úplně přerušeny. Mrtvý bod sporu je myšlený 

vyčerpaností zainteresovaných stran, která ani jedna nemá dostatek sil k porážce soupeře. 

Deeskalace sporu je jeho slábnutí, aktéři se snaží přijít s přijatelným řešením pro všechny. 

Komunikace je obnovena. Řešení sporu znamená snahu o diskuzi a navazování vztahů. A 

konečně budování míru se snaží obnovit stav před počátkem sporu. Čím silnější bude 

dynamika sporu, tím více by měl konflikt působit na vzájemné vztahy Velké Británie.  

CÍL PRÁCE 

 Hlavním cíl je prakticky stejný jako název práce. Budu zkoumat, jak spor o 

Falklandské ostrovy působil a působí na vzájemné vztahy Velké Británie a Argentiny. Všímat 

si budu také jak samotný spor začal, kdy došlo k jeho nárůstu a jaké instituce se snažili 

vznikajícímu válečnému konfliktu zabránit. Zazní tak odpověď na otázku, proč obě země tolik 

touží mít ostrovy ve své moci.   

LITERATURA 

V práci budu až na výjimky používat sekundární zdroje. Jedná se především o knihy 

zahraničních historiků a politiků z Velké Británie, použity však budou i knihy českých autorů. 

Rovněž ve velké míře čerpám z odborných článků a periodik, v poslední části také 

z novinových článků.  
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1 HISTORICKÝ VZNIK A VÝVOJ KONFLIKTU  

Základní věcí, kterou musíme začít, je vymezení Falklandských ostrovů. Vzhledem 

k tomu, že se o něj Británie s Argentinou pře již téměř dvě století, nabízí se domněnka, že 

ostrovy se musejí nacházet někde přesně na půl cesty mezi oběma zeměmi, mají vynikající 

strategickou polohu, oplývají nevyčerpatelnými přírodními zdroji nebo podnebí nabízí ideální 

podmínky pro řadu zemědělských produktů. Není to však pravda. 

 

1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ A VÝZNAM FALKLANDSKÝCH OSTROVŮ 

Falklandské, nebo pro někoho též Malvínské ostrovy
1
, jsou tvořeny dvěma velkými 

ostrovy (Západní a Východní Falkland) a 776 ostrůvky menších velikostí, které leží na Jižní 

polokouli obklopené Atlantským oceánem zhruba 700 km od pobřeží Argentiny a okolo 

8000 mil od pobřeží Británie. Celková rozloha ostrovů je více než 12 tisíc kilometrů 

čtverečních. (20:49) V současné době obývá ostrovy téměř 2600 obyvatel, kteří pocházejí 

z více než 60 národů a tvoří tak velmi kosmopolitní společnost, většina je však původem 

z Británie. Velké množství z nich žije v hlavním a jediném městě, kterým je Port Stanley. 

Kromě lidí najdeme na ostrově více než 600 tisíc ovcí a není proto divu, že se velká část 

místních věnuje pastevectví. Podnebí je na těchto ostrovech sopečného původu převážně 

chladné, vlhké a větrné, průměrná teplota se pohybuje okolo 6  C. Nejvyšším bodem 

souostroví je vrcholek hory Mount Usborne, nacházející se ve výšce 705 m. n. m. Jedná se o 

zámořské území Velké Británie, hlavou státu je tak formálně stále britský monarcha, kterého 

zastupuje guvernér. (1:234-235) 

Ekonomický význam Falkland však původně nebyl velký. Obyvatelstvo se živilo 

především rybolovem, dodnes prosperující vývoz vlny nastal až v době britské správy. 

Na důležitosti jim však dodalo alespoň významné strategické postavení. Postupem času 

se staly zásobárnou vody, potravin a později uhlí pro lodě plujících na dlouhých cestách. 

Umístění ostrovů také umožňovalo, do vybudování Panamského průplavu v roce 1914, 

kontrolovat plavidla mířící k Drakeovu průlivu a Hornovu mysu. (2) 

Během první světové války se ostrovy staly důležitou námořní základnou, v bitvě 

se tu navíc střetla britská a německá flotila. Střet nakonec skončil drtivým vítězstvím 

britského viceadmirála Dovetona Sturdeeho. Během druhé světové války pak bylo na ostrovy 
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6 
 

vysláno dva tisíce vojáků
2
, kteří měli Falklandy chránit za předpokladu, že by se některý 

ze států Jižní Ameriky přidal na stranu Osy. (3:11)  

 Hlavní potenciál do budoucna a hlavní důvod dnešních sporů je to, co ostrovy 

nabízejí v podobě nerostného bohatství, zejména pak ropy a zemního plynu. V roce 1993 byl 

Brity zahájen geologický průzkum a počáteční průzkumy naznačily možnou těžbu, která by 

produkovala až 500 000 barelů denně. V současné době probíhají ropné vrty v přilehlých 

vodách. V oblasti rovněž roste cestovní ruch. V roce 2009 Falklandy navštívilo 69 tisíc 

turistů. Území celkově zaznamenává ekonomický růst, kromě obrany jsou ostrovy finančně 

nezávislé. (4) 

Po shrnutí těchto základních informací je dobře vidět, že i když jsou země ochotny 

válčit o tyto ostrovy stovky kilometrů od svého domova, o nic převratného by jejich ztrátou 

nepřišly. Ostrovy jsou velmi nehostinné a kromě pastevectví nemají větší význam. Ani 

strategická poloha již v dnešní době není tolik významná a nejinak tomu bylo i v době 

falklandské války. Ano, jsou zde velké naleziště ropy, to však bylo až do devadesátých let jen 

domněnkou a vliv na vztahy Argentiny a Británie by to do té doby mít nemělo. Příčiny tak 

musíme hledat v jiných důvodech, než ve velké důležitosti těchto ostrovů.  

 

 

1.2 HISTORICKÉ POZADÍ SPORŮ O OSTROVY 

K hledání prvních sporů o Falklandy nemusíme chodit daleko. Začínají již u základní 

otázky - kdo tyto jihoamerické ostrovy objevil jako první? Tento na první pohled banální 

spor, společně s pozdější kolonizací ostrovů, je ve skutečnosti prvopočátek britsko-

argentinských sporů a zhoršení vzájemných vztahů. Argentina právě historii ostrovů 

vyzdvihává při řešení svých nároků na ostrovy.  

Podle britské verze ostrovy objevil a možná tam i přistál alžbětinský mořeplavec John 

Davis na lodi Desire
3
 sto let po objevení Ameriky, tedy v roce 1592. Argentinci, kteří tuto 

verzi popírají, naopak tvrdí, že na Malvíny jako první narazila obchodní španělská loď, která 

kvůli nedochovanému názvu bývá označována jako Incógnita. Ta měla, kvůli nepřízni počasí, 

                                                           
2
 Vojáků bylo více než civilních obyvatel 

3
 V roce 1948 byla loď Desire přidána do vlajky a znaku Falkland 
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deset měsíců kotvit v dnešní Fox Bay neboli Liščí zátoce. Nezpochybňovaným objevitelem 

tak bývá označován až holandský kapitán Sebald de Weert v roce 1594. (3:8) 

Neshody panují i ohledně názvu souostroví. Britové používají název Falklandy, 

se kterým přišel kapitán John Strong, který na ostrovech prokazatelně přistál v roce 1690. 

Úžinu mezi dvěma hlavními ostrovy nazval na počest komisaře admirality vikomta
4
 

Falklanda, který financoval jeho výpravu, Falklandský průliv. Postupně se tento název sžil 

i s celým souostrovím, které bylo do té doby známé pod názvem Hawkinsonova země. (3:8) 

Argentinci naopak dávají přednost názvu Les Malvinas. Jedná se o španělskou verzi názvu 

Les Malouines, se kterým přišli bretonští lovci tuleňů, navštěvující ostrovy od roku 1698. 

Ty jim údajně připomínaly jejich domovský přístav v St. Malo. (5:671) 

Významným se ve sporech o ostrovy stal rok 1713, kdy byla podepsána Utrechtská 

smlouva
5
, ukončující války o dědictví španělské. Na jejím základě získali Britové mimo jiné 

rozsáhlé území v Kanadě a Gibraltar, o který se vedou dodnes spory. Španělům bylo 

potvrzeno téměř výlučné právo na državy v Jižní Americe. Británie s dohodou souhlasila, 

takže touto logikou by Falklandy měly patřit Argentině, která je převzala jako dědictví 

po španělském kolonializmu, to však Velká Británie neuznává. Ostrovy se v té době brzy 

staly předmětem jejich zájmu. (6) 

Jako první započali s osídlováním Falklandských ostrovů Francouzi, kteří ve východní 

části hlavního ostrova vybudovali pevnost a osadu Port Louis a jednu menší v jižní části 

stejného ostrova.  O rok později přistála v malé zátoce, přibližně 80 mil od osady Port Louis, 

britská expedice pod velením kapitána Johna Byrona. Vylodila se na Saundersově ostrově 

a Falklandy prohlásila za državu krále Jiřího III. V roce 1766 vznikla na stejném místě osada 

Port Egmont. (3:8-9)   

Francouzská kolonizace a budování osady samozřejmě neuniklo pozornosti Španělska, 

které mělo, na základě smlouvy z Tordesillas
6
, nárok na veškeré území v Novém světě, vyjma 

Brazílie patřící Portugalsku. Proti zřízení Port Louis tak Španělé protestovali a roku 1767 

jejich nároky Francouzi uznali pod podmínkou, že uhradí veškeré náklady, které byly 

na vybudování osady vynaloženy. Právě v té době došlo k přejmenování francouzského 

                                                           
4
 Šlechtický titul, který se používal zejména v západní Evropě 

5
 Mírová smlouva uzavřená 11. dubna 1713 v Utrechtu. Spolu s rastattským mírem ukončila válku o španělské 

dědictví mezi Francií a Španělskem na straně jedné a Velkou Británií, Portugalskem, Nizozemím, Pruskem a 
Savojskem na straně druhé. 
6
 Smlouva o rozdělení nově objeveného světa mezi tehdejší námořní mocnosti Španělsko a Portugalsko.  Byla 

podepsána 7. Června 1494 ve španělském městě Tordesillas. 
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pojmenování souostroví Les Malouines do dnešní podoby Islas Malvinas, z Port Louis se stala 

trestanecká kolonie Puerto Soledad. (7:2-3) 

Bez pozornosti dlouho nezůstala ani britská osada Port Egmont. Španělé ji objevili 

v roce 1769 a jejich nevole s britským počínáním přerostla až v ozbrojený konflikt a první 

opravdovou krizi. Následujícího roku byly k ostrovu vyslány čtyři fregaty
7
 s vojskem čítající 

zhruba 1500 mužů, kteří donutili Brity osadu opustit. Ve chvíli, kdy se zprávy o vojenské akci 

dostaly do Velké Británie, zvedla se ohromná vlna odporu, která obě země přivedla na okraj 

války. Možná odveta britského království a nátlak Francie donutil Španělsko k jednání. 

V dohodě bylo rozhodnuto o vydání osady zpět do rukou Británie a obnovení všech záležitostí 

do stavu před 10. červnem 1770. Přestože došlo k ústupku v podobě obnovení osady 

a přístavu, celé souostroví i nadále mělo patřit Španělsku. Právě to později vedlo k britsko-

argentinskému sporu o oprávněnosti nároku na ostrovy. Britové ani na podruhé v obnovené 

osadě dlouho nevydrželi a z finančních důvodů ji roku 1774 opustili. Na ostrově však po sobě 

zanechali olověnou desku s prohlášením o pokračující svrchovanosti země koruny Jiřího III. 

nad ostrovy. (8:406) 

Mezi lety 1774 a 1811 tak ostrovům vládli pouze Španělé. Ostrovy se staly proslulé 

pro svou nehostinnost (vystřídalo se zde 32 španělských guvernérů) a používaly se jako 

trestanecká kolonie. Po vypuknutí bojů španělských amerických kolonií za nezávislost v roce 

1811, museli Španělé Malvíny vyklidit. Po britském vzoru po sobě zanechali v kapli v Puerto 

Soledad olověnou desku, která hlásala, že ostrovy nadále patří španělskému králi Ferdinandu 

VII. V dalších letech obývali Falklandy pouze velrybáři, lovci tuleňů nebo uprchlíci před 

zákonem. (3:9) 

Měli bychom uvést také širší historický kontext. V Evropě v té době vrcholily 

Napoleonské války. Španělé, kteří byli na straně Francie, v ni měli velké problémy. Toho 

využili Britové, kteří se snažili v letech 1806 a 1807 o celkové obsazení jejich kolonií v Jižní 

Americe. Získat se pokusili i budoucí argentinské území, byli však po ostrých bojích  

s místním vojskem vytlačeni. V následujících letech vypukla ve španělských koloniích válka 

o nezávislost. Nejprve došlo ke svržení španělského místokrále, následovalo patnáct let 

dlouhých bojů. Dne 9. července 1816 došlo po dlouhých sporech k vyhlášení nezávislosti 

Spojených laplatských provincií (Provincias Unidas del Río de la Plata), s kongresem sídlícím 
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v Buenos Aires, kde se začalo pracovat na nové ústavě. (12:108) Svůj název Argentina 

používá od 24. prosince 1826, kdy byla sepsána její ústava. 

V roce 1820 vypukly nové spory o ostrovy, když válečná loď Heroína, pod velením 

Davida Jewetta, připlula na Malvíny a prohlásila je za državu Spojených laplatských 

provincií, které si na Falklandy dělaly nárok, jako na své dědictví po španělských 

kolonizátorech. Stálá posádka zde však nezůstala. (8:406) 

K dalšímu obydlení Malvín tak došlo až o několik let později, kdy byla, v roce 1826, 

obnovena bývalá španělská osada Puerto Soledad. Obnovu měl na starosti hlavně hamburský 

obchodník Louis Vernet, který se o tři roky později stal, i přes odpor Britů, prvním 

argentinským guvernérem na Malvínských ostrovech. Stal se však brzy nepopulárním, 

vymáháním vysokých poplatků za lov a zabavením tří lodí v roce 1831 si proti sobě poštval 

Američany. Ti zareagovali vysláním fregaty Lexington, která přistála v Puerto Soledad. Její 

posádka zničila argentinské zbraně, osadu vyrabovala a srovnala se zemí. Vernet byl vyhnán 

z ostrovů a ty byly prohlášeny za zbavené veškeré vlády. (7:6-7) Ani funkce dalšího 

guvernéra netrvala dlouho. V roce 1832 byla na ostrovy vyslána loď Sarandi, která se měla 

znovu ujmout osady pod vedením Juana Mestiviera. Vláda dočasného guvernéra však 

skončila po necelých dvou měsících, když byl při vzpouře svých vojáků zabit. Nástupcem 

se stal fregatní kapitán Pinedo. (9:475) Ani ten neměl štěstí na klidnou vládu, na Nový rok 

1833 dorazila do přístavu loď Velké Británie. Její vojáci provedli výsadek, vyhlásili nad 

ostrovy britskou suverenitu a donutili argentinské vojáky a část osadníků odplout. Téhož roku 

založili novou osadu u přístavu Stanley. Tím začala takřka 149 let dlouhá správa Britů 

nad ostrovy, kterou však Argentina nikdy neuznala. (3:10) Podle Argentiny sice došlo hned 

v srpnu 1833 k lidovému povstání, ve skutečnosti se však jednalo o skupinu třech 

argentinských gaučů
8
 (jedním z nich byl pozdější argentinský hrdina Antonio Rivera) a pěti 

odsouzenců z Mestivierovy věznice, kteří zavraždili britského správce, ukradli všechno, 

co mohli a uprchli do vnitrozemí. Zde byli následně zajati britskou námořní pěchotou. Tuto 

invazi a vyhnání osadníků Argentina často vytahuje při jednání o suverenitě. (9:476) 

Jako oficiální kolonie Velké Británie byly Falklandy prohlášeny v roce 1840, 

následujícího roku dorazil britský guvernér Richard Moody, který roku 1845 přesunul 

centrum správy z Port Louis do Port Stanley, které se stalo hlavním městem. (10) V roce 1842 

byla oficiálně ustanovena koloniální správa. V dalších letech docházelo ke kolonizaci ostrovů, 
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většina nových obyvatel byla původem ze Skotska a na ostrovech se stal jejich obživou chov 

ovcí. Osídlení měla na starost zejména společnost Falkland Islands Company, která ve velkém 

nakupovala půdu a následně zde stavěla osady a skladiště. Argentina projevila zájem 

o ostrovy na konci 80. let 19. století, kdy žádala jejich navrácení na základě zeměpisné 

polohy. Požadavek byl vcelku logicky britskou stranou odmítnut, protože během jejich 

kolonizace ostrovy začaly prosperovat, navíc byla přesvědčena o právu na svou suverenitu. 

Argentina žádala v roce 1884 o vyřešení rozporu u mezinárodní soudní arbitráže, Británie 

to však omítla, aniž by se obtěžovala s odůvodněním. Jak již bylo řečeno, docházelo k vývozu 

vlny a zásobování lodí plující k Hornovu mysu. (3:10-11) V roce 1908 pak byly Falklandy 

rozšířeny o takzvané Falklandské dependence, které byly tvořeny Jižními Sandwichovými 

ostrovy, Jižními Orknejemi, Jižní Georgií, Jižními Shetlendy a Grahamovou zemí. (1:235) 

Během první světové války Falklandské ostrovy nabraly na strategickém významu, 

v přilehlých vodách pak probíhaly námořní operace. Na začátku listopadu 1914 potopila 

německá Východoasijská eskadra, vedená admirálem von Speem, dva britské křižníky, 

na kterých zahynulo 1600 námořníků. V reakci na tuto událost byly převeleny dva křižníky 

ze Skotska do jižního Atlantiku, které se staly součástí flotily vedené viceadmirálem 

Sturdeem. Následovala velká námořní bitva, ve které britské lodě rozstřílely německé lodě. 

Z bojiště unikl pouze křižník Dresden, zahynulo zde přes 1800 německých námořníků včetně 

admirála von Speeho, více než dalších 200 bylo zajato. (11:18-19) 

V průběhu druhé světové války bylo na ostrovy přesunuto více než 2000 mužů 

z pěších a protiletadlových jednotek, bylo jich tak více než trvalých obyvatel. V případě, 

že by se některá ze zemí latinské Ameriky přidala na stranu Německa
9
, byli připraveni chránit 

ostrovy před okupací. Opět zde byla také základna britského námořnictva. S koncem války 

byli vojáci staženi. (3:11) 

 

1.3 BRITSKO-ARGENTINSKÉ VZTAHY MIMO FALKLANDSKÉ OSTROVY 

Jak bylo řečeno, Argentina byla dříve součástí španělských kolonií. Spor o nadvládu 

nad Falklandskými ostrovy z roku 1770 byl jedním z nejzávažnější v této oblasti a nechybělo 

mnoho, aby přerostla ve válečný konflikt. Situace se ale nakonec uklidnila a k dalšímu 

významnému konfliktu s Brity v latinskoamerické oblasti došlo až o několik desetiletí 

později..V průběhu Napoleonských válek totiž bylo Španělsko původně spojencem Francie, 
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Británie tedy napadla Buenos Aires a další oblasti španělských kolonií, jejich obsazení však 

úspěšné nebylo. Při následné Poloostrovní válce se Španělé s Brity spojili a k dalším 

napadením těchto oblastí již nedocházelo. Obrovské ztráty, které Španělé během 

Napoleonských válek utrpěly, způsobily, že imperiální velmoc nebyla schopna plně 

kontrolovat svá zámořská teritoria. To způsobilo, spolu se sociálními změnami způsobené 

obrovskou militarizací a mezinárodním vlivem, zahájení revoluce za nezávislost. Británie 

během těchto bojů zůstala neutrální, podpořila však argentinskou deklaraci nezávislosti 

z prosince 1823. Vzájemné diplomatické vztahy byly navázány smlouvou o přátelství, 

obchodu a plavbě.  (47 :10-15) 

Vliv Velké Británie se stal v nově vzniklé zemi brzy velmi výrazný, podílela se na 

významném ekonomickém rozkvětu latinskoamerické země. Poté co byla vyhlášená 

nezávislost, boje v Argentině pokračovaly i nadále. Nebojovalo se jen o jednotu nového státu, 

ale i o politickou moc a budoucí směřování země. Konflikty probíhaly mezi unitáři (chtěli 

centrální vládu v Buenos Aires) a federalisty (podporovali autonomii zemských vlád) a 

bránily uklidnění situace v zemi. V roce 1829 se moci v zemi ujal vůdce federalistů Juan 

Manuel de Rosas a zavedl v zemi diktaturu. S krátkou přestávkou byl v čele země až do roku 

1852. Postupně se mu podařilo sjednotit celé území a jeho vliv začal směřovat mimo hranice 

země. V roce 1848 se pokusil o anexi Uruguaye a Paraguaye. Proti tomu zakročila Francie 

společně s Británií, která v té době měla Falklandy pod kontrolou již 15 let. Nelíbilo se jim, že 

by přišly o možnost obchodu s napadenými zeměmi. Zahájily blokádu Buenos Aires, 

k sesazení Rosase však nedošlo. Osudná se mu tak stala až krátká válka s Brazílií v roce 

1851
10

. Konflikt skončil jeho porážkou a odjezdem do Velké Británie. (47 : 18-20) 

Po konci jeho diktatury se Argentina začala snažit o celkovou modernizaci země a její 

konsolidaci a pokusila se vypracovat mezi světové mocnosti. K tomu ji měly dopomoci 

britské investice, které do země ve velkém směřovaly od roku 1865, až do první světové 

války. Pro Velkou Británii, přinejmenším v letech 1880-1914, byla Argentina důležitější než 

Egypt nebo Čína. Sloužila jako zdroj potravin, surovin, trh a místo pro investice kapitálu. 

Jejich finanční investice se pro rozvoj Argentiny ukázaly být naprosto klíčové. Od 80. let 

argentinská ekonomika každoročně narůstala. Britské investice směřovaly nejvíce do státních 

dluhopisů, rovněž ale do místních služeb a rozvoje železnic. Významné postavení měla Velká 

Británie na argentinském trhu od roku 1884. Sama do Jižní Ameriky dovážela bavlněné látky 

                                                           
10

 Takzvaná Platine war 



12 
 

nebo surové železo, Argentina naopak vyvážela různé druhy obilí. Právě vývoz zemědělských 

produktů byl pro rozvíjející se argentinskou ekonomiku klíčový. K tomu bylo potřeba 

ovládnout pampy a vybudovat kvalitní infrastrukturu, k čemuž jim pomáhaly právě britské 

prostředky. (48, 12: 223) 

Také vývoz masa se pro Argentinu stal postupem času zcela zásadní. Díky velké 

provázanosti se zahraničním trhem se jeho export stal brzy důležitým faktorem růstu 

argentinské ekonomiky. Mezi investory, financující export masa, získala Velká Británie brzy 

opět dominantní postavení. Jejich zájem byl zapříčiněný zejména agrární krizí a urbanizací 

britského obyvatelstva.Významnou komoditou byl rovněž vývoz surové vlny. Vztahy Británie 

a Argentiny v ekonomické sféře by se daly popsat jako spojení společných a nutných zájmů, 

nejednalo se o opravdové zájmy zemí. (48) 

Mezi lety 1873 a 1879 proběhla série geografických expedic do Patagonie, v roce 

1881 o ni Argentina podepsala smlouvu o hranicích s Chile.Tento list vymezoval hranice a 

položil základy dnešních společných hranic. V roce 1896 však s vymezením opět nastaly 

problém a vymezení hranic musela rozhodnout v arbitráži Británie, která rozhodla v roce 

1902, dohodou známou pod jménem Pactos de Mayo. Argentinští zástupci, kteří vyjednávali, 

byli doma kritizování kvůli řadě ústupků, které vůči Chile udělali a rovněž se nelíbilo, že 

země bude podřízena rezoluci britské koruny.  (47:34-35) 

Rozvíjející se argentinskou ekonomiku a vztahy s Británií velmi ovlivnila takzvaná 

Baringova krize, která zemi zasáhla v letech 1880 až 1914. Krizi si způsobila do jisté míry 

sama Argentina. Mohla za to její nerozvážná finanční politika, Británie se však pro ni stala 

hlavním viníkem.V období do roku 1905 lze pozorovat jen minimální množství investic. Od 

tohoto roku se britské investice obnovily, Velká Británie a Argentina si k sobě časem opět 

našly důvěru, ale hlavní vliv již na tomto jihoamerickém trhu postupně získávalo USA. Po 

překonání krize se Argentině znovu dařilo využít svého potencionálu a postupně se stala 

jednou z nejvyspělejších zemí světa. V období do počátku první světové války, tak Argentina 

čelila velkým problémům, které se ji nakonec dařily překonat. Po jejím vypuknutí ale nastala 

další ekonomická krize, se kterou Argentina nemohla nic dělat. Došlo k odchodu evropských 

investorů a snížení importu i exportu. Země tak zaznamenala velký ekonomický propad. 

(48:501) 

Na rozdíl od proběhlé Baringovy krize se však Argentině dařilo držet svou situaci vůči 

zahraničí na únosné míře a nedocházelo k většímu zadlužení. Bylo to umožněno obrovským 
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vývojovým skokem, který země v minulých letech zaznamenala. Ekonomika již nebyla 

zaměřena pouze na vývoz vlny a kůže, naopak se vyznačovala poměrnou rozmanitostí, navíc 

se daleko více zaměřila na rozvoj domácího průmyslu.  To ji pomohlo udržet si i v době 

válečného konfliktu stabilitu a stát se vzorem většiny státu v Jižní Americe a držet se v čele 

zájmu Velké Británie. (49: 527) 

Po vypuknutí války si Argentina snažila udržet neutrální postoj, opět se však projevila 

ekonomická závislost na Británii. Té se podařilo vyjednat výhodné smlouvy o zásobování 

spojenců obilím a masem, naopak se postarali o zpřetrhání argentinské styky s Německem. 

Nátlak Britů byl v té době neúprosný, zboží z Argentiny nemohlo být odesláno bez jejich 

souhlasu a pokoušeli se omezit dovoz zboží i z okolních zemí. Právě snaha o omezení 

spolupráce států Jižní Ameriky s Německem a naopak navázání co největší spolupráce se 

státy dohody bylo velkým cílem Británie. Argentině se do otevřené podpory jedné či druhé 

strany nechtělo, protože by vznikla ještě výraznější závislost na Velké Británii a USA. 

V Argentině došlo během 1. světové války také k nárůstu radikalismu, což vedlo ke zvolení 

prezidenta Hipólita Yrigoyena z Radikální strany, který začal vystupovat velice tvrdě proti 

britskému vlivu v Argentině. Svou rétorikou a stylem připomínal prezidenty z vojenských 

vlád, kteří nastoupili po něm. Za jeho vlády došlo k výraznému hospodářskému rozkvětu, 

který však nebyl ku prospěchu všem. Docházelo tak k nespokojenosti a častým stávkám, které 

vedly ke střetům. Pokusy k vytvoření stabilní vlády tak nefungovaly, k čemuž pomohla i 

hospodářská krize. (50) 

Ta v Argentině začala v roce 1929 a měla na stát relativně mírný dopad, ekonomika 

země se do určité míry obnovila do roku 1935, nicméně trvale zastavila její hospodářský růst. 

Reakcí na krizi byla snaha o argentinskou soběstačnost v oblasti zemědělství a průmyslu. 

V roce 1930 došlo k násilném svržení vlády Radikálů armádou, čímž započal argentinský 

fenomén zvaný moderní militarismus, který vydržel až do konce války o Falklandy. O tři roky 

později byla s Británií podepsána obchodní dohoda Roca-Runciman, která Argentině 

umožňovala dovážet na ostrovy maso ve stejné míře, jako tomu bylo před krizí. Na druhou 

stranu byla nucena výdělky z mezinárodní obchodu ukládat na území Spojeného království, 

protěžovat britské investice směřující do služeb a chránit obchod s britskými výrobky i na 

úkor argentinských obchodníků. Tyto výrazné ústupky byly nepřijatelné pro čím dál tím více 

nacionalisticky smýšlející obyvatelstvo a vedli k výraznému negativnímu posunu ve vztahu 

k Británii. (51) 
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V období 2. světové války Argentina opět zaujala neutrální postoj, přestože vliv 

Němců na ni byl velký, což bylo způsobeno hlavně velkým množstvím německých imigrantů 

v Argentině. Během války se obchod s Velkou Británií snížil, čímž došlo k mírnému nárůstu 

argentinské ekonomiky. V neutrálním postoji Argentina viděla příležitost, jak se zbavit 

něčeho, co nazývali britským obchodem s argentinskou ekonomikou. Během války se 

v Argentině objevily plány na obsazení Falkland, nebyly však použity. Přestože Argentina 

měla během konfliktu status neutrality, 5000 argentinských mužů sloužilo v britské armádě, 

zastoupení měla i královském letectvu. Spojené státy během války na Argentinu tvrdě tlačily, 

protože se ji nelíbilo její nepřerušení vztahů s Německem a požadovali, aby se jednoznačně 

přiklonili na stranu spojenců. Nátlak se projevoval pozastavením vývozu elektronických 

spotřebičů, chemických látek a techniky pro výrobu ropy. Rovněž zastavily veškeré půjčky a 

snažily se oslabit pozici vlády, kterou chtěly donutit k rezignaci. Nechtěly však začít 

s otevřeným projevem války, aby Argentina materiálně nepřestala podporovat Velkou 

Británii. V březnu roku 1944 přerušily veškeré diplomatické vztahy. Británie naopak byla 

vděčná za argentinské dodávky a protestovala proti tvrdé politice USA. Byla názoru, že 

odstranění diplomatických vztahů by způsobilo, že by Argentina hledala ochranu u Němců. 

Přesto USA donutilo jejich diplomatické vztahy přerušit. V březnu 1945 Argentina vstoupila 

do končící války na straně spojenců a v dubnu byly diplomatické vztahy opět obnoveny. 

(52:56) 

 

Vztahy však neprobíhaly jen v ekonomické a politické oblasti. Obě země se v této 

době ovlivňovaly i kulturně. Již na konci 18. století otevřelo Spojené království britský 

konzulát v Buenos Aires, který pomáhal k rozvoji britské komunity a později se stal sídlem 

první moderní banky. O století později již  Britové na území Argentiny zakládali sportovní 

kluby jako Córdoba Athletic Club či Hurlingham Club nebo své obchodní domy a v hlavním 

městě byla založena i čistě britská škola. Na mnoha ostatních probíhala výuka ve španělštině i 

angličtině a studenti nosili školní uniformy. Předměstí jsou dodnes plná typických anglických 

zahradních chat a argentinským zvykem se stalo, stejně jako u Britů, odpolední pití čaje. 

Krátce po druhé světové válce vznikla v Londýně Anglo-argentinská společnost, která se 

věnovala Argentincům, žijícím na území Británie. Jejím cílem bylo navázat přátelství a 

porozumění mezi oběmi zeměmi. V Argentině byla také na počátku 19. století založena 

anglikánská církev, přestože je v zemi jinak výrazná převaha vyznavačů římskokatolické. 

Sloužit měla britským pracovníkům na území Argentiny. 



15 
 

  

Vzájemné vztahy v tomto období by se tak daly označit za kladné, později, po nástupu 

nacionalismus v Argentině, spíše za neutrální, nic však nenasvědčovalo tomu, že by se obě 

země měly následně utkat o ostrovy ve falklandské válce. Argentina se na počátku 19. století 

vymanila ve válce za nezávislost ze španělské nadvlády, v zápětí se však stala závislou na 

britských financích. Obě země si byly vzájemně prospěšné, britské investice umožnily 

významný argentinský rozvoj a konsolidaci, pro Brity byla Argentina zdrojem potravin, 

surovin a místem pro investice kapitálu. Jeho příliv načas zbrzdila Baringova krize, v roce 

1905 však byly investice obnoveny, postupně se však Argentina začala orientovat spíše na 

USA.V obou světových válkách si Argentina dokázala udržet svůj neutrální postoj, nátlakem 

Británie v první  a USA ve druhé, pomáhala materiálně spojencům. Stejně jako ostatní země, i 

Argentinu ovlivnila hospodářská krize na konci dvacátých let. Ta je donutila podepsat 

nevýhodou smlouvu Roca-Runciman, která v čím dál tím více nacionalistické Argentině vedla 

k zaujmutí negativního postoje vůči Velké Británii. Co se týče sporu o Falklandské ostrovy, 

ten byl v tomto období v latentní fázi a na vzájemné vztahy Velké Británie a Argentiny neměl 

velký vliv. Krize z roku 1770, kdy spor eskaloval a mohl přerůst v otevřenou válku, nastala 

ještě v době, kdy byla Argentina pod španělskou nadvládou. V roce 1884 zažádala Argentina, 

aby spor o suverenitu rozhodla soudní arbitráž, Británie však řízení odmítla. Tato britská 

neochota projednat ostrovní záležitosti, spolu s dalšími věcmi, mohla vést k negativnímu 

posunu ve vzájemných vztazích. Můžeme však říci, že v období od vzniku Argentiny, do 

konce druhé světové války, neměl spor na vzájemné vztahy obou zemí velký význam.  

 

1.4 VÝVOJ VZTAHŮ A SPORŮ PO SKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Přestože si Argentina téměř během celé 2. světové války dokázala udržet neutrální 

postoj, vnitřně byla rozdělena do dvou nesmiřitelných táborů, kterými byly přívrženci a 

odpůrci Osy. Zároveň zabředla do hluboké finanční a materiální krize. Z té se ji měl pokusit 

vyvést nový prezident Juan Domingo Perón, vítěz svobodných voleb v roce 1946, který 

v očích Argentinců představoval ideál národního hrdiny a vůdce. V čele země strávil téměř 

deset let (1946-1955). (12:196-201) Inspiraci k vládnutí hledal v osobě italského vůdce Benita 

Mussoliniho. V prvních letech jeho mandátu sice došlo ke zlepšení životních podmínek, 

sociálních jistot a celkovému rozvoji země, po jeho znovuzvolení však přišla ekonomická 

stagnace, která přerostla v sociální nepokoje, kvůli kterým byl Perón donucen odstoupit 
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a uchýlit se do exilu. (12:221-224) Pro zvýšení své popularity znovu oprášil otázku suverenity 

nad Malvínskými ostrovy. Tuto otázku řešilo mnoho prezidentů, ať už z vojenské junty, nebo 

demokraticky zvolení. Otázka měla odvést pozornost od ostatních témat a fungovala. 

Argentinci totiž mají vlastnictví Malvín zakořeněno hluboce v sobě a na možný zisk 

suverenity zkrátka slyší.  Heslo „Angličané, vraťte nám Malvíny“ tak bylo jedním z hlavních 

sloganů perónistické
11

 propagandy. Toto téma navíc zůstalo hojně využívaným bodem 

programu všech dalších argentinských vlád. Při jednání s jinými státy Latinské Ameriky, 

trvala Argentina na dodatku, kde byla odmítána britská suverenita nad ostrovy. Perón se 

pokusil v roce 1953 Malvíny od Británie koupit, to bylo odmítnuto britskou vládou. (3:11-12)  

Co se týče zahraniční politiky, Argentina se v té době vydala takzvanou třetí cestou. 

Perón tedy rozhodl, že se země nepřidá na žádnou z dvou stran, na které se svět rozdělil, a 

bude udržovat jistou formu spojenectví jak se západem, tak se Sovětským svazem. Význam 

Velké Británie byl v té době na ústupu, jednoznačně největší vliv mělo na Argentinu USA, 

které na ni uvalilo embargo, čímž ji chtělo donutit k ukončení ekonomické nezávislosti a 

přiklonění se na stranu západu. Celkově se však vztahy Argentiny a všech západních zemí 

výrazně zhoršily. (53) 

V roce 1945 vznikla Organizace spojených národů, která jihoamerické zemi nabízela 

další možnost, jak upozornit na otázku Malvín. O dva roky později, zařadila OSN ostrovy 

mezi nesamosprávná území, s čímž nesouhlasila argentinská delegace. (10) 

 V období dekolonizace, které odstartovala na začátku 60. let 20. století, zařadila OSN 

v roce 1964 Falklandy na seznam území, které měly být postupně dekolonizovány. 

Argentinské pojmenování ostrovů Malvinas zahrnula do oficiálního pojmenování ostrovů. 

(3:11-12) Následujícího roku započalo jednání mezi Argentinou a Británií, suverenita 

Falkland však neměla být předmětem jednání. V reakci na neustálé argentinské lobbování, 

rozhodlo 16. prosince 1965 Valné shromáždění
12

 OSN o přijetí Rezoluce č. 2065, nebádající 

obě země k nalezení mírového vyřešení jejich rozporů, které by bylo v souladu se zájmy 

obyvatel ostrovů. Výsledky pak měly interpretovat speciálním výborům a na dalším zasedání 

Valného shromáždění. (9:463-464) 

                                                           
11

 Perónismus byla argentinská politická ideologie, která byla orientovaná na nižší vrstvy. U moci ji držela jak 
armáda, tak i podpora dělníků.  
12

 Hlavní jednací orgán OSN, který je tvořen zástupci všech členských zemí 
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 Rezoluce sice nebyla pro Velkou Británii závazná, přesto souhlasila se zahájením 

jednání, která na ministerské úrovni probíhala od 16. ledna 1966. Ačkoliv se jednalo celých 

16 let, k žádné dohodě se nedospělo. Zpočátku to vypadalo, že by se Argentinci mohli dočkat 

a britská strana bude ochotna připustit suverenitu nad ostrovy za předpokladu, že zajistí 

bezpečí i ekonomický progres ostrovů. Problémem bylo, že to samé si nepřáli ti, kterých 

se to týkalo nejvíce. Obyvatelé Falklandských ostrovů prostřednictvím lobby tlačili na 

britskou vládu, aby své rozhodnutí změnili a Falklandy i nadále podléhaly svrchovanosti 

Velké Británie. Britského ministra zahraničí Lorda Chalfonta pak při návštěvě ostrovů 

přivítalo množství plakátů a bannerů, na kterých místní dávali najevo, že se cítí být Brity, 

přestože ministr vysvětloval, že při případných problémech Británie nedokáže 8 tisíc mil 

vzdálené ostrovy udržet a v budoucnu budou Falklandy potřebovat aktivní argentinskou 

pomoc. Přesto však byla britská vláda v dubnu 1968 nucena slíbit, že zájmy ostrovanů budou 

při jednání tím nejdůležitějším. Jednání o svrchovanosti tak byla na počátku roku 1969 

přerušena. Argentina si však nadále uchovávala naději, že nesouhlasný postoj ostrovanů zmizí 

s pokračujícím začleňováním k americkému kontinentu, a proto se vydala cestou upevňování 

vztahů. Byly učiněny první kroky, které umožňovaly spojení ostrovů s pevninou, o dva roky 

později byl usnadněn pohyb osob mezi Malvíny a pevninou, navíc byla zřízena každotýdenní 

letecká linka mezi Port Stanley a Buenos Aires. Tato snaha o prolomení izolace byla oceněna 

dokonce i britskou stranou. (3:12, 7:18-20) 

 Jednání o ostrovech byla obnovena na počátku 70. let, spíše se však jednalo 

o pravidelné konzultace, v nichž se mimo jiné projednávala témata jako zavedení poštovního, 

telegrafického a telefonního spojení, udělování stipendií ostrovanům, cestovní ruch, obchodní 

výměny nebo bankovní systém. V roce 1971 bylo dosaženo dohody o obchodních vazbách. 

S návratem Peróna do politiky však opět došlo ke změně argentinského vyjednávacího kurzu 

a na konci roku 1972 vláda trvala na tom, aby další jednání zahrnovalo otázku svrchovanosti. 

K tomu se Británie, i během setkání v roce 1973, stavěla vyhýbavě. V prosinci 1973 byla 

Valným shromážděním schválena Rezoluce 3160, která obě strany nabádala k nutnosti 

urychleného jednání. Následujícího roku některá skutečně proběhla, mezi nejvýznamnější 

návrhy patřila možnost vzniku anglo-argentinského kondominia. (13) 

 Proces vyjednávání však dostal trhliny ve chvíli, kdy byla britskou vládou 

zorganizována výzkumná mise, která měla prozkoumat ekonomický potenciál ostrovů.  Misi 

vedl lord Shackleton, podle kterého bývá další průběh označován jako Shackletonův incident, 

který se odehrál v únoru 1976. Argentinci, kteří misi považovali za porušení dohod, 
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se pokusili zadržet britskou výzkumnou loď Shackleton, protože se podle jejich názoru 

nacházela v argentinských teritoriálních vodách, Britové samozřejmě tvrdili opak. Situace 

se vyhrotila natolik, že argentinský torpédoborec Almirante Storni vystřelil několik varovných 

výstřelů, britský kapitán však přesto odmítl zastavit. Situace přinesla značné ochlazení 

lepšících britsko-argentinských vztahů. (3:12, 14, 14:37-40) 

 Po další Rezoluci OSN byla bilaterální jednání opět obnovena v roce 1977, řešením 

vyjednávacího patu se měl stát zpětný pronájem ostrovů Britům poté, co postoupí ostrovy 

argentinské suverenitě. Tento návrh však opět narazil na nesouhlas falklandských lobbistů 

a britských sdělovacích prostředků, definitivně padl poté, co britský ministr zahraničí 

navštívil Falklandy. Tehdy si ostrované vymohli na britské vládě účast na všech jednáních, 

které se týkaly jejich budoucnosti. Otázky suverenity byly, po jejich nátlaku, z jednání znovu 

vypuštěny a diskuze se zužila pouze na nepodstatné záležitosti. Argentina brzy pochopila, 

že se jednání dostala do slepé uličky. Vláda Velké Británie nevyhodnotila situaci jako 

rizikovou, naopak, i přes nesouhlas obyvatel Falkland, zveřejnila v roce 1981 svůj zájem 

o definitivní stažení vojenské přítomnosti z jižního Atlantiku. V dubnu 1982 pak mělo 

odplout jediné britské válečné plavidlo v této oblasti, kterou byla výzkumná loď HMS 

Endurance. V té době však britská vláda ještě nemohla tušit, jaké plány představitelé nové 

vojenské junty, která se v průběhu roku 1981 chopila v Argentině moci, ve skutečnosti mají. 

(3:13) 

 Spor o ostrovy dohnal obě strany, které zaujímaly v rámci studené války, k jednacímu 

stolu. Významnou platformou se stalo OSN, které dávalo Argentincům prostor, upozornit na 

otázku Faklandských ostrovů. K jednání nabádaly rezoluce OSN z let 1965, 1973 a 1977. Na 

Británie však bylo patrné, že se ostrovů vzdát nechce a považuje je za své teritorium. 

Rozhodlo také přání ostrovanů, kteří se jednoznačně cítili Brity a několikrát to dali výrazně 

najevo. Spor v tuto chvíli jednoznačně rostl, jeho vliv na vzájemné vztahy obou aktérů byl 

každým měsícem větší.  Z původně latentní fáze přerostl do fáze manifestační, na konci 

sedmdesátých let do fáze eskalační. Jednání totiž původně probíhala poměrně klidně, k obratu 

situace došlo po Perónově návratu do politiky a po krizi s lodí Shackleton v roce 1976. 

Jednání probíhala i nadále, avšak nadále vyhrocovala vzájemné vztahy, veškeré pokroky 

navíc opět brzdil názor ostrovanů. Definitivní zlom nastal po dalším vojenském převratu 

v Argentině, kdy se v čele vojenské junty představil Leopold Galtieri.. V první polovině roku 

1982 mělo z okolí Falkland odplout poslední britské vojenské plavidlo a Argentinci se 

rozhodli situace využít.  
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1.5 SITUACE V ARGENTINĚ A VYHROCENÍ SITUACE PŘED VYPUKNUTÍM VÁLKY 

 Situace v Argentině v roce 1981 nebyla jednoduchá. U moci byla již pátým rokem 

vojenská junta, která v březnu 1976 sesadila tehdejší prezidentku Isabelu Perónovou. Země 

se již od dob Juana Dominga Peróna potýkala s obrovskými ekonomickými a politickými 

problémy. Období od padesátých let do začátku britsko-argentinského konfliktu tak bylo 

typické střídáním prezidentů a vojenských junt, vnitřními boji, potlačováním lidských práv, 

a hlavně velkým hospodářským úpadkem a zvětšujícím se státním dluhem a inflací. (12:222-

225) 

 Zmíněný Leopolod Galtieri nahradil svého předchůdce, Eduarda Violu, v prezidentské 

funkci 22. prosince 1981 a na rozdíl od svých předchůdců si ponechal funkci vrchního velitele 

armády. (3:14) Ihned od nástupu se snažil získat co největší vnitřní i vnější podporu. 

Argentinským podnikatelům slíbil umožnění privatizace zbývajících státních podniků. USA 

dokonce nabídl možnost, za předpokladu, že investují do plynovodu a rafinérií v Argentině, 

vybudovat vojenské základny v Patagonii. (12:247-254, 16:6-7) 

Ve stejný den, kdy prezident nastoupil do funkce, zahájil navíc admirál Isaac Anaya, 

vrchní velitel válečného námořnictva, přípravy na vojenskou operaci na Malvínách. Ta měla 

být provedena před lednem 1983, kdy se konalo 150. výročí od začátku britské nadvlády 

nad ostrovy. (7:45) Útoku na Malvíny se přikládal obrovský význam, měl sloužit k odvrácení 

pozornosti od vnitřních problémů, kterými bylo již zmíněné ekonomické zhroucení, represe 

a porušování lidských práv, ale i od těch vnějších. Tím byly neúspěšné územní spory, které 

Argentina vedla s Chile. Jednalo se o skupinu ostrovů v Beaglovu průlivu, které si Argentinci 

začali nárokovat, navzdory dohodnutým smlouvám hrozilo, že konflikt přeroste ve válku. 

Spor nakonec rozhodl Svatá stolice, s čímž obě země souhlasily, ve prospěch Chile, Argentina 

získala pouze rozsáhlejší námořní práva a proti výsledku se odvolala. (17)  

Nové rozhodnutí mělo přijít v roce 1982, za Argentinu při jednáních v Londýně 

vystupoval velvyslanec Carlos Ortiz de Rozas, nezdálo se však, že by odvolací výrok měl 

na výsledku něco změnit.  Podle názoru junty mohl situaci vylepšit rozhodný postoj v oblasti 

Malvín, kde si již Argentina podle jejích vůdců získala určité regionální a mezistátní uznání.  

Rovněž převládala domněnka, že daleké ostrovy nejsou pro Británii již nijak strategicky 

ani ekonomicky významné a patří do kategorie kolonií, které v posledních desetiletích 

opustila. (3:15-17) 
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 Vůdci Argentiny tak postupně nabyli přesvědčení, že ovládnutí Malvínských ostrovů 

může mít rozhodující význam na vliv země v celém regionu jižního Atlantiku a vytyčila 

si strategický trojúhelník, tvořen Malvíny, okrajem antarktické pevniny a Ohňovou zemí. Jeho 

ovládnutí považovala za podmínku pro budoucí rozvoj země. Tlak na ovládnutí Malvín navíc 

přicházel i z řad veřejnosti. Na rozdíl od britské veřejnosti, která se o ostrovy prakticky 

nezajímala, v Argentině se o ně zajímal každý a nárok na ně se stal součástí národního 

dědictví. Vojenská vláda v obyvatelích navíc vyvolávala velký nacionalismus ohledně 

územních sporů. (3:13-15) 

 Při přípravách plánů se rozhodlo postupovat ve dvou směrech – diplomatickém a 

vojenském, který však měl větší prioritu. Cílem diplomatického jednání mělo být, v co 

nejvyšší možné míře, obnovit otázku suverenity Malvín, Jižní Georgie a Jižních 

Sandwichových ostrovů a svým nátlakem se vyrovnat tomu, který předváděli zástupci 

falklandských ostrovů v britském parlamentu. Jednání měla vyústit v obnovení dřívějších 

východisek. Těch z roku 1966 (měly se brát v potaz jen zájmy ostrovanů, nikoliv jejich přáni 

a Argentina tak měla převzít suverenitu), nebo alespoň těch z let 1979-80 (postoupení 

suverenity Argentině se zpětným pronájmem Británii). V případě neúspěchu první možnosti 

pak byla připravena varianta využití vojenské síly tak, aby operace proběhla nejpozději 15. 

května 1982. Své návrhy předložili Argentinci 27. ledna 1982, kdy Britům vyslovili své přání, 

aby se jednání konala každý měsíc. Její vláda si odpověď měla připravit do konce 

následujícího měsíce, kdy se měla konat další schůze v New Yorku. (19:12) 

  Rovněž britská strana neviděla na začátku roku 1982 stav jednání o ostrovech moc 

pozitivně.  Poté, co byl v roce 1980 odmítnut falklandskou lobby zpětný pronájem ostrovů, 

nedokázala se prakticky shodnout na dalším postupu. Ministr zahraničí lord Carrington 

požadoval pokračování jednání a věřil, že si ostrované uvědomí výhodu koncepce zpětného 

pronájmu pro všechny strany. To se však nestalo, v říjnových volbách roku 1981 opět zvítězil 

odmítavý postoj obyvatel Falkland. Britská strana si následně začala uvědomovat zvyšující 

se možnost argentinské vojenské akce, věřila však, že by konflikt eskaloval postupně 

mírnějšími prostředky a nebyl by zahájen celkovým obsazením ostrovů. Od začátku roku 

1982 pak byli obyvatelé Falkland zneklidnění chováním Argentiny, nevěřili v úspěch jednání 

a tlačili na vládu, aby připravila opatření proti potencionální argentinské blokádě. (3:19-21) 

 Argentinský ministr zahraničí Costa Mendez, jenž v té době nevěděl o alternativních 

plánech, se snažil ve svých návrzích z 27. ledna 1982 navrhnout mechanismus rozhovorů tak, 



21 
 

aby jednání mířili co nejrychleji kupředu. V případě, že by jednání stagnovala, plánoval 

záležitost předat dekolonizačnímu výboru OSN, případně i Valnému shromáždění.  Argentina 

tak měla získat mezinárodní podporu, která by později sloužila k legalizaci vojenské akce. 

Mendez se o možném vojenském zásahu dozvěděl v únoru, dál však pokračoval v nastolené 

diplomatické aktivitě. (3:22) Britská strana přijala argentinský návrh k jednání v celku 

pozitivně, schůzku v New Yorku ve dnech 26. a 27. února přijala s tím, že k otázce suverenity 

se vyjádří později. V čele britské delegace při jednáních stál Richard Luce, který měl 

na ministerstvu zahraničí na starosti Falklandy, v té argentinské to byl Enrique Ros. Ten 

v rozhovorech žádal zřízení jednací kondice, měsíční schůze na vysoké úrovni a jako konečný 

termín vyjednávání konec roku. Luce oznámil, že žádné změny neprojdou bez souhlasu 

falklandských obyvatel a parlamentu. Po dlouhých diskuzích se obě strany shodly 

na pravidelných schůzích s utajeným obsahem, zřízení komise a hodnocení sjednaného 

pokroku po uplynutí jednoho roku. Argentinci nakonec netrvali na pevném časovém 

horizontu, a tak po jednání byly spokojené obě delegace. Ros však nebyl informován 

o argentinském “plánu B“ a jak je tedy důležitý brzký rychlý pokrok v jednání. (7:47) 

Vedení v Buenos Aires tento krok neslo velmi nelibě a usoudilo, že Britové jednání 

znovu schválně protahují, nevyhovovalo ani diplomatickému scénáři Costy Mendeze. Dva 

dny po skončení rokování tak vydal jednostranné prohlášení o výsledcích schůze, ve kterém 

prozradil obsah jednání a apeloval na nutnost uznání argentinské suverenity v krátkém čase 

a zmínil možný vývoj, nepřijme-li Británie jejich podmínky: „Kdyby k tomu nedošlo, 

vyhrazuje si Argentina právo ukončit fungování tohoto mechanismu a zvolit si svobodně 

postup, jenž nejlépe vyhovuje jejich zájmům.“ (3:25-26) 

V argentinském tisku se rovněž začaly objevovat články požadující vojenské řešení 

v průběhu několika měsíců, nesvolí-li Británie k požadovaným podmínkám. Britští diplomaté 

se záležitostí začali znovu intenzivně zabývat, stále však převládal názor, dle kterého 

Argentina ve skutečnosti nezaútočí. Téhož názoru byli také Američané, jejichž zástupce 

v Buenos Aires, Thomas Enders, usoudil, že prohlášení má spíše jen vylepšit domácí veřejné 

mínění. Brity informoval o tom, že Argentinci podle něj nechystají nic drastického. Nejsou 

důkazy, že by někdo z okruhu Reaganovy vlády předem věděl o invazi, lidé blízcí premiérce 

Thatcherové však podobné spojení viděli. (5:677) Samotná jednání pokračovala i nadále 

Britové neměli velký manévrovací prostor, protože stále museli v první řadě dbát na přání 

ostrovanů. Jako poslední britský pokus o zachránění situace můžeme považovat dopis lorda 

Carringtona, který odeslal dopis Costa Mendezovi. Informoval ho v něm, že je spokojený 
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s výsledky jednání v New Yorku, zároveň ale dal najevo nespokojenost s následným 

argentinským prohlášením. Rovněž vysvětlil, že jednání nemohou být úspěšná, pokud bude 

z jejich strany nátlak na předběžné stanovení výsledku a ovlivněno výhružkami. Dříve než 

se rozhodl dopis odeslat
13

, vypukla krize v Jižní Georgii. (3:28-29) 

Ostrov Jižní Georgie je falklandskou dependencí, od ostatních ostrovů je vzdálen 

zhruba 700 km. V září roku 1979 získal Constantino Sergio Davidoff, argentinský podnikatel, 

smlouvu na rozebrání šrotu z nepoužívaných velrybářských stanic. Kvůli finanční tísni 

potřeboval své dělníky přepravit na ostrov levně. Obrátil se proto na Brity, ti ho však odmítli 

a tak Davidoff pochodil až u argentinských úřadů. Ještě za prezidenta Violy tak vypracovalo 

argentinské námořní velení plán na zřízení tajné vojenské základny, přičemž chtěli využít 

právě Davidoffova kontraktu. Základna měla pomoci při zisku suverenity nad ostrovy a plán 

získal označení Alpha. (20:49) První plavba do Jižní Georgie byla podniknuta 16. prosince 

1981 a na ostrově přistál Davidoff o čtyři dny později. Cesta měla sloužit k prohlídce stanic. 

Informace pro britské velvyslanectví však byla odeslána až po jeho odjezdu na ostrov, britští 

zástupci v Jižní Georgii se o návštěvě dozvěděli až ve chvíli, kdy byla loď s Davidoffem 

na palubě již na cestě domů. Britové proti postupu protestovali, Argentinci se však 

od průzkumné cesty distancovali a britské protesty odmítli jako neoprávněné. (18:29)  

Samotný Davidoff se při návštěvě britského velvyslanectví za nepříjemnosti omluvil 

a domlouval se na postupu při další cestě. Britové proti nové cestě neprojevili žádné námitky, 

proto je Davidoff informoval o své nové cestě, která se měla začít 11. března 1982, kdy měl 

společně s 41 muži na argentinské válečné lodi doplout k Jižní Georgii a strávit zde čtyři 

měsíce. V ujednaný den vyplula transportní loď Bahía Buen Suceso a 18. března se více než 

sto mužů vylodilo v bývalé velrybářské stanici Leith. Zde poškodili a odcizili majetek britské 

polární expedice, zastřelili několik chráněných jelenů a vztyčili argentinskou vlajku. O den 

později na místo dorazili britští polárníci a vyzvali argentinskou skupinu, aby se ohlásila 

britské správě v Grytvikenu. Jejich kapitán Briatore to odmítnul, proto polárníci 

zprostředkovaně informovali guvernéra Hunta, který se domníval, že se jedná o útok 

na britskou suverenitu. Na jeho návrh rozhodla Margaret Thatcherová o vyslání lodi 

Endurance z Falkland, která měla donutit skupinu ostrov opustit. Britský vyslanec kontaktoval 

argentinské ministerstvo zahraničí se správou, že jeho země podnikne veškeré kroky, které 

bude pokládat za nezbytné. V reakci na to Costa Mendez celou záležitost bagatelizoval 
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 Carrington se obával negativní reakce Argentiny na jeho dopis, proto s jeho odesláním vyčkával až do jednání 
výboru obrany. Zde se měly řešit alternativní nouzové plány. 
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a odmítal obvinění, protože argentinské ministerstvo zahraničí cestu údajně neschválilo. Ráno 

22. března byla zátoka prázdná, Argentinci odpluli a loď Endurance dostala rozkaz přerušit 

cestu k Jižní Georgii a obě země vydaly o incidentu komuniké. (3:32-35, 5:677-678) 

Ačkoliv vypadal ráno ostrov pustý, ve skutečnosti na něm zůstalo nejméně 10 mužů
14

, 

které ze své pozorovatelny spatřili britští polárníci. Argentina přiznala přítomnost dělníků 

na ostrově, zároveň ale odmítlo požadavek britské vlády na jejich okamžité odplutí. Britské 

ministerstvo zahraničí rozhodlo následující den o opětovném vyslání lodi Endurance, která 

měla vyzvednout zbylé muže, a informovalo o svém rozhodnutí druhou stranu. Její reakce 

byla velmi ostrá, Costa Mendez pohrozil odvetnou akcí při jakémkoliv použití síly. Později 

ještě došlo k jistému zmírnění situace. Mendez dodal optimismu prohlášením, že by dělníky 

z ostrova mohla odvést jiná argentinská loď a rozhodnutí padne na schůzi junty konané 

24. března. To však již byly jen plané naděje, junta v té době byla rozhodnutá a svůj postoj 

naopak ještě přitvrdila, když se o den dříve dohodla na vyslání ledoborce Bahía Paraíso, který 

měl na Jižní Georgii dopravit námořní pěchotu a bránit dělníky před Endurance. 25. března 

jednala o krizi vůbec poprvé britská vláda, ke které už dorazily zprávy o připlutí Bahía 

Paraíso k Leihtu a dalších bojových lodích, vyslaných argentinskou vládou. Předpokládala, 

že mají překazit lodi Endurance odvézt dělníky, případně uskutečnit protiakci na Falklandách. 

Poprvé byla rovněž projednávána možnost vojenské konfrontace, v niž by však britská strana 

neměla v té chvíli šanci. Lord Carrington mezitím zjistil, že Argentinci se nebudou snažit 

dělníky převézt zpět a jakýkoliv zásah by mohl přerůst ve vojenský konflikt. Řešením situace 

byl pověřen velvyslanec Williams, jenž si vyslechl návrh Costy Mendeze, zhotovit zbylým 

dělníkům tzv. bílou kartu, umožňující cestování mezi Argentinou a Falklandy. Williams 

doporučil přijmout tento návrh, vláda však zaujala opačné stanovisko, čímž prakticky padla 

poslední naděje na uklidnění konfliktu. Poslední návrh britské strany, dle kterého se dělníci 

měli dostavit do Grytvikenu, kde by obdrželi dokumenty umožňující práci v Leithu, slíbil 

Costa Mendez předat prezidentu Galtierimu, odpovědi se však již nedočkala. (3:36-38, 7:70-

71) 

Jednání, která probíhala před vypuknutím války, sice měla určité naděje, že konfliktu 

zabrání, bylo však víceméně jasné, že se tak stane za předpokladu, kdy se britská vláda 

ostrovů navždy zdá, nebo bude souhlasit se zpětným pronájmem. S tím však Británie, 

po silném falklandském lobování a zahraniční návštěvě ostrovů Riddleym, kde se obyvatelé 
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 Ve skutečnosti jich na ostrově zůstalo 39 
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vyjádřili jasně, nemohla souhlasit, a tak jednáním hrála spíše o čas. To však Argentina 

prokoukla a netrpěliví vůdci, kterým se hroutila ekonomická situace doma, se rozhodli využít 

stáhnutí britských vojáků a lodí a invazí odvést pozornost od domácích problémů.  
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2 VÁLEČNÝ KONFLIKT 

 

2.1 UDÁLOSTI PŘED ARGENTINSKOU INVAZÍ 

Argentinská junta se od 23. března scházela každý den, 26. března pak ve večerních 

hodinách definitivně rozhodla o provedení invaze na Malvíny, k čemuž je vedlo několik 

důvodů. Konflikt v Leithu se už prakticky nešel vyřešit pouhou diplomacií, domácí odpor 

proti vládě se zvětšoval a na další týden byly naplánovány protivládní demonstrace. Tisk byl 

plný nacionalistického nadšení a ve chvíli, kdy by junta Britům ustoupila, ztratila by zbytek 

své váhy. Samotná povaha vůdců vojenské vlády dávala také zelenou spíše ozbrojené akci. 

Navíc se obávala vyslání britského námořního svazu, který by výrazně posílil síly 

na ostrovech, proto se snažila akci co nejvíce urychlit. K Malvínám měl dorazit zhruba 

4. dubna. (7:53) Argentinská informace, dle které vysílá Británie do jižního Atlantiku námořní 

svaz včetně dvou jaderných ponorek, však byla nepřesná. Britské království pouze rozhodlo 

o setrvání vojenské lodi HMS Endurance, na Falklandech navíc mělo zůstat 40 členů námořní 

pěchoty, kteří měli být původně vystřídáni, a počet vojáků se tak zdvojnásobil. Obavy 

Argentinců tak nejspíše pramenily z pohybu dvou britských lodí zásobující výzkumníky. 

Ve skutečnosti britská vláda jednala o vyslání podpory až 29. března. Rozhodla o vyslání 

jaderné ponorky, ke které se připravovalo vyslání druhé. Argentinská zpravodajská služba 

tyto informace zachytila a definitivně přiměla juntu k provedení invaze. (20:50-51) 

Jak se později ukázalo, největším omylem argentinské vlády bylo přesvědčení, 

že na invazi nebude Británie schopna odpovědět rozsáhlejším pokusem o znovudobytí 

Falkland. Možné krveprolití, vzdálenost a s tím spojené vysoké náklady měly od odvetných 

akcí Brity odradit. Navíc Galtieriho vláda věřila v pomoc USA, které měly konflikt pomoci 

urovnat. Akce argentinských vojáků měla být provedena rychle a pokud možno tak, aby 

nedošlo k obětem na životech, což mělo pomoci k pozdějšímu uklidnění konfliktu. Invazní 

jednotky měly na cestu vyrazit 28. dubna a na místo dorazit první dubnový den. Vyslání bylo 

odsouhlaseno všemi náčelníky štábů jednotlivých složek ozbrojených sil, i přesto že si byli 

vědomi neúplné bojové připravenosti své armády. Samotná invaze měla proběhnout večer 

1. dubna, v případě špatných podmínek o den či dva později. (3:41-43) 

Co se týče britské strany, velmi podcenila rozhodnost vojenské junty a rovněž došlo 

k selhání zpravodajské služby, která ještě 31. března neměla informace o jakékoliv možnosti 
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invaze. Musela se spoléhat hlavně na zisk informací z radiového vysílání, na nasazení nových 

agentů nebyly finance. Informace nezískali ani od amerického zpravodajství, přestože 

zachytilo známky neobvykle vysokého stavu vojsk v Argentině. Mezi první signály 

o argentinských cílech patřila zpráva britského velvyslanectví, které informovalo o vyplutí 

nepřátelských ponorek z přístavu Mar del Plata. Dalším signálem bylo zachycení radiové 

zprávy z 29. března, hovořící o argentinském průzkumu falklandských pláží a přípravách 

výsadkového svazu a následujícího dne přišlo britské námořní atašé, které informovalo 

o pohybu argentinských válečných plavidel. Ani to však Londýn nepřesvědčilo, že se akce 

bude skutečně týkat Falkland a invaze je na spadnutí. To pochopili až v odpoledních hodinách 

posledního březnového dne, kdy dostali informaci, dle které měla invaze přijít v nejbližších 

48 hodinách. Zdroj zprávy se do dnešního dne tají. Ještě ráno o den později zpravodajská 

skupina věřila v možnost odvrácení invaze, odpoledne však již přicházely zprávy 

o argentinské všeobecné mobilizaci a přípravách vojenských letounů, 2. dubna v ranních 

hodinách bylo potvrzeno, že invaze má přijít ještě toho dne. (21:29-130, 20:50-51) 

 

2.2 ARGENTINSKÝ ÚTOK  

 Lodě k útoku vypluly 28. března, o den později se vyšší důstojníci konečně dozvěděli 

cíl operace.
15

 31. března nabral invazní svaz směr Falklandské ostrovy a operace Azul se 

přejmenovala na Rosario. (3:50-53) 

 Jak již bylo zmíněno, počet britských vojáků na ostrovech byl velmi tristní, v době 

útoku byl na ostrovech pouze jeden oddíl NP 8901 o počtu 69 vojáků pod velením majora 

Normana, k tomu dalších 11 mužů z lodi HMS Endurance a jeden vysloužilý voják. Ve službě 

bylo ještě navíc 23 příslušníků domobrany, kteří však byli přiděleni na pozorovací pozice. 

Jejich palebnou sílu tvořilo několik raketometů. 1. dubna v odpoledních hodinách obdržel 

guvernér Falkland konečně varování o tom, že se blíží invaze a argentinští vojáci se v ranních 

hodinách shromáždí poblíž mysu Pembroke. Argentinci původně chtěli uskutečnit invazi 

v noci z 31. března na 1. dubna, kvůli špatnému počasí byli nuceni útok o den odložit. Byli 

si vědomi, že nyní už Britové o útoku vědí, aby tak získali zpět moment překvapení, přesunuli 

místo útoku více na západ k Yorke Bay. Rozhodli se také soustředit pouze na hlavní operace 

a nezabývat se vedlejšími cíli. (22:2-6) 

                                                           
15

 Velitelé rot se úkol operace dozvěděli ještě o den později, samotná mužstva až 1. dubna  
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 Operace začala třicet minut po půlnoci 2. dubna, když se dva oddíly speciálních 

jednotek argentinské námořní pěchoty, která se nazývala Buzo Tactico, vylodili jižně 

od hlavního města Stanley u Mullet Creeku z gumových člunů. Úkolem jedné skupiny bylo 

obsazení kasáren v Moody Brooku, druhá měla dobýt hlavní správní budovy ve městě. 

Argentinští vojáci celkem rychle kasárny dobyli a spojili s hlavní výsadkovou silou a společně 

vyrazili směrem k budově místní vlády s úmyslem zajmout guvernéra. To jim nevyšlo, 

naopak dva Argentinci přišli o život, budova však byla nadále obklíčena. (7:62) Začaly však 

přicházet zprávy o postupu velkého množství argentinských sil, které mezitím dobyly letiště, 

a bylo jasné, že odpor britských sil bude marný. Guvernér Hunt proto souhlasil se schůzí 

s admirálem Büsserem, kde ho měl zastupovat vicekomodor Gilobert. Admirál ho informoval 

o tom, že má obrovskou početní převahu. Po deváté hodině dopoledne Hunt přikázal svým 

vojákům složit zbraně a podmínky kapitulace byly dohodnuty v 9:25. Po poledni byl 

jmenován generál Garcia guvernérem Malvín a na ostrovech byla po 149 letech vyvěšena 

argentinská vlajka. (22:7-9) Během akce nezemřel jediný britský voják, z mezinárodního 

hlediska však pro Brity bylo nejdůležitější, že ostrovy nevydali úplně bez boje a bylo tak 

vidět, že jde o argentinskou agresi. (20:51) 

  Následovalo dobytí Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, což mělo 

Argentině zajistit dobrou vyjednávací pozici při novém kole rozhovorů, které jihoamerický 

stát očekával. Operace započala 3. dubna a i přes značné ztráty na straně Argentiny, byla 

nakonec úspěšná. Předpoklady argentinských vůdců, že se Velká Británie se situací smíří, se 

však ukázaly být liché. (3:59-61) 

 

2.3 REAKCE BRITSKÉ STRANY 

Již 2. dubna ráno se sešel britský pohotovostní kabinet, který se navzájem informoval 

o pohybech námořnictva a jeho připravenosti k boji.
16

 Nemohla být schválena žádná pevná 

rozhodnutí, protože vláda neměla žádné informace kromě těch z Buenos Aires, proto spíše jen 

dál čekala na přicházející zprávy. Postupně v odpoledních hodinách přicházely další zprávy 

a invaze byla konečně potvrzena. Zároveň se vzedmula velká vlna kritiky směřovaná 

na vládu, která prý projevila neschopnost zabránit cizí okupaci. (7:64) 

                                                           
16

 Příprava operačního svazu probíhala již od 31. března, kdy se Argentina dozvěděla o chystané invazi. Přípravu 
měl na starosti admirál Leach a příprava na vojenskou odvetu tak tedy byla ze začátku jen v rukou Královského 
námořnictva.  
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 Ještě ten večer se sešla vláda znovu a odhlasovala vyslání britského operačního 

svazu.
17

 Operace byla pojmenovaná Corporate. (5:687)  

Vláda Margaret Thatcherové v té době měla do popularity opravdu daleko, neměla 

pevnou pozici, a navíc se blížily volby. Tvrdá odveta proti argentinské invazi tak vyhlížela 

jako správný prostředek k získání obliby u voličů. Samotní občané Británie o území nikdy 

nejevili velký zájem, proto byla nadcházející mise velký risk. V případě neúspěchu bylo 

jasné, že vláda znovu zvolena nebude. Rozhodnutí přeci jen usnadňoval stav vojenských 

kapacit, ve kterých měla Británie jasně navrch, Argentina výrazně spoléhala na to, 

že se Spojené království k odvetnému kroku neodhodlá. Argentinské odůvodnění intervence 

navíc bylo velmi neuspokojivé, což také utvrzovalo Británii v jejich postoji. Rovněž měla 

akce ukázat sílu Velké Británie, demonstrovat její schopnost uspořádat akci i daleko mimo 

její teritorium. Oficiálním zdůvodněním chystané mise však bylo uváděno právo 

falklandských obyvatel, kteří si jako jediní mohou rozhodovat o suverenitě svých ostrovů. 

Čelní představitelé státu tak cítili morální povinnost ostrovany bránit. (23:123-124) 

 První lodě se na čtrnáct tisíc kilometrů dlouhou cestu vydaly již 5. dubna 

z Portsmouthu, kam je přišlo vyprovodit velké množství lidí. To mělo být součástí 

psychologické války s Argentinou, akt měl ukázat jednotu Velké Británie a důvěru v sílu 

operačního svazu. Jako první vyrazily letadlové lodě HMS Invincible
18

 a HMS Hermes, 

následující dny vyrazila výsadková loď Fearless a jedenáct fregat a torpédoborců jako jejich 

doprovod. Odplouvání lodí trvalo až do 26. dubna, celkově flotilu tvořilo 65 lodí, z toho 

28 bylo válečných či výsadkových, zbytek lodí byl jejich podporou. (5:691-692) K výsadku 

bylo připraveno více než 7 tisíc vojáků. Britská vláda navíc 12. dubna zřídila zakázanou zónu 

v oblasti 200 námořních mil okolo Falklandských ostrovů. Na dodržování tohoto zákazu 

dohlížely tři jaderné ponorky, kterými byly Spartan, Splendid a Concqueror. Argentinští 

diplomaté byli označeni za nežádoucí osoby a z Londýna vyhoštěni. (3:73-75) 

 

2.4 POSTOJ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSTVÍ 

 

 Od začátku bylo jasné, že argentinský útok neunikne pozornosti mezinárodních 

společenství a ostatních zemí, bylo však důležité, jak se ke konfliktu postaví. Argentinci 

                                                           
17

 Hlasování bylo prakticky jednomyslné, jediným nesouhlasícím byl ministr obchodu John Biffen. 
18

 Členem posádky HMS Invincible byl i královnin druhý syn, pilot helikoptéry, princ Andrew. 
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nadále věřili, že Velká Británie na invazi nebude reagovat pokusem o znovudobytí a celá 

záležitost skončí u vyjednávacího stolu. Tomu také odpovídala forma argentinského útoku, 

během kterého nezemřel jediný britský voják. Po obsazení ostrovů se Britové neomezili jen 

na přípravu vojenské akce, ale aktivně jednali i na diplomatickém poli. Již v době, kdy bylo 

jasné, že je argentinská invaze na spadnutí, kontaktovala britská vláda amerického prezidenta 

Reagana a žádala ho, aby přiměl argentinského prezidenta Galtieriho odstoupit od útoku. 

Prezident USA sice vynaložil snahu, Galtieriho se mu však kontaktovat nepodařilo. Navázat 

rozhovor se povedlo až v době, kdy byla invaze neodvolatelná. (21:130) 

 Spojenému království tedy nezbývalo nic jiného, než se obrátit na Organizaci 

spojených národů. Na tu se původně chtěla obrátit také Argentina, když si 31. března byla 

jistá, že k ostrovům proudí britské posily. Tím chtěla dostat Británii do pozice státu, který 

se chce vyhnout jednání o suverenitě. Nakonec však zvítězily obavy z prozrazení akce 

Rosario, proto z jednání s OSN sešlo. Rada bezpečnosti jen vyzvala obě strany 

ke zdrženlivosti. Již v předvečer argentinské invaze začala britská delegace v OSN chystat 

návrh textu rezoluce, který chtěla při zasedání Rady bezpečnosti prosadit. Chtěla se tak 

vyhnout zdlouhavému procesu, který obvykle přijímání rezoluce doprovázel. Británie věděla, 

že není šance, aby OSN schválila britský nárok na Falklandy, protože dávala jasně najevo, 

že na něj pohlíží stále jako na kolonialismus a řada předchozích rezolucí byla schválena 

ve prospěch Argentiny. Cílem Britů tak bylo dosáhnout odsouzení Argentiny za její použití 

síly k vyřešení konfliktu. Rada bezpečnosti se sešla již 2. dubna před polednem, britský 

velvyslanec sir Parsons přednesl text rezoluce a odmítl k němu jakékoliv dodatky či změny. 

Samotné hlasování o rezoluci však bylo, i přes námitky Velké Británie, odloženo až na den 

následující, kdy se měl dostavit Costa Mendez a mohl argentinský postup obhájit. Ze začátku 

se zdálo velmi nepravděpodobné, že by Británie dokázala získat potřebných devět hlasů 

z patnácti. Bylo jasné, že nemohou počítat s hlasy Sovětského svazu, Číny, Polska, Panamy 

a Španělska, jisti si mohli naopak být hlasy Francie, Irska, Japonska, USA a samozřejmě 

svým vlastním. Rozhodnout tak měly hlasy Toga, Ugandy, Zairu, Guayany a Jordánska. 

Velkým spojencem se ukázala být Francie, která dokázala přesvědčit Togo. Zairský 

velvyslanec Kamanda nabádal jako předseda Rady bezpečnosti před invazí Argentinu 

ke zdrženlivosti, nerespektováním jeho výzvy si tak africkou zemi popudila a ta se rozhodla 

hlasovat pro přijetí. Guayana měla v té době problémy s Venezuelou, která si nárokovala část 

jejího území. Svým hlasem pro přijetí rezoluce tak chtěla ukázat nesouhlas s jakoukoliv 

agresí. Jordánský velvyslance se dle instrukcí měl hlasování zdržet, telefonický rozhovor 
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Margaret Thatcherové s jordánským králem však vedl k hlasování země ve prospěch Britů. 

Tím měla Británie potřebných devět hlasů zajištěných, nejasný zůstával postoj Ugandy, která 

však při hlasování rezoluci rovněž podpořila. Naděje Argentiny se tak upínaly k vetu jedné 

ze stálých zemí Rady bezpečnosti. K tomu však nedošlo, hlasování skončilo deseti hlasy pro 

přijetí rezoluce, proti byla pouze Panama a čtyři státy se zdržely hlasování. (3:71-72, 5:692-

693) 

 V sobotu 3. dubna tak dosáhla Británie velkého diplomatického trumfu, rezoluce Rady 

bezpečnosti č. 502 byla přijata. Požadovala neprodlený a bezpodmínečný odchod Argentinců 

z Falkland a zúčastněné vlády nabádala k diplomatickému řešení svých sporů. Pro Brity však 

byl podstatný zejména článek 51, který se týkal práva na sebeobranu a umožňoval jim tak 

obhájit svoji ozbrojenou odpověď. Angažování OSN v tomto konfliktu tím však prakticky 

skončilo. (5:693) 

 Nikoliv však diplomatické snahy o řešení konfliktu, které i nadále pokračovaly 

za pomoci prostředníka, kterým se stal americký státní tajemník Alexandra Haiga, který 

střídavě jednal v Londýně, Buenos Aires a New Yorku. Základním problémem jakéhokoliv 

jednání však zůstávala otázka suverenity nad Falklandy. Británie logicky požadovala naplnění 

schválené rezoluce a stažení argentinských vojsk, Argentina se naopak nemínila z ostrovů 

odebrat do doby, než Británie vzdá svých nároků nad územím. (24:188) 

 Po přijetí rezoluce se obě země spoléhaly také na regionální podporu. Argentina 

spoléhala na podporu zemí Latinské Ameriky, jejich vztahy v té době však byly dost napjaté. 

Státy, které již přešly k demokratickému režimu, kritizovali argentinskou vojenskou vládu. 

Další státy si odcizila svou domácí „špinavou válkou“, Salvador a Nikaragui pak nabídkou 

vojenské pomoci spojeným státům. O problémech s Chile již řeč byla. V následujících dnech 

se tak Argentina usilovně snažila svou pozici u států vylepšit, když se snažila vysvětlit své 

právo na ostrovy a obhájit setrvání svého vojska. To se jí dařilo, podpora mezi těmito zeměmi 

postupně rostla, nicméně se spíše jednalo o podporu symbolickou. Británie hledala podporu 

logicky v Evropě, té formální (Odsouzení invaze) se dočkala snadno, horší to bylo 

s praktickou. Francie, Itálie, Německo byly argentinskými dodavateli zbraní, přesto 

se do týdne Británií požadované embargo podařilo vyjednat. 6. dubna požádala Evropské 

hospodářské společenství o uvalení hospodářských sankcí, což se jí po určitých problémech 

podařilo také. Nařízení vstoupilo v platnost 16. dubna a trvalo jeden měsíc. Po něm Irsko 
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a Itálie obnovily obchodní vztahy s Argentinou, ostatní osm pokračovalo v embargu. (3:80-

81) 

Pro obě země však byl ze všeho nejdůležitější postoj USA. Británie si uvědomovala, 

že Spojené státy by mohly výrazně poškodit ekonomiku Argentiny, proto Thatcherová zaslala 

prezidentu Reaganovi poselství, ve kterém ho prosila o ekonomická opatření. Problém byl, 

že i argentinská vláda měla v době tohoto válečného sporu s USA velmi nadstandardní vztahy 

a ta nechtěla v Argentině ztratit svůj vliv. Proto sankce nepřicházely v té době v úvahu. 

Úspěchem Nicholase Hendersona, který s USA vyjednával, tak bylo alespoň vyjednání 

ukončení prodeje zbraní do Argentiny. Bylo jasné, že Spojené státy chtějí dělat mezi oběma 

stranami zprostředkovatele a právě tehdy přišel čas Alexandera Haiga a jeho kyvadlové 

diplomacie. (21:135) 

  Toho ve funkci prostředníka schválil 5. dubna prezident Reagan, o den později se sešla 

Rada národní bezpečnosti a rozhodnutí formálně potvrdila. Jeho snahou v jednáních bylo 

zabránit válce, ne však za každou cenu. Úspěch v jednání si nedovedl moc představit, spíše 

doufal, že žádná ze stran konfliktu nebude chtít bojovat. Výsledek, kterého chtěl dosáhnout, 

měl být přijatelný nejen pro Británii a Argentinu, ale i Spojené státy. (22:136) Jako první 

zamířil 8. dubna do Londýna, kde premiérku Thatcherovou ujistil, že USA není nestranné, ale 

musí si dávat pozor na svůj profil. Premiérka mu na oplátku předala své podmínky, ve kterých 

žádala o okamžité stažení argentinských vojsk a obnovení britských práv. Rovněž naznačila, 

že použití síly k zisku sporného teritoria, by časem mohlo mít za následek nebezpečný 

precedent. (5:701-703) V následujících dnech Haig střídavě jednal v Buenos Aires 

a v Londýně, nicméně nedosáhl prakticky žádného pokroku. Když už se mu zdálo, že dosáhl 

v Argentině na drobné ústupky, vojenská vláda je těsně před jeho odletem vzala zase zpět 

a trvala na původních požadavcích, které požadovaly uznání argentinské správy nad ostrovy 

od konce roku 1982. Podobně trvala na svém postoji také britská strana.  Jednání se konala 

ve stále napjatější atmosféře, britský operační svaz se blížil Jižní Georgii, Argentinci navíc 

zpochybňovali Haigovu nestrannost. Po složitých a neúspěšných jednáních se Haig rozhodl 

vypracovat vlastní plán. Ten se neřídil rezolucí č. 502 a ani jakkoliv neobnovoval stav před 

vypuknutím konfliktu. Návrh dovezený Francisem Pymem 24. dubna z Washingtonu by podle 

Thatcherová připravil Falklanďany o jejich svobodu, Británii zase o čest a pověst.  Ještě toho 

dne ve večerních hodinách proběhlo zasedání válečného kabinetu. Zatímco premiérka byla 

striktně proti přijetí Haigova návrhu, Pym trval na jeho schválení. S řešením nakonec přišel 

ministr obrany John Nott, který doporučil Haigův návrh nekomentovat a požádat ho, aby 
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ho první předložil Argentincům. Ta ho 29. dubna oficiálně odmítla a následujícího dne 

vyjádřil prezident Reagan podporu Británii a Argentinu odsoudil s tím, že se dopustil 

nepřístojné ozbrojené agrese. Velká Británie tak slavila vítězství na diplomatickém poli. 

(24:188-189, 5:700-715) 

 

2.5 ZNOVUDOBYTÍ FALKLANDSKÝCH OSTROVŮ 

 

7. dubna byly některé lodě pověřeny misí s krycím názvem Paraquet, která spočívala 

v provedení výsadku v Jižní Georgii a jejím znovuobsazením. Na palubě bylo zhruba 230 

vojáků, které mělo přepravit šest vrtulníků. Začátek operace byl naplánován na 21. dubna, již 

předtím se v oblasti nacházela hlídkující britská jaderná ponorka Conqueror.. Úspěšný však 

byl až pokus 25. dubna, kdy došlo poblíž Grytvikenu k výsadku 72 mužů přímo na pevninu. 

Na dostřel připlul také torpédoborec Antrim a fregata Plymouth a spustili palbu na 

argentinské pozice, aby ukázali britskou palebnou převahu. V 17:00 se argentinský velitel 

kapitán Lagos se svým oddílem bez boje vzdal, o den později tak učinil i kapitán Astiz 

v Leithu. Celkem zajali Britové 190 Argentinců, při obsazení nepřišli o žádného svého 

vojáka, na druhé straně byl jeden mrtvý. (20:52-53, 3:105-107)     

 Osvobození Jižní Georgie mělo na Argentinu zapůsobit hlavně psychologicky. Den 

po jejím obsazení 26. dubna rozhodl válečný kabinet, že kolem Falkland vyhlásí kompletní 

zakázanou zónu, zahrnující kromě lodí také letadla. Cílem tohoto zákazu, platného 

od 30. dubna, bylo legitimizovat veškeré útoky, které britské síly podniknou, a uplatnit 

neoficiální blokádu. (5:719) V následujících dnech připlouvaly do oblasti další britské lodě 

a připravovaly se na druhou fázi operace Corporate. Ta však byla zahájena ze vzduchu. První 

květnový den provedl britský bombardér typu Vulcan útok na letiště u Stanley a vyvolal tím 

 Argentinců velké překvapení.  Nestartoval z letadlové lodi, jak by se mohlo zdát, ale z více 

než 1500 mil vzdáleného ostrova Ascension. K ostrovům doletěl za pomoci cisternových 

letounů Victor, kterých se za cestu vystřídalo jedenáct. Během krátkého náletu zničil 

startovací dráhu letiště do té míry, že se ji již do konce konfliktu nepodařilo plně opravit. 

Nálety poté pokračovaly za pomoci lehčích bombardérů z letadlových lodí, které útočily 

na strategické cíle, mimo jiné i letiště u Goose Green.  Argentinci se ještě toho dne pokusili 

o leteckou odvetu, nasadili přes 40 letadel, která odstartovala z pevninských letišť. Snažili 
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se zaútočit na britské lodě, žádnou však vážně nepoškodili, navíc o čtyři stroje přišli. (25:167-

168, 20:54) 

 Významným se ve vývoji válečného konfliktu stal také následující den. Britská 

ponorka HMS Conqueror oznámila, že zachytila pohyb argentinského křižníku General 

Belgrano a dvou doprovodných torpédoborců a začala ji pronásledovat. Velitel operačního 

svazu Woodward, jehož flotila byla v zakázaném pásmu od 29. dubna, byl velmi znepokojen 

a obával se útoku na letadlové lodě. Okamžitě bylo svoláno zasedání válečného kabinetu, 

na kterém se rozhodlo o nutnosti jeho potopení i přesto, že se argentinská loď nacházela 

kousek za hranicí vytyčeného pásma. V odpoledních hodinách Coqueror křižník napadla 

a potopila. Při útoku zahynulo 368 námořníků. (7:108, 5:725-727) 

 Ačkoliv britský útok našel doma pochopení a byl spíše oslavován, v mezinárodní sféře 

tomu tak již nebylo. Kritika přicházela i od spřízněných zemí včetně Německa, Holandska 

a Francie. Nejrozlícenější však bylo Irsko, které požadovalo zrušení sankcí EHS proti 

Argentině a žádalo svolání zvláštního zasedání Rady bezpečnosti OSN. Tomu britský 

ambasador v OSN Parsons zabránil použitím veta. Peru mezitím vytvořilo nový mírový plán 

a předalo jej Alexandru Haigovi, to stejné učinil generální tajemník OSN. Z vojenského 

hlediska však útok předčil očekávání, argentinská flotila po zbytek války nenapadla žádnou 

z lodí a neodvážila se proniknout do zakázané zóny. Její pýcha, letadlová loď Veintinco 

de Mayo, pak nebyla po zbytek konfliktu vůbec nasazena. (24:189, 5:728) 

  Argentinská odveta za potopení křižníku však na sebe nenechala dlouho čekat. V úterý 

4. května zaútočily dva jejich letouny na britskou loď Sheffield. Loď se sice ihned nepotopila, 

v bouři, která panovala, ji však nebylo možné přivléci do domovského přístavu. Útok 

nepřežilo 40 námořníků, ovšem došlo ke zmírnění mezinárodního tlaku, který byl na Británii 

po jejím útoku veden. Po tomto útoku Britové ještě zvětšili svůj počet lodí vyslaných 

k Falklandům. Celkově bylo nakonec nasazeno více než sto lodí, celkový počet všech vojáků 

přesáhl 25 tisíc. (21:154) 

V následujících dvou týdnech intenzita bojů poklesla, vypukly naopak nové snahy 

o diplomatické urovnání konfliktu. Nejprve nabízelo zprostředkování vyjednávání Peru, jejich 

iniciativa však rychle ztroskotala. Podobně se nevedlo ani generálnímu tajemníkovi OSN 

Perézi de Cuellarovi, který vedl s oběma stranami jednání v New Yorku. Krátce před 

rozhodnutím vojenského kabinetu o vylodění na Falklandech, vypracovala britská vláda 

poslední návrh mírového řešení konfliktu, které bylo následně odesláno do Argentiny 
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k posouzení. 18. května proběhlo zasedání válečného kabinetu, který definitivně rozhodl 

o provedení akce k získání ostrovů. Přesné datum mělo být stanoveno velitelem britských sil, 

kvůli velké nepřízni počasí to však mělo být v nejbližších dnech. Následujícího dne Argentina 

odmítla britský návrh mírové smlouvy. Tento plán byl na návrh Francise Pyma následně 

zveřejněn, což mělo ukázat dobrou vůli Velké Británie a obhájit následující vylodění. (25:168, 

24:190) 

 Vylodění pod krycím názvem Sutton mělo původně proběhnout v noci 

z 19. na 20. května, kvůli přesunu vojenských praporů na jiné lodě však bylo nakonec o den 

odloženo. Výsadek proběhl v oblasti San Carlos a díky momentu překvapení prakticky bez 

odporu, pět tisíc mužů se úspěšně vylodilo. Boje vypukly až po rozednění, Argentina 

se snažila odpovědět nálety, které řadu britských lodí poškodily, fregatu HMS Ardent 

dokonce potopily. Argentina však přišla o 13 letadel a 3 vrtulníky, Britové pouze o jednu 

stíhačku a dva vrtulníky.  V následujících dnech vylodění pokračovalo, vzájemné boje se však 

omezovaly zejména na argentinské nálety a britskou obranu. Mezitím probíhalo další zasedání 

Rady bezpečnosti OSN, kde Irsko navrhlo rezoluci odsuzující Británii za eskalaci konfliktu, 

po odmítavé reakci několika zemí však byla upravena a 26. května všemi hlasy přijata. 

Rezoluce č. 505 dávala generálnímu tajemníkovi mandát, dle kterého měl usilovat o ukončení 

nepřátelství a o plně přijetí rezoluce OSN č. 502. (3:134-140,21:160) 

 Na bitevním poli se postupně situace každý den víc a víc vyostřovala, ztráty na obou 

stranách narůstaly, pro Británii byla nejcitelnější ztráta lodí HMS Coventry a zásobovací lodi 

Atlantic Conveyor. Kromě 24 mrtvých vojáků přišla také o obrovské zásoby potravy, 

vojenského materiálu a techniky. Na souši nedocházelo k žádné větší akci až do 26. května, 

kdy bylo rozhodnuto o dobytí a udržení Goose Greenu. Po přípravách začal útok 28. května 

v brzkých ranních hodinách a skončil v poledne následujícího dne, kdy se argentinská 

posádka vzdala. Podle prvních údajů si bitva vyžádala na argentinské straně 250 padlých, 

100 zraněných a přes tisíc zajatých vojáků, britská strana přišla o 17 svých členů 

a 40 zraněných, později byla čísla o něco snížena. (24:190-191, 3:149-160)  

 Američané se následně na konci května pokoušeli o oživení diplomatického jednání, 

které mělo proběhnout ještě před definitivní porážkou Argentiny, Británie to však odmítla. 

Jednala také o pětibodovém mírovém plánu, který navrhl generální tajemník OSN, ten své 

jednání nakonec také vzdal. Nátlak proběhl i v Radě bezpečnosti OSN, kde se Španělsko 
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a Panama snažily prosadit hlasování o rezoluci o příměří. Státy sice získaly potřebný počet 

hlasů, nicméně rezoluce neprošla kvůli vetu USA a Velké Británie. (21:163-164) 

   Závěrečná etapa války, která znamenala britský postup do vnitrozemí, započala 

28. května, kdy parašutisté dobyli osadu Teal Inlet. Následoval zisk strategického vrcholu 

Mount Kent a osad Fitzory a Bluff Cove. 11. června započal útok na Stanley a následoval zisk 

několika dalších vyvýšenin. 14. června se Argentinci pokusili o poslední protiofenzivu, ale ani 

ta úspěšná nebyla.  . (3:161-194, 20:62-68) 

 Argentinské straně bylo jasné, že je obrana Stanley ztracena, situace více než 

naznačovala zoufalost jejich situace. Vojáci chaoticky opouštěli zákopy a utíkali do města. 

Velitel Menendez pověřil vyššího důstojníka, aby zahájil s Brity jednání o ukončení bojů. 

Sám mezitím telefonoval na probíhající schůzku vojenské junty a snažil se přesvědčit 

Galtieriho, že je válka ztracená. Ten požadoval pokračování bojů, s čím Menéndez zásadně 

nesouhlasil a obrátil se na svého nadřízeného generála Garciu, který souhlasil s britskou 

nabídkou zastavení ostřelování a vyjednávání o kapitulaci. Ta byla podepsána v budově 

sekretariátu ve Stanley večer 14. června a Falklandy se tak opět oficiálně staly britským 

územím. Oficiálně nevyhlášená válka trvající 64 dní si vyžádala život 255 britských vojáků, 

na straně druhé to bylo 746 mužů. Způsobila také velké materiální škody, výraznější však 

opět na straně Argentiny. V obou zemích měla válka velký vliv v budoucím vývoji země. 

(3:195-200, 20:67-68)  

Spory o Falklandy vyústili v Argentinskou invazi, která proběhla 2. dubna a Argentincům se 

podařilo rychle dobýt jak Falklandy, tak i Jižní Georgii. Británie okamžitě rozhodla o 

protiútoku a do Atlantiku vyslala velké  množství lodí, letadel a vojáků. Důležité bylo, na 

kterou stranu se v konfliktu přikloní USA. To mělo velmi dobrý vztah s oběma zeměmi, proto 

se ze začátku rozhodlo zůstat neutrální. Ještě před vypuknutím invaze se tak Británie obrátila 

na OSN, kde byl hned 2. dubna přednesen text rezoluce a následně schválen, čímž byla 

Argentina odsouzena jako agresor. Veškeré vzájemné vztahy byla v době války samozřejmě 

přerušeny, probíhaly však formou prostředníka. Tím se stal Alexander Haig a jeho diplomacie 

se zapsala do dějin pod názvem kyvadlová. Ani jeho jednání však k zastavení konfliktu 

nevedlo. Obě země byly také nuceny hledat regionální podporu.  Pro Argentinu to byly státy 

Latinské Ameriky, pro Británie okolní státy Evropy. Po selhání Haigovi diplomacie se USA 

rozhodlo podpořit Velkou Británii a ta nakonec 14. června získala Falklandy zpět pod svou 

kontrolu.  
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3 VZÁJEMNÉ VZTAHY OD KONCE VÁLKY DO DNEŠNÍ DOBY 

   
 I když právě skončená válka ovlivnila vývoj v obou zemích, významnější vliv měla 

přeci jenom v Argentině. Po oznámení kapitulace byla vojenská junta v šoku, jak rychle 

ji Británie připravila porážku. Vedení doufalo, že boje budou trvat ještě minimálně týden, 

ve kterém se mu diplomatickým úsilí podaří vyjednat přijatelnější podmínky míru. Pro její 

vojsko znamenala porážka velkou ztrátu prestiže, za viníka neúspěchu byla označována 

pozemní armáda, na diplomatickém poli pak ministr zahraničí Costa Méndez, který nedosáhl 

většího úspěchu. V Buenos Aires probíhaly demonstrace za ukončení diktatury, 

to se proměnilo ve vzbouření a několik set lidí bylo uvězněno. Po jednání junty bylo 

17. června rozhodnuto o nucené rezignaci prezidenta Galtieriho, kterého ve funkci hlavy státu 

nahradil Reynaldo Benito Bignone, ve funkci vrchního velitele armády pak generál Christino 

Nicolaides. Galtieriho odchod ještě automaticky neznamenal konec válečných aktivit, někteří 

generálové chtěli v konfliktu pokračovat za pomoci spřízněných států Latinské Ameriky. 

Pomoc nabízela Kuba, Peru nebo Nikaragua, generálové si naštěstí včas uvědomili závažnost 

svého jednání a od plánů ustoupili. (3:202-203, 12:256-257)  

 V Británii naopak propuklo velké nadšení, podobně jako v Argentině se ulice zaplnily 

lidmi, v jihoanglických přístavech vítali vracející se flotilu s vojáky.  Na rozdíl od Argentiny 

považovala zisk ostrovů za trvalý, navíc požadovala od spojenců zachování 

protiargentinských sankcí, které však byly zrušeny 20. června. Obrovský posun nastal 

v otázce Falkland v očích veřejnosti i politiků, zatímco před válkou ostrovy prakticky nikdo 

neznal a nacházely se na naprostém kraji zájmů vlády, skončený konflikt situaci naprosto 

změnil. Kromě národního sjednocení došlo také k rozšíření námořního a vzdušného prostoru 

a vybudování nové letecké základny v Mount Pleasant, která umožňovala v případě potřeby 

daleko rychlejší posílení posádky ostrovů. (26:618-619,3:204) Vítězství rovněž výrazně 

pomohlo Margaret Thatcherové a její Konzervativní straně. Strana získala ztracenou 

popularitu, Thatcherové triumf zajistil setrvání druhé období v úřadu a rovněž se stala 

mezinárodně uznávaným státníkem. Vláda však musela jednou provždy odstoupit od plánu 

snížení rozpočtu a sil na Falklandech a s každoročními výdaji na obranu těchto ostrovů musí 

dodnes počítat. (24:191) 
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 Spíše užitek měli z britského vítězství také samotní ostrované. Došlo ke zlepšení 

životní úrovně poté, co britská vláda schválila investiční program. Investovalo se do oblastí 

jako infrastruktura, komunikace zdravotní péče, vzdělání nebo zemědělství. Pokud před 

válkou byl u většiny obyvatel vztah k Argentině chladný, po ni se jednalo spíše o odpor.  Více 

než kdy jindy se cítili být občany Velké Británie a tak, i díky změně vztahu Británie 

k ostrovům, jim bylo v roce 1983 uděleno plnohodnotné občanství, které jim zůstalo i při 

zisku jiného. Do budoucna jim také byly přislíbeny velké zisky z těžby ropy, rybolovu 

a cestovního ruchu. V roce 1985 byla schválena falklandská ústava, přesto budoucí 

falklandská nezávislost nevypadá příliš pravděpodobně. Nová vláda pak udělala řadu 

užitečných reforem, které zlepšily finanční, sociální a kulturní úroveň obyvatelstva. (26:618-

619)  

3.1 VÝVOJ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ OD SKONČENÍ VÁLKY DO POČÁTKU 90. LET  

 

 Ani po odchodu prezidenta Galtieriho z čela jihoamerického státu, neukončila 

Argentina snažení o znovuzískání Malvín. Reynaldo Bignone, který Galtieriho nahradil, měl 

zařídit klidný odchod vojska z vlády a dovést zemi ke svobodným volbám, po kterých měly 

být vymazány z paměti Argentiny její předchozí temné kapitoly. Ty proběhly v říjnu roku 

1983 a jejich vítězem se stal Raúl Alfonsín. (12:260) Ten se k otázce ostrovů vyjádřil hned 

ve svém úvodním projevu, kdy slíbil, že se i nadále bude pokoušet o prosazení argentinské 

svrchovanosti nad tímto územím, nicméně tentokrát mírovou cestou. Snahou bylo dosáhnout 

situace jako před konfliktem a při vyjednávání zahrnout otázku svrchovanosti do diskuze. 

Obnovení diplomatických vztahů s Velkou Británií si přála také většina obyvatel Argentiny, 

o čemž přesvědčil průzkum provedený v dubnu 1986. Od té chvíle bylo jasné, že se Argentina 

s porážkou nesmířila a spor bude i nadále součástí jakéhokoliv vyjednávání. (28:3-4)  

Také Británie po válce deklarovala, že je ochotna s Argentinou jednat, nicméně 

neměla absolutně v úmyslu do rozhovorů vnést otázku Falkland. Britský expert Walter Little 

o situaci trefně poznamenal, že Británie je ochotna jednat s Argentinou o čemkoliv, vyjma 

jediné věci, o kterou má Argentina opravdu zájem. Ve vztahu k Falklandům zaujalo Spojené 

království Fortress Falklands policy, volně přeloženo jako politika pevnosti Falkland. 

To znamenalo již zmíněnou podporu hospodářského a sociálního rozvoje, obranu ostrovů 

před argentinskou hrozbou, právo ostrovanů na sebeurčení, udržení britské správy 
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na ostrovech, jestliže si obyvatelé Falkland nebudou přát něco jiného a také stálá přítomnost 

vojenské posádky. Výdaje na obranu činily denně 1-8 milionů liber.(28:4, 8:643-644) 

Od roku 1983, po pádu vojenské junty, obě strany na nátlak nových rezolucí OSN 

postupně započaly nesmělá diplomatické jednání, jakékoliv pokroky však opět brzdila otázka 

Falklandských ostrovů, kdy Britové nehodlali vyslyšet argentinské návrhy. Navazování 

vztahů probíhalo nepřímo, prostředníkem bylo švýcarské velvyslanectví na argentinské straně 

a brazilské na té britské. Snahy vyvrcholily setkáním v Bernu 18. a 19. července 1984, kde se 

poprvé od války sešli zástupci obou zemí.  To však skončilo neúspěchem, protože se téma 

jednání stočilo k falklandské suverenitě. Obě strany se následně obviňovaly z porušení 

dohodnutých témat vyjednávání, ve skutečnosti byl však spor způsoben špatným přeložením 

anglické fráze. Toto zdánlivě banální nedorozumění dokládá, jak komplikované vztahy mezi 

státy nadále panovaly. Selhání při prvním přímém setkání zhatilo veškerou práci, která byla 

v předchozích měsících odvedena, a znemožnilo další přímé kontakty mezi vládami. Po 

skončení války byl spor na mrtvém bodě, po vzájemných jednáních se dostal do fáze 

deeskalace a po Bernské konferenci se znovu dostal do fáze mrtvého bodu.  Situace se 

změnila až po britských všeobecných volbách v červnu 1987. (28:312-321)   

Mimo snahy o vzájemné jednání, obnovila Argentina svůj nátlak v OSN, kde chtěla 

dosáhnout nových rezolucí umožňující jednat o svrchovanosti ostrovů. K prosazení rezolucí 

chtěla využít právě přítomnosti britských posádek na Falklandských ostrovech. První valné 

shromáždění, kde se rezoluce řešila, proběhlo již v roce 1982, Británie však nesouhlasila 

s bodem, který nutil strany řešit otázku suverenity. Pasáž o suverenitě byla vypuštěna 

až v rezoluci 40/21 v roce 1985. I zde se Velké Británii některé části nelíbily, tato verze textu 

však byl mezi státy daleko úspěšnější a naznačila možný směr budoucího jednání. (29:474-

476) 

Třecí plochou vztahů Argentiny a Velké Británie se stalo také rybaření ve sporných 

vodách jižního Atlantiku. Do falklandské války nebyly vody v okolí ostrovů k rybolovu příliš 

využívány, po válce však začaly přitahovat rybářské a tovární lodě nejrůznějších národností 

a rybolov začal markantně růst. Lodě Argentinců navíc působily v okolí 200 námořních mil 

od ostrovů, kde přísně hlídaly veškerý námořní provoz a jejich hlídka mimo jiné potopila 

tchajwanské plavidlo. Británie nelibě nesla zvyšující se aktivitu rybolovu i argentinské 

„agresivní hlídky“, proto se v říjnu 1986 rozhodla kolem Falkland vytvořit dočasnou oblast 

ochrany a správy (FICZ). Vyhláška požadovala, aby lodě navštěvující oblast 150 námořních 
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mil od ostrovů musely zaplatit licenci, argentinské plavidla a letadla však mohla do oblasti 

vstoupit pouze s povolením britské vlády. Argentinci proti tomuto kroku protestovali 

a hrozilo, že situace přeroste ve vážnější konflikt.  Role urovnávače konfliktu se v ten moment 

ujaly Spojené státy americké, kterým se také nelíbilo, že Argentina uzavřela dohodu 

se Sovětským svazem a mohla by se stát jeho spojencem ve studené válce. S oběma státy 

zahájily tajné rozhovory. Přes prostředníka si země vyměňovaly neoficiální dokumenty, 

.nejvýznamnější z nich formálně ukončoval jejich vzájemné nepřátelství. Během následujících 

tří let se USA podařilo přeci jen mírně zlepšit vztahy obou zemí, které byly od konference 

v Bernu v troskách, a donutily obě země k ústupkům. Argentina již mimo jiné netrvala 

na řešení otázky suverenity při každém jednání, Británie uznala, že je spor nutné dále řešit 

i po skončení války. K významnému posunu došlo v roce 1989, kdy se podařila vyjednat 

takzvanou „sovereignty umbrella formula“, což je vzájemných vztazích důležitý moment. 

Tato dohoda umožnila, kromě běžných diplomatických věcí, probírat záležitosti související 

s Falklandskými ostrovy. Jediné, co se neřešilo, byla otázka suverenity. Rozhodlo se také 

o vzniku takzvaných pracovních skupin, jako prostředku komunikace, skrz které státy 

prohlubovaly vzájemnou věrohodnost, řešily vznikající konflikty a otázku rybolovu. 

Dohodnuta byla i možnost přímého obchodního jednání bez prostředníků.  Jednání probíhala 

již za vlády prezidenta Alfonsína, dokončena však byla až v říjnu 1989 v Madridu, kdy už byl 

u argentinského kormidla prezident Carlos Saúl Menem. (28:321-331) V Argentině se ještě 

více zhoršila situace v ekonomice, nastala obrovská inflace, kterou chtěl prezident řešit právě 

i zlepšením vztahů s Británií, ale i ostatními státy západní Evropy. Běžné diplomatické vztahy 

obnovily obě země v roce 1990, samotný konflikt o ostrovy ustoupil na čas do pozadí 

a nehrozilo, že na řadu znovu přijde násilí. (29: 475-478)  

Ve druhé polovině 80. let se spor zmírnil, což vedlo ke zlepšení vzájemných vztahů. 

Zásluhu na tom mělo USA, které dokázalo odstranit některé třetí plochy mezi oběmi zeměmi. 

V první polovině let situace vypadala slibně, nicméně krach konference v Curychu, kterou 

zapříčinila nepochopená zmínka o Falklandech, vrátila vše zpátky na začátek. Největším 

posunem byla USA vyjednaná „sovereignty umbrella formula“, který umožnila řešit 

záležitosti Falklandských ostrovů, výjma jejich suverenity. Spor se opět dostal do fáze 

deeskalace. 

3.2  VÝVOJ VZTAHŮ V 90. LETECH 
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Diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi bylo pomalu obnoveno v roce 1990 po odchodu 

Margaret Thatcherové z funkce předsedy vlády Spojeného království. V únoru tohoto roku 

proběhlo setkání zástupců obou zemí v Madridu, které bylo hodnoceno jako velmi úspěšně, 

protože právě zde došlo k oficiálnímu obnovení diplomatických vztahů.  Rovněž byly zrušeny 

vízové požadavky na návštěvu druhé země, Británie umožnila Argentině navštívit hroby 

svých vojáků v Darwinu na Falklandských ostrovech pod záštitou červeného kříže, dohodly se 

i společné operace a záchranné mise v jižním Atlantiku. Pochválena byla rovněž práce 

vytvořených pracovních skupin, které byly sloučeny do jedné pod názvem Pracovní skupina 

pro záležitosti jižního Atlantiku. Na dalším setkání v listopadu obě vlády souhlasily se 

vznikem komise pro rybolov v jižním Atlantiku, která sloužila jako fórum pro pravidelné 

diskuze o řízení rybolovu a ochraně rybí populace v jihozápadním Atlantiku. Přestože došlo 

v oblasti vztahů k výraznému posunu, svůj primární zájem o Malvíny Argentina neztratila, o 

čemž všechny přesvědčil prezident Menem, který ve svém projevu před ozbrojenými silami 

prohlásil, že je do začátku nového tisíciletí cílem opětovný zisk suverenity nad ostrovy. 

(30:12-13) 

 Argentina si nicméně uvědomovala, že i nadále je rozhodující názor ostrovanů, kteří 

neustále pokračovali v protiargentinských náladách a pokusila se to změnit takzvanou 

politikou svádění, o kterou se snažil zejména ministr zahraničí, kterým byl od roku 1991 

Guido di Tella. Obyvatelům Falkland například nabídl uhrazení nákladů za odstranění min, 

které na ostrovech zůstaly po konfliktu v roce 1982. Zejména se však snažil o přímý kontakt 

s ostrovany. Komunikoval s nimi přes televizi a rádio, doručoval dětem kreslená videa 

a knihy v období Vánoc nebo uspořádal semináře týkající se řešení sporu o ostrovy. Ačkoliv 

byl pohled na jeho jednání rozdílný, dá se rozhodně říci, že v argentinské zahraniční politice 

došlo k posunu. Před válečným konfliktem nebrala Argentina zájmy obyvatel Falkland vůbec 

vážně. I přesto si ostrované nepřipouštěli možnost, že by suverenitu nad ostrovy měla převzít 

někdo jiný. Nepomohla tomu ani nová argentinská ústava z roku 1994, jejíž součástí byla 

i pasáž o nároku na ostrovy. (26:623-624) 

 Nová ústava vznikla v Argentině z praktického důvodu. Prezidentu Menemovi 

se podařilo dostat Argentinu z ekonomické katastrofy a v první polovině devadesátých let 

dosáhla země značného hospodářského růstu. Byl tak ve své funkci značně populární, v roce 

1995 však končil jeho mandát a argentinská ústava v té době neumožňovala znovuzvolení. 

Změna ústavy se podařila prosadit 24. srpna 1994. Menem získal další čtyři roky v úřadě, jeho 

prezidentské pravomoci se však snížily. Problémem nové ústavy však byla pasáž, ve které 
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Argentina prohlašuje, že má na Malvíny legitimní a nezcizitelné právo, a jejich znovuzískání 

bude trvalým cílem argentinského lidu, byť v souladu s mezinárodním právem. Tato část 

znovu ukázala, jak moc je území Malvín pro Argentince důležité. To, že prakticky všichni 

Argentinci považují ostrovy za své území a staly se součástí jejich národního cítění, bylo 

dlouho známé, zakomponováním nároku do ústavy však přidali snahám o zisk Malvín právní 

rozměr a staly se součástí státu. (12:269, 31:17-23) 

Ve druhé polovině 90. let nejvíce ovlivňovala britsko-argentinské vztahy vyjednávání 

o průzkumu nalezišť ropy a zemního plynu v jihozápadním Atlantiku. O průzkumu začali 

Britové s falklandskou vládou diskutovat v roce 1991, na jejich rozhovory však prudce 

zareagovala Argentina, která pohrozila předáním záležitosti Mezinárodnímu soudnímu dvoru, 

jestliže o problému nebudou země vyjednávat společně v rámci sovereignty umbrella formula 

(zastřešující dohody o svrchovanosti). Jednání v roce 1995 vedla k vytvoření Jihozápadní 

atlantické uhlovodíkové komise, sloužící k podpoře spolupráce v oblasti průzkumu, samotné 

těžby a řešení ochrany moře. Aby nedošlo ke sporům na námořních hranicích těchto států, byl 

vytvořen také podvýbor této komise, který měl vydávat společnostem povolení k těžbě 

a průzkumu. Argentina chtěla začít od těchto společností vybírat poplatky, Británie však 

jejich rozhodnutí zamítla. V roce 1998 zde proběhy průzkumné vrty, od těžby ropy se však 

nakonec odstoupilo a nové průzkumy probíhaly až od roku 2010. I v oblasti těžby Argentina 

viděla možnost posunutí názorů falklandských obyvatel směrem k uznání argentinské 

suverenity. Dopomoci k tomu měly právě společné ekonomické zájmy a zdroje. (32:160-163, 

26:623-624) 

Po dlouhých letech, kdy ve Velké Británii vládla Konzervativní strana, nastala v roce 

1997 změna. Ve volbách zvítězili Labouristé v čele s jejich vůdce Tony Blairem, který 

se vedení strany ujal v roce 1994. V této změně viděli Argentinci šanci, očekávali, že v otázce 

Falklandských ostrovů bude tato vláda vstřícnější, spekulace se objevovaly také 

v nejrůznějších médiích.  Ihned po nástupu do funkce však vláda zopakovala svůj závazek 

pokračovat v jednáních s Argentinou, aniž by opustila formální postoj týkající se suverenity 

Falkland. Zavazovala se tak i nadále respektovat přání ostrovanů. Na návrh ministra zahraničí 

Robina Cooka byly vytvořeny nové právní předpisy, na jejichž základě se kolonie od té doby 

označují jako zámořské území Velké Británie. Rovněž vznikla takzvaná Bílá kniha, která 

v první řadě dávala obyvatelům zámořského území právo na britské občanství a sebeurčení. 

Týkala se také ústavních záležitostí, lidských práv, finančního řízení nebo environmentálních 
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záležitostí. Bílá kniha byla na Falklandských ostrovech velmi dobře přijata, protože 

Labouristé nebyli považováni za spolehlivé ochránce britské suverenity. (33:788-789) 

Trhlinou v lepšících se britsko-argentinských vztazích se pak stal rok 1998, kdy byl 

v Londýně na požadavek španělských soudů zatčen bývalý prezident Chile Augusto Pinochet, 

kvůli obvinění z porušování lidských práv. Tehdy si nikdo neuměl představit, že se tato 

událost dotkne vzájemných vztahů obou zemí a samotných Falklandských ostrovů. Chile 

podalo proti zatčení protest k vládě Spojeného království, kvůli tomu, že zasahuje 

do záležitostí suverenity jejich státu. Ačkoliv OSN chrání svrchovanost států před vnějšími 

zásahy, mezinárodním trendem bylo v případě lidských práv tuto svrchovanost porušit. 

Po dlouhých měsících dlouhotrvajícího právního boje, rozhodla Chilská vláda, na radu 

Argentiny, o zrušení letecká linky mezi Chile a Falklandy
19

. Vzhledem k tomu, že tyto 

týdenní lety byly jediným pravidelným spojením Falkland s pevninou, představovalo jejich 

ukončení velký problém. Britská vláda tento krok považovala za nevhodný a nezákonný 

a v následujícím období musela situaci řešit pomocí letů Royal Air Force. Argentinská vláda 

se mezitím činila, skrz organizaci MERCOSOUR
20

 žádala Uruguay a Brazílii, aby odmítly 

vytvořit nové přímé letecké spojení na Falklandy, ledaže by trasa směřovala přes Buenos 

Aires. Obě země měly navíc pohrozit odmítnutím případného nouzového odklonu letů RAF 

na jejich území a tím ostrovy ještě více izolovaly. Zástupci Falkland přesto na Británii tlačili, 

aby co nejdříve obnovila dialog s Argentinou v oblasti společných zájmů. Jednání, která 

odstartovala v dubnu 1999, se věnovala třem hlavním tématům – Obnovení leteckého provozu 

mezi Punta Arenas a ostrovy, spolupráce a řízení rybolovu mezi Argentinou a Falklandy 

a umožnění vstupu na ostrovy držitelům argentinského pasu. Mimo tyto hlavní body 

se jednání věnovala i dalším tématům. Vyjednávání mělo být skončeno do října 1999, kdy 

byly v Argentině naplánované prezidentské volby. (33:793-795)  

14. července 1999 vzniklo na základě jednání podpisem obou stran Společné 

prohlášení, které mělo šest hlavních bodů. Argentině se podařil prosadit vstup držitelů 

argentinského pasu na území Falkland, musela se však smířit s autoritou falklandské vlády při 

imigrační kontrole. Protože falklandská ústava vstup držitelů argentinského pasu odmítala, 

vyvolalo to u ostrovanů znepokojení. Letecké spojení mezi Falklandy a Chile bylo obnoveno, 

jednou měsíčně se však létalo přes argentinské město Rio Gallagos. Rozhodnuto bylo 

o společné destrukci min z dob války (opět se to nelíbilo ostrovanům, znamenalo 

                                                           
19

 Lety probíhaly mezi městem Punta Arenas a Falklandy. 
20

 Sdružení volného obchodu, jehož zakládajícími státy byly Argentina, Paraguay, Uruguay a Brazílie.  
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by to přítomnost argentinských vojenských inženýrů na ostrovech) a vybudování 

argentinského památníku obětem války v Darwinu, jehož podobu však musela schválit 

falklandská vláda. S výsledky jednání nebyla příliš spokojena ani jedna strana. Britům 

se nelíbilo, že je Argentinci k podobnému jednání vůbec donutili, Argentinská vláda měla 

pocit, že při vyjednávání až příliš ustupovala a falklandské vládě se nelíbil způsob jednání, 

do kterého prakticky nemohla zasáhnout. (33:795-797) 

I přes tento incident došlo během 17 let od skončení války k výraznému posunu 

britsko-argentinských vztahů. 80. léta by daly charakterizovat jako pokusy o překonání 

nedůvěry a znovunavázání diplomatických vztahů, což se nakonec i přes fiasko na konferenci 

v Bernu povedlo a v roce 1990 byly britsko-argentinské vazby obnoveny. V období do konce 

tisíciletí se vzájemná spolupráce čím dál tím více prohlubovala a vztahy  výrazně oteplovaly, 

problémy však vypluly na povrch pokaždé, když se začala řešit otázka Falkland. Ani jedna 

země se svého práva na suverenitu nechtěla vzdát, Argentina má názor, že jsou ostrovy její, 

zakořeněn hluboko ve svém národním cítění a nově ho podpořila také ústavou, Britové zase 

ctí, názor obyvatel Falkland a jejich právo na sebeurčení, dle kterého se cítí být zámořským 

územím Velké Británie. Na příkladu Pinocheta je také dobře vidět trend, který nastal v novém 

tisíciletí po zvolení prezidenta Kirchnera, ale prakticky provází celé období vztahu mezi 

Británii a Argentinou. Vztahy mohou být sebelepší, ale ve chvíli, kdy Británie udělá 

na mezinárodním poli, nebo ve vztahu k Argentině nějakou chybu či sporný krok, okamžitě 

začne své snažení směřovat k Falklandské otázce a donutit ji mnoha dostupnými prostředky, 

jako bylo zrušení letecké linky z Chile, k jednání o svrchovanosti.  I přesto, co se týče 

dynamiky konfliktu, ta se v devadesátých letech stále snižovala a spor se dostal do fáze svého 

řešení. Na obou stranách byla výrazná komunikace a snaha najít řešení.  

3.3 VÝVOJ VZTAHŮ V NOVÉM TISÍCILETÍ PO FALKLANDSKÉ REFERENDUM 

 

 Začátek nového tisíciletí poznamenaly v britsko-argentinském vztahu dvě hlavní 

události. Pozůstalí po argentinských námořnících, kteří zahynuli při potopení křižníku 

General Belgrano, se s incidentem stále nesmířili a Velkou Británii zažalovali s žádostí 

o odškodné, což vyvolalo velké rozpory. Druhým významným momentem se stala argentinská 

hospodářská krize, a měla na svědomí pád tří prezidentů. K moci se tak dostal prezident 

Néstor Kirchner, který na rozdíl od svých předchůdců v devadesátých letech razil daleko 

ostřejší přístup ve falklandské otázce, což mělo za následek ochlazení vztahů s Británií. 



44 
 

 Ale postupujme popořadě. Argentinští pozůstalí žalobu podali v roce 2000 

a požadovali zaplacení odškodného. Potopení křížníku General Belgrano britskou ponorkou 

Conqueror, při které zahynulo více než 300 námořníků, viděli jako akci, která měla zabránit 

vyřešení konfliktu mírovým jednání a prostředek, jak si mohla premiérka Thatcherová zvýšit 

svou skomírající popularitu. Jejich právníci tvrdili, že loď neměla být torpédována, protože 

se nacházela za zakázanou zónou, Británie se odvolávala na válečný stav. Případ rozlouskl 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který žalobu zamítl jako nepřípustnou. Soudci 

uvedli, že žaloba měla být podána nejpozději šest měsíců po incidentu, případně šest měsíců 

od rozhodnutí domácího soudu. Argentinská vláda se od podání žaloby distancovala 

a označila ji za soukromou akci. Soud svůj verdikt vyřknout nemusel, nicméně obě strany 

jsou v tomto případě víceméně zajedno a Argentina uznává, že jde o válečný akt. Pocit křivdy 

pozůstalých, to však nezmírnilo. (34) 

 Výše zmíněná hospodářská krize vypukla v Argentině na konci tisíciletí v roce 1999 

a stala se největší krizí od 30. let.  Po období devadesátých let, kdy se argentinské ekonomice 

dařilo, to byl velký šok, který si mimo jiné vyžádal i odchod dvou argentinských prezidentů 

během jednoho týdne. Prvním, kdo ekonomickou krizi odnesl, byl prezident Fernando de la 

Rúa, kterému hospodářská situace dovolila v čele státu zůstat po dva roky, než v roce 2001 

rezignoval. Nahrazen byl na týden Rodríguezem Saáem, po něm se úřadu ujal na dva roky 

Eduardo Duhalde, kterému se podařilo alespoň z té největší krize zemi vyvést. Definitivní 

obrat k lepšímu se však podařil až Néstoru Kirchnerovi, zvolenému v roce 2003. Ihned 

po nástupu zkritizoval předchozí neoliberální režimy a začátek svého panování označil 

za začátek nového období v Argentinské historii. Efektním a racionálním jednáním zemi 

z krize vcelku rychle dostat, chtěl však, aby země dostala novou identitu a zvedla si národní 

sebevědomí, čehož chtěl dosáhnout pomocí symboliky. Tu viděl nejvíc právě 

ve Falklandských ostrovech, a tak se jejich suverenita stala během jeho vlády opět hlavním 

zájmem zahraniční politiky.  S jeho vládou skončila doba, kdy otázka Malvínských ostrovů 

ustoupila do pozadí. Předchozí prezidenti se soustředili na řešení krize, Kirchner se však díky 

ekonomickým úspěchům těšil velké oblibě a mohl přistoupit k podstatně nacionalističtější 

politice, kdy k Británii a Falklandám zaujal nekompromisní postoj. (35: 65-83, 36:122-123) 

 Jak již bylo zmíněno, za výrazným zlepšením britsko-argentinských vztahů stálo 

hlavně to, že otázka suverenity ustoupila do pozadí. Kirchner se rozhodl od této politiky 

odstoupit, čímž si získal velkou popularitu lidu, ale chtěl tím i ukázat důležité místo 

Argentiny na mezinárodní scéně. Ostatně o jeho tvrdším postoji svědčí již jeho inaugurační 
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projev, kdy zmínil nutnost Malvíny získat. Od slov k činům přešel již na podzim 2003, když 

stáhl povolení letů z Chile na Falklandy přes argentinské území. Při jednání s Británií také 

argentinská vláda začala avizovat, že v nich nedojde k pokroku, dokud nebudou spojeny 

s jednáním o suverenitě. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří do jednání zapojovali jen různá 

mezinárodní společenství, rozhodl se Kirchner pro svou záležitost získat jednotlivé země Jižní 

Ameriky, mající podobnou levicově populistickou vládu, proto se na svou stranu snažil získat 

Bolívii, Kubou nebo Venezuelou. To se mu dařilo a například prezident Cháves požadoval 

po Británii navrácení ostrovů. Také se v 4. Července 2006 sešel s Kirchnerem a podepsali 

podnět k obnovení rozhovorů mezi Británií a Argentinou řešící falklandský spor v souladu 

s příslušnými rezolucemi OSN. Na jejích Fórech pak obě země obhajovaly svůj nárok 

na suverenitu, své řekla také falklandská vláda. Argentina právo na svrchovanost obhajovala 

území celistvostí, Velká Británie znovu argumentovala právem ostrovanů na sebeurčení. 

Tento argument byl však odmítnut v roce 2006, kdy nový argentinský ministr zahraničí 

prohlásil, že právo na sebeurčení není použitelné, protože ostrované byli původně Britové, 

kteří na ostrovech založili kolonii a vytlačili původní obyvatele. To druhá strana odmítla 

s tím, že argument Argentiny nemá žádný historický ani právní základ. Stejně tak odmítla 

tvrzení, že obyvatele Falkland nemají žádná politická práva, což dokonce Británie považovala 

za prohlášení v rozporu se zásadami OSN. Ostrované prý učinili svobodné rozhodnutí 

a rozhodli se s Británií spojit. (30:22, 36:127) 

 Další oblastí, kde začala Argentina vyvíjela na Brity nátlak, se stala  Organizace 

amerických států, kde argentinský ministr zahraničí Bielsa v červnu 2005 osočil Británii 

z odmítnutí vyjednávání a jednostranných akcí, jako vydávání licencí na rybolov a těžbu ropy, 

o které měly rozhodovat obě země. Rovněž si postěžoval na britskou vojenskou základnu 

a vyzval Velkou Británii, aby zahájila jednání o odstoupení Falkland. Své požadavky 

zopakoval 15. června při slyšení před zvláštním výborem OSN o dekolonizaci (30:22-23) 

  

 Vyhrocení svého latentního postoje k ostrovní otázce ukazovala Argentina 

za Kirchnerovy éry i doma. V případě domácích záležitosti bylo hlavní snahou posílit 

přesvědčení společnosti, že ostrovy jsou součástí jejich národního dědictví. Začaly vznikat 

politické mýty týkající se historie a války na Falklandech, kolem silnic i ulic byly umísťovány 

cedule, které hlásaly, že Malvíny patří Argentině. Stejné nápisy byly i na prostředcích veřejné 

dopravy, v televizi a rozhlasu se vysílaly zprávy, které měly probudit národní cítění. To že 

na mapách byly Malvíny zakresleny, jako součást Argentiny není nic nového. Ve školách 
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byly schváleny učebnice, které popisovaly ztrátu ostrovů jako křivdu. Koncem června 2006 

pak byla vytvořena argentinským parlamentem zvláštní komise, která měla jediný cíl – 

zabývat se otázkou obnovení suverenity Malvín. (30:29-31, 36: 125-126) 

 Následující rok se nesl ve znamení příprav na výročí konce válečného konfliktu 

o Falklandy. Spojené království navrhlo uspořádání společné akce, Argentina ji však odmítla 

s odůvodněním, že ze strany Británie to bylo pozvání k 25. výročí oslav vítězství 

ve Falklandské válce, což je nepřijatelné. Obě země nakonec organizovali samostatné výroční 

ceremonie. Došlo také ke slovní přestřelce mezi Kirchnerem a Thatcherovou. Ta v rozhovoru 

pro britský rozhlas uvedla, že vítězstvím byla potlačena argentinská agrese a vyslyšeno přání 

místních lidí. Kirchner oproti tomu označil britské vítězství za koloniální vítězství. (30:32, 44) 

Několik týdnů před samotným výročím také Argentina zrušila dohodu o spolupráci v oblasti 

ropy nalezené na Falklandských ostrovech z roku 1995. Svůj krok obhajovalo tím, že Velká 

Británie používala dohodu jako ospravedlnění nelegitimních nároků na ostrovy.  S případnou 

další spoluprací souhlasila, jen pokud to přispěje k dialogu o svrchovanosti. Podobně tomu 

bylo i s výborem pro rybolov, kdy bylo pozastaveno jednání výboru, kde Argentina Británii 

obvinila z jednostranného rozhodování. (38, 37: 181)  

V roce 2007 nastaly také dvě velké změny na nejvyšších místech obou zemí. Britský Premiér 

Tony Blair rezignoval a 27. června ho nahradil Gordon Brown. Gratulační dopis poslal 

i prezident Kirchner.  A v dopise ihned vyjádřil největší argentinský cíl vzájemného jednání. 

Kirchnerův konec přišel 28. října, kdy proběhly v Argentině volby. Navzdory své velké oblibě 

se rozhodl nekandidovat, jméno Kirchner však v čele Argentiny zůstalo, ve volbách zvítězila 

jeho manželka Christina Kirchner, která pokračovala v politice svého manžela. (37:177) 

 Styl jednání prezidenta Néstora a prezidentské nástupkyně, jeho chotě Cristiny 

Kirchnerové byl zcela odlišný od projevu prezidenta Menema v 90. letech. Na rozdíl od jeho 

řekněme vycházkové politiky, kdy se snažil s Británií navázat dobré vztahy a touto politikou 

se pomalu dostat k otázce Falkland a dosáhnout jistých ústupků, byl přístup Kirchnerových 

daleko důslednější a agresivnější, ať se jednalo o mezinárodní politiku, nebo tu domácí. 

Dokonce bych si jejich vládu dovolil přirovnat k té vojenské, samozřejmě až na snahy 

o válečný konflikt a porušování lidských práv. Nicméně agresivní rétorika a snaha o vyvolání 

nacionalismu doma, jisté srovnání nabízí. Za vlády Kirchnerové se zemi také tolik 

ekonomicky nedařilo, proto se snahou obrátit pozornost na ostrovy snažila odvést pozornost 
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od domácích problémů. I v tomto ohledu je částečná podoba s dřívějšími vojenskými vládami. 

(39)   

Další ranou pro britsko-argentinské vyjednávání se stal 4. listopad 2008, kdy 

podepsala královna Alžběta II. nově vzniklou ústavu Falklandských ostrovů, která vstoupila 

v platnost počátkem roku 2009. Vypracována byla ve spolupráci vlády Spojeného království 

a Falkland a dávala ostrovům větší míru autonomie, Británie se však i nadále starala o jejich 

obranu. O dva dny později Argentina reagovala podáním stížnosti, ústavu viděla jako 

porušení rezolucí OSN o tomto tématu. Argentinský ministr zahraničí se vyjádřil, že jediné 

co přijatá ústava sleduje, je zachovat současnou koloniální situaci. (37: 177) 

Oblastí, která měla významně poznamenat v následujících letech, však byla těžba 

ropy. Již v roce 2009 premiér Gordon Brown oznámil rozvoj těžby ropy v okolí ostrovů, 

kterou podporují ostrované. (37:179) Od roku 2010 do roku 2012 začaly probíhat průzkumné 

vrty, navzdory dřívějším výzkumům, které tvrdily, že ropa může být nekvalitní. Vrty provázel 

velký odpor Argentiny, která to samozřejmě brala jako zásah do své suverenity a pohrozila 

zavedením nutností zvláštního povolení pro každou loď, které budou směřovat na Falklandy 

přes jejich vody. Obě země také do místa konfliktu vyslaly více svých lodí.  Británie však 

trvalo na tom, že vrty probíhají na jejím území. Průzkumy se nakonec ukázaly být úspěšné a 

odhady hovořily, že by se v okolí mohlo nacházet až osm miliard barelů ropy. V té době 

se předpokládalo, že vrty začnou okolo roku 2016, v současné době se odhaduje doba o dva 

až tři roky později. Spory o těžby ropu přinesly na konflikt nový pohled. Zatímco dříve byl 

hlavním motivem pro suverenitu nad ostrovy nacionalismus, historie a názor ostrovanů, nyní 

se Falklandy staly pro obě země zajímavé ještě z důvodu velmi vysokého ekonomického 

zisku do budoucna. (40, 41:689)  

Vliv sporu je patrný i ve vzájemných obchodních vztazích. V roce 2012 požádala 

argentinská ministryně průmyslu Donora Giorgiová domácí firmy, aby do země nedovážely 

produkty z Velké Británie. Její požadavek byl reakcí na údajnou zvýšenou přítomnost 

britských lodí a vojáků v blízkosti Falklandských ostrovů. Spojené království však nařčení 

odmítlo a této vznikající obchodní válce se rozhodla zabránit při diplomatických jednáních, 

které probíhaly v Londýně. Mimo to, požádala Británie o vyjádření rovněž Evropskou unii, 

která měla k argentinskému postoji vyjádřit svůj nesouhlas. Z Británie se do jihoamerické 

země dováží hlavně produkty pro průmyslovou výrobu, opačným směrem jsou to stále 

zemědělské produkty. (46) 
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Významnou událostí, která vztahy těchto dvou zemí skutečně ovlivnila, bylo 

falklandské referendum, které se konalo 10. až 11. března 2013. V referendu se odpovídalo na 

otázku, zda si ostrované i nadále přejí zachovat svůj politický status jako zámořské území 

Spojeného království. Důvod konání byl prostý. Britové, přesvědčeni o loajalitě obyvatel 

Falkland chtěli takto zareagovat na stupňující se tlak Argentiny. Výsledky dopadly naprosto 

jednoznačně. Z 1517 hlasů jich 1513 hlasovalo pro setrvání pod správou Velké Británie. Její 

vláda byla z výsledku šťastná a na základě něj vyzvala všechny země, aby přijaly 

a respektovaly přání ostrovanů. Guvernér Falkland se vyjádřil, že hlavní zásadou OSN je 

právo na sebeurčení občanů a referendum prý dalo jasnou odpověď. (42)    

Argentina výsledky referenda odmítla, Velkou Británii označila za fanatiky, kteří 

obyvatele využívají, pro svůj politický boj a díky tomu, mají přístup k ropě a přírodnímu 

bohatství patřící Argentině. (43) 

 V roce 2015 bylo rozhodnuto o zvýšení britské vojenská přítomnosti na Falklandech 

kvůli obavám, že Argentina chystá novou invazi na souostroví v Atlantiku. Součástí posílení 

měly být i transportní vrtulníky, které by umožnily rychlé zvýšení stavu vojska. Argentinská 

strana nařčení z chystané invaze důsledně odmítla.  (54)  

Do dnešního roku proběhly v souvislosti s Falklandy mezi Argentinou a Británií další 

spory (Snaha do sporu ostrovy angažovat nového argentinského papeže, další spory o ropě, 

odkazování se na neuznané výsledky krymského referenda v souvislosti s falklandským 

referendem).Výsledky referenda dobře ukazují lehký paradox, který se táhne již z dob před 

válečným konfliktem. Zatímco Argentinci by dali všechno, aby ostrovy získali, obyvatele 

Falkland s nimi nechtějí mít nic společného. Ostrované si vždy přáli britskou svrchovanost, 

nicméně takto výrazný výsledek však připisuji i politickému směru současné argentinské 

vlády, která se na rozdíl od té z přelomu tisíciletí, vrací k tradicím vojenských vlád, nebojí 

vůči obyvatelům Falkland vyjádřit kritiku, rozhodně kolem nich nechodí po špičkách a 

prakticky neuznává jejich zájmy. Největším problémem vztahů v novém tisíciletí však byly 

úspěšné ropné vrty, které sporu přidaly nový, ekonomický rozměr. Tento společný zájem 

rozdmýchal klidnící se vztahy a i do budoucna je pravděpodobné, že je bude významně 

ovlivňovat. Dynamika konfliktu, která byla ve fáze řešení sporu, se za v éře Kirchnerových 

otočila na druhou stranu, místo aby došlo k budování míru, vrátil se spor zpět do latentní, 

možná i manifestační fáze.  
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ZÁVĚR 

Vzájemná jednání mezi zeměmi samozřejmě probíhají i v jiných oblastech, než jsem 

jmenoval. Já jsem však záměrně vybíral tyto, na kterých je dobře vidět, jak spor dokáže 

nadále vztahy obou zemí ovlivňovat. Při tvorbě teze této bakalářské práce, jsem si jako 

nejdůležitější otázku položil, jak spor ovlivňoval a ovlivňuje vzájemné vztahy. Ze článků, 

které jsem přečetl, jsem tušil, že situace po válce ještě stále není zcela uklidněná, nenapadlo 

mě však, že ji spor o ostrovy stále ovlivňuje tolik.   

Spor o ostrovy probíhal již dlouho před válkou, ve své první fázi, do konce druhé 

světové války, však velký vliv na vzájemné vztahy neměl. V té době se dynamika konfliktu 

nacházela v latentní fázi. Jedinou výjimkou byla krize v roce, kdy konflikt eskaloval, nakon 

ale došlo k rychlému uklidnění situace. Po druhé světové válce vliv sporu každoročně 

narůstal, jeho dynamika narostla do manifestační fáze, po nástupu vojenské junty eskaloval. 

Ani diplomatická jednání nedokázala zabránit vypuknutí války v roce 1982. 

Krátká válka následně spor ukončila jen po vojenské stránce, po té diplomatické 

probíhá i nadále. Snahy o dialog byly ihned po skončení války, veškeré pokroky, kdy se spor 

dostal do fáze deeskalace, však vzali za své na konferenci v Bernu. Došlo k nesrovnalostem 

v překladu a konference skončila fiaskem. Zatímco před válkou byli Britové ochotni o 

suverenitě jednat, nyní záležitost považují za uzavřenou kapitolu. Tehdy spor uvázl na 

mrtvém bodě a nevypadlo to, že by se vzájemné vztahy měly zlepšit. Ke zlepšení vztahů a 

opětovnému posunu do fáze deeskalace došlo až na konci osmdesátých let, kdy se do 

Argentinsko-britského problému začalo angažovat USA.  

V devadesátých letech spor nadále deeskaloval a dostal se do fáze řešení sporu, 

vzájemné vztahy se zlepšovali. Problém nastal za vlády manželů Kirchnerových, kteří otázku 

Malvín opět upřednostnili. Řešení sporu se zastavilo, naopak se dostal zpět do své latentní 

fáze. Nadějí pro opětovný posun ve vztazích  a vyřešení sporu dává zvolení Mauricia 

Macriho, který je prezidentem od roku 2015. 

Odpovědí na otázku, proč obě země chtějí mít ostrovy pod svou kontrolou, je více. 

Velká Británie v jednáních nejvíce argumentuje právem na sebeurčení falklandských 

obyvatel, kteří si přejí zůstat pod britskou správou. Argentina má důvodů hned několik, tím 

nejdůležitějším je historické přesvědčení, že jsou ostrovy jejich. Tento názor je do Argentinců 

dostáván již od útlého věku, zmínka o Malvínách vyvolá v Argentině vlnu národní hrdosti, 
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čehož v minulosti, ale i v současnosti využívali a využívají argentinští prezidenti, kteří takto 

odvádějí pozornost od jiných problémů. Zavedením požadavku na suverenitu do ústavy z něj 

opravdu udělali jeden z hlavních cílů celé země.  Významná jsou pro obě země také naleziště 

ropy. 

První část také přinesla odpověď na otázku, kdy spor o ostrovy začal. Pro mě to byl  

rok 1770, kdy Španělé objevily britskou osadu Port Egmont a došlo k velkému konfliktu, 

zároveň však rychlému uklidnění. K jeho nárůstu došlo po 2. světové válce. Vznik OSN dal 

tehdy obou zemím příležitost pro vzájemné jednání o suverenitě, která však od počátku nikam 

nevedla a spíše dal Argentině šanci uvědomit si, že šance na zisk ostrovů vede jen přes 

vojenskou akci. Válce se snažilo zabránit OSN, velkou snahu projevilo také USA a Haigovy 

kyvadlová diplomacie. 

 Co se týče suverenity, nevypadá to, že by se Argentina někdy chtěla svého nároku na 

ostrovy vzdát, stejně tak Británie, pro které všechny diskuze skončily útokem Argentiny. 

Dokud jim Falklandy budou přinášet do budoucna ekonomický užitek, který jim vrátí náklady 

na obranu, a jestliže se ostrované nadále budou cítit Brity, suverenitu chtít řešit nebudou.  
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