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Jaroslav Hrbek: Válka o Falklandy 1982

Falklandy, neboli Malvíny, jak tomuto souostroví říkají Argentinci, je skupina dvou velkých a asi 200 malých ostrovů, ležících asi 300 námořních mil východně od jihoamerické pevniny. Jako první kolonizovali Falklandy Francouzi. Ovšem v roce 1765 dorazila na ostrovy britská expedice. Ta se vylodila na dnešním Saundersově ostrově, vztyčila britskou vlajku a prohlásila Falklandy za državu britského krále Jiřího III. Od té doby probíhaly potyčky britských a španělských posádek, kterým byla nucena předat svou kolonii Francie. Vletech 1774 – 1811 zůstali po odchodu Britů jedinými vládci ostrovů Španělé.
	V následujících letech panovalo na ostrovech bezvládí teprve v roce 1820 vztyčila posádka argentinské válečné lodi na ostrovech vlajku a prohlásila je za argentinskou državu. Stálou posádku na nich však nezanechala. Až v roce 1826 k došlo obnovení španělské osady Puerto Soledad, ale argentinští guvernérové neměli s obyvatelstvem Falkland přílišné štěstí, neboť museli čelit četným povstáním.
	V roce 1840 byly Falklandské ostrovy prohlášeny britskou kolonií. V následujících letech došlo k jejich postupné kolonizaci. Tou byla pověřena zejména společnost Falkland Islands Copany. Většina kolonistů přišla ze Skotska a jejich obživou se stal chov ovcí. Počátkem 80. let vznesla argentinská vláda své nároky na suverenitu nad ostrovy a žádala jejich vrácení na základě zeměpisné polohy. To odmítla britská vláda s tím, že se Falklandy staly „klidnou a prosperující kolonií“. Strategický význam Falkland s prokázal v první i druhé světové válce. Byly základnou britského loďstva  a hrály roli při pronásledování německé bitevní lodi Admirál Graf Spee
	Otázku suverenity otevřel v roce 1946 argentinský politik Juan Domino Perón ve snaze zvýšit svou popularitu. Návrat Malvín pak zůstal propagandistickým heslem všech následujících argentinských vlád. V druhé polovině 20. století probíhala četná jednání mezi Argentinou a Velkou Británií, ale dostávala se často do slepé uličky. Argentinci si brzy uvědomili, že Britové vedou rozhovory už jen formálně a otázka suverenity je nemožná. Na druhé straně, v roce 1981 zveřejnila britská vláda v čele s premiérkou Margaret Thatcherovou svůj záměr ukončit vojenskou přítomnost v jižním Atlantiku a stáhnout ze služby jedinou britskou válečnou loď, polární výzkumnou loď HMS Endurance. Asymetrie britsko – argentinského sporu tkvěla v tom, že zatímco v Británii málokdo věděl o Falklandech cokoli podrobnějšího, argentinská veřejnost brala nárok na Malvíny jako součást národního dědictví.
	
	V roce 1981, pět let po svržení perónistického režimu, již nebyla situace v Argentině příznivá a vládci začali nabývat přesvědčení, že záležitost Malvín bude mít rozhodující význam v postavení Argentiny v jihoamerickém prostoru. 22. prosince 1981 se stal novým prezidentem Argentiny člen vládnoucí vojenské junty, generál Leopoldo Fortunato Galtieri. Rozhodl o zahájení předběžných příprav vojenské akce na Malvínách. Argentinští vládci byli přesvědčeni, že geograficky daleko položená Británie nebude mít na Falklandech vážnější strategický zájem, o čemž měl svědčit malý počet obyvatel, který navíc stále klesal Hlavním problémem zůstalo, jak svého cíle dosáhnout. Začátkem roku 1982 se junta rozhodla sledovat dvojí směr. Jednak aktivizovat jednání o suverenitě Malvín a jednak připravit náhradní vojenské řešení, v případě, že první varianta neuspěje.
	Ani na britské straně neexistovala jasnější koncepce řešení sporu o ostrovy. Jedinou dlouhodobou strategií bylá mírová koexistence s Argentinou, na které byly Falklandy ekonomicky závislé. Rozhovory stagnovaly, zejména také kvůli odmítavým stanoviskům obyvatel Falkland ke koncepci pronájmu. I přes varující odhady vývoje situace na Falklandech britských zpravodajských služeb, opatření, která Britové v roce 1981 učinili, paradoxně oslabovala jejich možnosti vypořádat se s případnou vojenskou konfrontací. V rámci všeobecného krácení prostředků na obranu bylo například rozhodnuto o stažení polární lodě HMS Endurance, která nesla vojenskou výzbroj a několik mužů námořní pěchoty. 
	Začátkem roku 1982 již v Argentině probíhala rozsáhlá kampaň, která demonstrovala pevný argentinský postoj v tomto sporu. I přes povzbudivé výsledky schůzky, která podle slov diplomatů proběhla v pozitivním duchu zájmu řešení sporu, změnila náhle Argentina svůj postoj a přitvrdila diplomatický tlak. Britové začali pomalu rozpoznávat, že diplomatické úsilí se hroutí, ale nevěnovali příliš pozornosti výhružným poznámkám argentinských vyjednavačů. Také britská snaha zainteresovat do jednání Spojené státy nikam nevedla. Posledním britským pokusem uvést jednání zpět do chodu byl dopis britského ministra zahraničí lorda Carringtona svému argentinskému protějšku Costa Mendezovi. Netušil, že situace se začala diplomatům vymykat z rukou. Začala totiž krize v Jižní Georgii.

	Argentinská společnost Georgias del Sur S. A., ktero vedl podnikatel Constantino Sergio Davidoff získal kontrakt na odstranění kovového šrotu z opuštěných velrybářských stanic, byl však ve finančních potížích, hledal proto výhodné podmínky pro přepravu dělníku. Použití lodi HMS Endurance mu nebylo dovoleno, obrátil se proto na argentinské min. zahr., aby mu poskytlo své polární lodě. Argentinské námořnictvo již v září 1981 vypracovalo plán, jak využít tyto Davidoffovy aktivity ke zřízení tajné vojenské základny na ostrově, takzvaný projekt Alpha. Davidoff tedy nakonec odplul na palubě ledoborce Almirante Irizar, velitel ledoborce při plavbě zachovával rádiové ticho, takže Britové na Jižní Georgii se o argentinské návštěvě dozvěděli až když ledoborec odplul. Britové formálně protestovali proti argentinské provokaci a po odhalení projektu Alpha žádali jeho okamžité zrušení. Argentinské ministerstvo jej sice formálně odvolalo, ale přesto se nechtěli tohoto projektu vzdát. Po omluvě bylo britským konzulátem v Buenos Aires Davidoffovi dovoleno podniknout novou cestu na argentinské lodi. Událo se tak opět v rádiovém tichu a bez konzultace s argentinským ministerstvem zahraničí. Vylodění Argentinci si však počínali dosti suverénně, vztyčili vlajku, vloupali se do polárnické budovy. Guvernér Hunt v Port Stanley tento incident považoval za porušení britské suverenity. Na rozhodnutí Margareth Thatcherové vyplula ze Stanley HMS Endurance, aby podpořila britské polárníky. Argentinské ministerstvo, které cestu nepovolilo bylo následným britským ultimátem na okamžité opuštění ostrova pochopitelně zaskočeno, neubránilo se však jisté bagatelizaci problému. Nicméně nakonec nařídilo lodi opustit Jižní Georgii. Loď sice nakonec odplula, ale na Jižní Georgii zůstalo tajně ještě 39 Davidoffových dělníků, hlášeno bylo 10. Tyto dělníky nařídila britská vláda urychleně odvézt, ale Costa Mendez už nehodlal dále usilovat o kompromis a snažil se pod tlakem situace konflikt naopak vyhrotit. Bylo rozhodnuto o vyslání argentinské válečné lodi proti Endurance. Britská vláda tak poprvé jednala o možnosti vojenské konfrontace a o vypracování nouzového plánu námořního spojení s ostrovy. Kompromis by byl možný, kdyby britská vláda netrvala na tom, aby dělníci opustili ostrov.

	Od 23. března se členové junty scházeli každý den. 26. března bylo definitivně rozhodnuto o vojenském řešení krize. Bylo několik motivů, které vedly juntu k tomuto rozhodnutí. Byly to jedna nacionalistické vášně, které planuly v argentinském tisku i mezi veřejností a posílit slábnoucí vnitropolitickou moc úspěšnou zahraniční akcí je koneckonců starý politický trik. Nejdůležitější roli ale bezesporu hrály neopodstatněné obavy z posilování britské vojenské přítomnosti v jižním Atlantiku.. Zásadním omylem argentinských vojenských představitelů byla představa, že se Británie s faktem obsazení ostrovů prostě smíří. Junta také počítala s pomocí Spojených států. Proto bylo nutné, aby invaze proběhla bez krveprolití a v poklidu. Přípravy invaze byly urychleny a invazní loďstvo vyplulo 28. března, přičemž samotné vylodění bylo naplánováno na 1. dubna. Argentinská armáda však disponovala zastaralou technikou a dokonce ani jednotky námořní pěchoty nebyly ještě plně vyzbrojeny ani vycvičeny. Junta však počítala pouze s krátkou a rychlou intervencí. Mezitím Britové nebezpečí argentinské vojenské akce vytrvale podceňovali. K určitým tendencím k mírovému řešení sporu spěly rozhovory mezi Costa Mendozou, prezidentem USA Raeganem a Margareth Thatcherovou, bohužel však rozhodující impulsy přišly v době, kdy už nebylo možné invazi odvolat. Jedinou alternativou bylo výslovné a veřejné uznání argentinské suverenity nad ostrovy Brity.

	Pokud jde o provedení invaze, počítalo se už s dříve vypracovaným plánem:
	Námořní pěchota měla po vylodění ve dvou skupinách postupovat na Stanley, další jednotky měly být vysazeny na ostrov letecky fingovaně jako nouzové přistání. Plán nepočítal s nutností ponechat na ostrovech větší posádku. Primárním záměrem bylo přesvědčit guvernéra a obyvatele, že odpor je zbytečný. Velitelem operační oblasti Malvín byl jmenován generál García. V důsledku špatného počasí byl nakonec výsadek odložen na 2. dubna, protože plavba byla pomalá. Guvernér Hunt dostal varování o případné argentinské invazi na mysu Pembroke až 1. dubna odpoledne. 1. dubna převzal velení nad Falklandy major Mike Norman s oddílem námořní pěchoty. Kromě toho bylo přítomno asi 100 příslušníků argentinské domobrany. Odložení výsadku z důvodu špatného počasí způsobilo, že Argentinci přišli o moment překvapení, proto se rozhodli plán Rosario soustředit na hlavní výsadek a zrušit vedlejší akce. Operace Rosario začala vyloděním 2. dubna  v  00:30.
	Zpočátku probíhala podle plánu, v přestřelce o vládní budovu v Stanley však zemřeli tři Argentinci a někteří byli zajati. Nicméně se podařilo přesvědčit guvernéra Hunta ke kapitulaci, která byla dohodnuta 2. dubna v 09:25. S tím se však nesmířil sebevědomý nadporučík Keith Mills, velitel 22 britských nám.pěšáků, kteří chránili britské pozice na Jižní Georgii. I přes malý počet svých vojáků však při argentinském pokusu o výsadek na Jižní Georgii způsobil invaznímu svazu značné ztráty. I on byl ale donucen se vzdát.

	Nemá význam nadále podrobněji rozebírat detaily vojenských operací, těmi je kniha bohatě zásobena, zmíním se jen stručně o britské reakci a pokusím se na závěr zhodnotit důsledky této války.
Po argentinské invazi se v Londýně rozhořela politická bouře, posléze bylo schváleno vyslání operačního svazu. Pouhé tři dny po invazi byly na cestě dvě britské letadlové lodě, pět torpédoborců, sedm fregat a čtyři cisternové a zásobovací lodě. Kromě toho, o něco později, vyplouvaly další výsadkové lodě s brigádami commandos (zelené barety), dělostřeleckými brigádami, posílenými o prapory pěchoty a 3. parašutistický prapor (červené barety). Poslední lodě opustily Portsmouth 26. dubna. Úkolem operace Corporate bylo znovudobytí Falklandských ostrovů. Kromě toho byla vyvíjena snaha o stažení argentinských sil i na půdě OSN (Rezoluce č. 502). Argentinskou reakcí bylo opětovné povolání vojáků ze zálohy. Kvalita jejich výcviku se však nedala srovnat s vysokým standardem NATO.

	Po zhroucení odporu u Stanley v červnu již nemělo cenu dále pokračovat. K formálnímu podepsání kapitulačního protokolu došlo večer 14. června. Po odzbrojení argentinských vojáků došlo okamžitě k jejich repatriaci, pro Brity by bylo problémem zajistit potraviny a přístřeší pro víc než 11 000 mužů. Došlo tak k paradoxní situaci, že poražená armáda se vrátila domů dříve než vítězná. Britové zadrželi pouze 593 Argentinců, většinou důstojníků a specialistů.
Válka o Falklandy si vyžádala životy 255 britských vojáků a osadníků: 217 v přímém důsledku vojenských akcí, 28 při haváriích vrtulníků a letadel a 10 zahynulo omylem palbou vlastní strany. Celkem 777 Britů bylo raněno.
	Materiální škody byly značné. Byly ztraceny: 2 torpédoborce, 2 fregaty, výsadková loď a mnoho bylo poškozeno. Dále 10 letounů a 24 vrtulníků.
	Na straně argentinské bylo promarněno 746 životů a materiální ztráty byly obrovské. Armáda přišla téměř o všechnu výzbroj a výstroj dopravenou na ostrovy. Je nutné zmínit i hospodářské a politické ztráty způsobené sankcemi EHS a krizí politické moci v Argentině. 15. června se prezident Galtieri s generalitou armády. Diskuse o perspektivách Argentiny skončila 17. června rozhodnutím, že se Galtieri musí vzdát všech svých funkcí. K formální rezignaci došlo 17. června v 15:00. Ve funkci vrchního velitele armády nahradil Galtieriho generál Cristino Nicolaides, ve funkci prezidenta generál Reynaldo Benito Bignone. Někteří argentinští velitelé chtěli konflikt dále internacializovat, tím, že se do něj zapojí  některé země Latinské Ameriky, ale nakonec nevyhlášená válka postupně odezněla, protože přetrvávající nacionalistické vášně v části argentinské veřejnosti nedovolovaly nové juntě učinit formální prohlášení o ukončení nepřátelství.
	Britské vítězství však přineslo nakonec svobodu nejen obyvatelům ostrovů, nýbrž i samotným Argentincům, kteří oslavovali pád nenáviděné junty a návrat demokracie.
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