Hrozba v jižním Atlantiku:
Plány invaze na Falklandy za druhé světové války

Falklandské ostrovy dosud tvoří zdroj napětí mezi Velkou Británií a Argentinou, které o ně v roce 1982 svedly válku. Podstatně méně se však ví, že invaze na ostrovy se plánovala již o čtyřicet let dříve. A nešlo zdaleka jen o plány Buenos Aires, neboť o provedení nebo podpoře akce údajně uvažovali i Japonci a Němci.

Na mapě světa jsou sotva viditelné, avšak jejich politický význam zůstává výjimečný, protože představují jeden z posledních pozůstatků někdejšího britského globálního impéria. Falklandy leží v blízkosti Argentiny, která je označuje jako Malvíny a dlouhodobě si je nárokuje. Ačkoli válka v roce 1982 patří mezi známá témata, podstatně menší pozornost poutá skutečnost, že se souostroví v jižním Atlantiku již ve druhé světové válce stalo „horkým“ tématem, které mohlo narušit vznikající spojenectví Londýna a Washingtonu. Byla to skutečně seriózní hrozba, nebo šlo o důmyslnou zpravodajskou lest Berlína a Tokia?

První informace o nebezpečí
První zvěsti o možné vojenské akci týkající se ostrovů se vyskytly již v prosinci 1939. Údajně existovala hrozba, že v případě porážky nebo oslabení Velké Británie by mohly státy Latinské Ameriky využít této situace k anexi britských zámořských území. Kromě Falkland, na které si dělala nárok Argentina, mohlo jít o Honduras, který by údajně mohli obsadit Mexičané. Hlásil to tak alespoň J. Edgar Hoover, ředitel americké FBI. Možná šlo jen o divoké spekulace, popř. propagandu médií financovaných Osou, jenže znepokojivé zprávy zachytila v té době i britská ambasáda v Buenos Aires. V Argentině totiž dlouho existuje poměrně silná německá menšina, a přestože drtivá většina místních politiků oficiálně trvala na neutralitě, nebylo tajemstvím, že se sympatie velké části obyvatel a establishmentu kloní spíše k Německu. To zřejmě podnítilo zvěsti, že se v zemi nalézá jednotka 400 mužů (místních Němců i specialistů z Evropy), jež by mohla provést invazi na souostroví a změnit ho v základnu pro operace Kriegsmarine v jižním Atlantiku. V tisku se však objevily také zprávy, že o zřízení základny na Falklandách uvažují i Američané, kteří to ale ihned rozhodně popřeli. Na argentinském ministerstvu zahraničí se prý hovořilo o plánu oslovit Londýn s návrhem, aby Britové předali správu ostrovů Argentině, jež by jim umožnila nechat si tam námořní základnu. Psal o tom proněmecky laděný tisk, zatímco Londýn jakákoli jednání o statusu ostrovů odmítal.

Plán invaze a nabídka Tokia
Události ovšem začaly nabírat spád v roce 1941. V Atlantiku zuřily bitvy konvojů a ponorek a mnozí pochybovali, že se Velká Británie může udržet, jenže stále častěji se spekulovalo také o vstupu USA a Japonska do války. S tím vším zřejmě souvisel i fakt, že 26. září 1941 předložil argentinský kapitán Ernesto Villanueva plán bleskové invaze na ostrovy, jež tehdy bránily jen asi tři stovky britských vojáků a dobrovolníků s několika starými kanony. Argentina by mohla vyslat invazní sílu v počtu kolem 2250 mužů, což by zajistilo rychlý úspěch. Primárním cílem se mělo samozřejmě stát hlavní město Port Stanley. Plán se údajně setkal s nemalým zájmem, jelikož mohl počítat s podporou Osy. V té době totiž sílila i intenzita diplomatických snah, jež se týkaly postoje zemí Jižní Ameriky, neboť Berlín a Tokio se je pokoušely přetáhnout k Ose, zatímco Američané a Britové stáli o jejich partnerství nebo aspoň neutralitu. Pravomoci hlavy státu v té době vykonával viceprezident Ramón Antonio Castillo (jemuž je propůjčil nemocný prezident Roberto Ortiz) a ten pořád trval na neutralitě, ovšem ministr zahraničí Enrique Ruiz Guiñazú projevoval spíše sympatie k Ose. Právě jej tedy v srpnu 1941 údajně oslovili Japonci, kteří navrhli, že by mohli provést útok na ostrovy a pak je předat Argentině. Po útoku na Pearl Harbor svou nabídku zopakovali. Britská námořní rozvědka v prosinci 1941 hlásila, že získala hlášení o přípravách japonských invazních konvojů. Navíc se vyskytlo tvrzení, že by japonská invaze mohla směřovat na Ohňovou zemi nebo do Chile.

Obavy Winstona Churchilla
Další zpráva tvrdila, že by Adolf Hitler mohl veřejně podpořit nároky Argentiny na Falklandy a získat tak otevřenou podporu Buenos Aires. Britský Spojený zpravodajský výbor (JIC, Joint Intelligence Committee) označil údajné informace námořní rozvědky o připravované japonské invazi za „zcela nepravděpodobné“, ovšem admirálové na těchto zjištěních trvali. To zákonitě hodně znepokojilo některé britské generály a posléze také Winstona Churchilla. Generál Alan Brooke, náčelník imperiálního štábu, tedy podal ministerskému předsedovi hlášení o možnosti ochrany souostroví. Konstatoval, že stávající lokální síly nemohou Falklandy bránit proti větší vojenské akci. Churchill však vyjádřil přesvědčení, že je nutno ostrovy udržet, a v dubnu 1942 psal v dopisu generálu Hastingsu Ismayovi, svému vojenskému poradci: „Falklandské ostrovy jsou velmi dobře známé a jejich ztráta by představovala šok pro celé impérium. Musely by být dobyty zpět.“ Britové ovšem samozřejmě neměli vojáků nazbyt, a proto vedli jednání i s USA o alternativě, že by tam své síly vyslali Američané. Něco takového by se ale paradoxně hodilo i Argentincům, kteří tajně doufali, že by americké obsazení ostrovů otevíralo cestu k jednáním o možném předání jejich správy. Dokonce prý oslovili i Washington, aby poslal Britům návrh odevzdání Falkland výměnou za alianci Argentiny ve válce. Churchilla to značně znepokojilo, neboť se bál sklonů Američanů k takovým obchodům.

Na ostrovy přicházejí posily
Tyto obavy možná měly své opodstatnění, jelikož pro USA byla prioritou porážka Osy, nikoli zachování britského zámořského impéria. Nepochybné však je, že Američané své síly odmítli poskytnout, takže Britové museli konat sami. V létě 1942 tedy na ostrovy dorazilo okolo 1700 vojáků, a to příslušníků 11. praporu z pluku West Yorkshire, kteří měli fungovat jako ochrana ostrovů a odstrašení jakéhokoli možného útočníka. Samozřejmě to vyvolalo i kritiku z Buenos Aires, jelikož Argentinci (dle očekávání) popřeli, že by měli v plánu nějakou ozbrojenou akci. Nesporné je, že případné obsazení Falkland silami Osy by mělo dalekosáhlé následky, protože by jim zajistilo strategicky nesmírně cennou námořní základnu v jižním Atlantiku. Vedle toho se objevilo tvrzení, že japonský zájem mohl být motivován i snahou získat přístup k některým vzácným kovům, které se v Argentině těžily a kterých mělo císařství nedostatek. Dodnes však není jasné, do jaké míry byla hrozba skutečná, jelikož část expertů soudí, že ze strany Osy šlo o klam, jenž měl přimět Brity rozdělit síly a poškodit vztahy s USA. Obojí se vlastně částečně povedlo, na další průběh druhé světové války to však nemělo větší vliv. Britské posily zůstaly na ostrovech do roku 1944, kdy nebezpečí ozbrojené akce Osy evidentně vymizelo. Argentina pak dále vznášela nároky na Falklandy, byť asi málokdo tušil, že za necelé čtyři dekády sáhne k vojenské akci. Ironie dějin chtěla, aby britský kabinet schválil rozhodnutí dobýt ostrovy zpět 20. dubna 1982, tedy na výročí narození Adolfa Hitlera.
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