
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut mezinárodních studií

Bakalářská práce 

2015 Václav Hřivna



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut mezinárodních studií

Václav Hřivna

Invaze na Grenadu – Reaganův pokus o 
prosazení demokracie?

Bakalářská práce 

Praha 2015



Autor práce: Václav Hřivna

Vedoucí práce: Mgr. Jana Sehnálková

Rok obhajoby: 2015



Bibliografický záznam

Hřivna, Václav. Invaze na Grenadu – Reaganův pokus o prosazení demokracie?. Praha, 

2015. 44 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jana Sehnálková. 

Abstrakt

Práce se zabývá americkou zahraniční politikou po nástupu Ronalda Reagana do 

funkce prezidenta. Konkrétně zkoumá, zda invaze USA na Grenadu, ke které došlo 

v říjnu roku 1983, vyplývala z předem stanovených zahraničněpolitických cílů. Cílem 

práce je najít a vysvětlit příčiny, proč se USA v čele s Ronaldem Reaganem rozhodly 

k invazi na Grenadu. Kromě obecné koncepce Reaganovy zahraniční politiky, která je 

důležitá k pochopení průběhu událostí, je přímo analyzována politika USA vůči 

Latinské Americe. Práce dále nastiňuje vztahy mezi USA a Grenadou, a to od roku 

1979, kdy na Grenadě došlo k levicovému převratu, až do samotné invaze. Současně je 

zkoumána i vnitropolitická situace Grenady, která sehrála velmi důležitou roli v celém 

kontextu americké invaze. Ta totiž přišla právě v důsledku chaosu, který vnitrostranické

spory a boj o politickou moc na Grenadě vyvolal. Práce se také zabývá důsledky 

americké akce, a to především otázkou debat o legitimitě operace, které probíhaly v 

různých sférách jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. 

Abstract

The concern of the thesis is the US Foreign Policy after Ronald Reagan took the 

office of the President of the USA. It deals with the question whether the US invasion of 

Grenada in October 1983 was in accordance with such policy. Apart from a general 

conception of Reagan´s Foreign Policy which is important for understanding the 

development of events, the US policy towards Latin America is directly analysed. The 

thesis follows with the outlining of US-Grenada relations from 1979 which was the year 



during which a leftist coup d´état took place on Grenada until the invasion itself. 

Simultaneously there is also outlined the internal Grenadian agenda which played a 

crucial role in the whole context prior the US invasion. The invasion itself partly took 

place as a result of a turmoil, which was created by the power struggle within the 

leading party on Grenada. The thesis also analyses the consequences of the US invasion, 

especially debates over legitimacy of the whole action which took place on a domestic 

as well as international level. The goal of the thesis is to find and explain the causes that 

led the US and Ronald Reagan to invade the island of Grenada.
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Úvod

V říjnu 1983 podnikly Spojené státy americké invazi na malý ostrovní stát 

Grenada ležící v Karibiku. Stalo se tak krátce po vyvrcholení vnitrostranických sporů na 

ostrově, během kterých byl popraven premiér Maurice Bishop a byl vyhlášen čtyřdenní 

zákaz vycházení. Cílem této práce je zhodnotit, jaké byly hlavní důvody Američanů pro 

invazi na Grenadu, zda se shodovaly s těmi, kterými invazi ospravedlňovali, a jak celá 

akce zapadala do kontextu Reaganovy zahraniční politiky. Byla celá operace pouze 

Reaganovým pokusem o prosazení demokratického zřízení na ostrově? Byly v pozadí 

rozhodnutí o invazi i jiné zájmy USA? Cílem je také vyplnění určitého prázdného místa, 

které v rámci u nás publikovaných odborných děl a článků na dané téma existuje.

Práce má charakter a náležitosti případové studie. Vychází z kvalitativního 

výzkumu a zkoumá vytváření zahraniční politiky po nástupu Ronalda Reagana do 

funkce prezidenta. Takto získané poznatky poté aplikuje na konkrétní příklad – invazi 

USA na Grenadu roku 1983. Zkoumá, zda akce odpovídala předem stanoveným cílům 

americké zahraniční politiky. Zároveň analyzuje, jak byla invaze administrativou 

ospravedlňována a jak se k celé operaci stavěla americká veřejnost a mezinárodní 

společenství.

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je zkoumána především 

zahraničněpolitická koncepce po nástupu Ronalda Reagana do prezidentského úřadu. 

Nastínění obecné koncepce zahraniční politiky je nezbytné k pochopení přístupu a 

chápání světa během Reaganova působení na prezidentském postu. Zároveň je zde 

částečně rozvinuta i charakteristika samotného Reagana, který se v úřadu prezentoval 

jako úspěšný a charismatický rétor. Následující kapitola se už zabývá regionální 

politikou USA vůči Latinské Americe. Latinská Amerika je pro USA velmi specifická, 

a to především svou geografickou polohou, neboť ji USA vnímají jako sféru vlivu, a 

tudíž je nutné vědět, jakým způsobem k regionu přistupovaly. Třetí kapitola se pak 

věnuje přímo vztahům mezi USA a Grenadou v období od roku 1979, kdy na ostrově 

proběhl levicový převrat, až do invaze v říjnu 1983. Tato kapitola také částečně 

nastiňuje vnitřní politiku Grenady, neboť právě její problémy byly jedním z hlavních 

důvodů, proč se USA rozhodly k vojenskému zásahu. Poslední kapitola se soustředí na 

důsledky amerického zásahu na ostrově. Především přináší pohled na vnitřní debatu o 

legitimitě celé akce, která spolu se zákazem vstupu médií na ostrov byla jedním 
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z nejdiskutovanějších témat. Kapitola zároveň rozebírá i mezinárodní ohlas a reakce 

ostatních států na invazi.

Práce pracuje jak s primárními, tak i sekundárními zdroji a literaturou. V rámci 

primárních zdrojů patří k nejdůležitějším národně-bezpečnostní direktivy, které 

popisovaly jak obecné zahraničněpolitické cíle, tak i konkrétnější regionální strategie. 

Přestože se jedná o velmi užitečné a pro práci nepostradatelné zdroje, podléhají bohužel 

některé jejich části stále utajení, a tak s nimi nelze pracovat v plném rozsahu. Jedná se 

však pouze o několik částí, a tak byla v práci využita většina podstatných dokumentů.

Z množství sekundárních zdrojů byla nejvyužívanější kniha Anthonyho Paynea 

Grenada: Revolution and Invasion1. Přestože kniha vyšla velmi krátce po invazi, a to už 

v roce 1984, poskytuje velmi komplexní a detailní informace ohledně grenadského 

vývoje, a to od jejího objevení Kryštofem Kolumbem až do období po invazi. Přestože 

se jedná o první publikaci, která se zabývala grenadskou invazí, lze se domnívat, že 

vzhledem k množství obsažených faktů a informací nebyla žádnou později vydanou 

knihou překonána. O tom svědčí i fakt, že z této knihy čerpá řada dalších autorů, a proto 

je také v práci využívána jako velice důvěryhodný zdroj. V první kapitole byla velmi 

nápomocnou kniha Petra Suchého Reagan a říše zla: Vývoj americké zahraniční politiky 

a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981-19892, ve které autor čerpá z řady 

primárních i sekundárních zdrojů. Takto získané informace a fakta navíc velmi 

srozumitelně vysvětluje a dává do kontextu, a tudíž se s knihou velmi jednoduše 

pracuje.  Knihou, která byla velmi nápomocná především ve druhé a třetí kapitole, byla 

Exiting the Whirlpool: U.S: Foreign Policy Toward Latin America and the Caribbean3

od Roberta A. Pastora. Autor v ní komplexně vysvětluje rozpracované vztahy mezi 

USA a Latinskou Amerikou, přičemž klade zvláštní důraz na oblast Karibiku. Věnuje se 

pochopitelně také vztahům mezi USA a Grenadou, přičemž čerpá i z řady rozhovorů 

s bývalými grenadskými politiky a vojáky. Jako jedna z mála publikací, která byla 

vydána po roce 2000, rozšiřuje pole informací o vnitřním dění na ostrově, a to právě 

především o nové poznatky získané z interview. Jde například o potvrzení motivů 

strůjce puče Bernarda Coarda nebo podrobnosti ohledně popravy premiéra Maurice 

Bishopa. Nápomocným byl také sborník textů editovaný Jirim Valentou a Herbertem J. 

                                               
1 Anthony Payne, Grenada: Revolution and Invasion (Sydney: Croom Helm, 1984), 224 stran.
2 Petr Suchý, Reagan a říše zla: Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi 
v letech 1981-1989 (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004), 283 stran.
3 Robert A. Pastor, Exiting the Whirlpool: U.S: Foreign Policy Toward Latin America and the Caribbean, 
(Boulder: Westview Press, 2001), 334 stran.
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Ellisonem Grenada and Soviet/Cuban Policy:Internal Crisis and U.S./OECS 

Intervention4. Přestože byl sborník vydán krátce po invazi (1986), obsáhle pracuje 

s dokumenty, které byly na Grenadě bezprostředně po invazi nalezeny, a značně tak 

usnadňuje nejen pochopení vnitřních záležitostí Grenady, ale částečně nastiňuje i 

zahraniční vazby, které ostrovní stát měl. Navzdory tomu, že některé publikace byly 

vydány poměrně krátkou dobu po invazi, překvapivě dosud patří, vedle dostupných 

primárních pramenů, k nejdůležitější literatuře, kterou lze k danému tématu nalézt. 

Literatura novější se tématu buď věnuje velmi okrajově, nebo pouze přebírá a 

reprodukuje informace z těchto starších publikací. Při zpracování poslední kapitoly 

práce z velké části vychází z akademického článku Howarda Tumblera Journalism and 

the Invasion of Grenada 30 Years On: A Retrospective5. V něm autor velmi podrobně 

rozebírá, jak probíhal zákaz vstupu médií na ostrov v prvních dnech invaze. Dále se 

věnuje jak reakci médií, tak i vysvětlení, proč by v dnešní době už k podobnému 

omezení proudu informací zřejmě nemohlo dojít. Celkově text vyznívá značně kriticky 

vůči tehdejším krokům americké administrativy a to i přesto, že zmiňuje, že nedošlo 

k protiprávnímu jednání, a že se vláda pokusila o urovnání sporů s médii. 

V příloze práce jsou pak dvě mapy. Na první je blíže znázorněna geografická 

pozice Grenady. Druhá mapa ukazuje možné operační dolety sovětských vojenských 

letounů, pokud by mohly jako základnu používat mimo jiné i Grenadu.

                                               
4 Jiri Valenta a Herbert J. Ellison, eds., Grenada and Soviet/Cuban Policy:Internal Crisis and U.S./OECS 
Intervention (Boulder: Westwood Press, 1986), 512 stran. 
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1. Zahraniční politika USA po nástupu Ronalda 

Reagana k moci a jeho vymezování se vůči SSSR

V této kapitole bude zkoumáno, jak byla tvořena a formována zahraniční politika 

poté, co do úřadu nastoupil jako prezident USA Ronald Reagan. V jednotlivých 

podkapitolách budou zkoumány jak prvky bezpečnostní politiky, tak také ekonomický 

přístup administrativy, neboť si troufám tvrdit, že obě výše zmíněné oblasti měly na 

formování zahraniční politiky USA zásadní vliv.  

Je také potřeba zmínit, že to nebyl pouze Reagan, kdo tvořil zahraniční politiku. 

Na jejím vzniku měl značný podíl také vyzrálý, vzdělaný a zkušený tým a tedy nikoliv 

konzervativně smýšlející ideologové, jak se mohlo zpočátku zdát.6

1.1 Bezpečnostní politika a její tvorba po nástupu do funkce

Ronald Reagan během formování své bezpečnostní politiky navázal, ačkoli to 

nikdy otevřeně nepřiznal, na svého předchůdce Jamese Cartera. Reagan čelil kritice 

                                                                                                                                         
5 Howard Tumber, „Journalism and the Invasion of Grenada 30 Years On: A Retrospective“, The Round 
Table: The Commonwealth Journal of International Affairs 103, č. 1 (2014): 55-64. Dostupné online: 
http://dx.doi.org/10.1080/00358533.2013.874163 (staženo 20. 4. 2015).
6 Thomas R. Dye, Who’s Running America? The Reagan years, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1983), 
73 a 75.



5

kvůli dalšímu navyšování výdajů na obranu, ovšem to samé navrhoval ve své koncepci 

právě Carter. Reagan se však rozhodl čelit raději bezprostředním výtkám, neboť část 

jeho volební kampaně spočívala právě na osočování tehdejšího prezidenta.7 Reagan 

modernizaci armády a navýšení výdajů obhajoval jako následek „dekády úpadku“. Ta 

byla charakterizována neustálým snižováním výdajů na zbrojení na jedné straně, a 

údajným neustálým navyšováním výdajů na zbrojení Sovětským svazem na straně 

druhé. Tato tvrzení byla ovšem nepravdivá, neboť SSSR sice navyšoval výdaje na 

zbrojení, ovšem nikdy ne o více než 2 %. Výdaje na armádu v předchozí Carterově 

administrativě navíc vzrostla během čtyř let, kdy byl u moci, o celých 12 %, a nebýt 

inflace, toto číslo by bylo ještě vyšší.8

Posléze však Reaganova administrativa začala pracovat na vlastní koncepci 

bezpečnostní politiky. Tu mimo jiné charakterizovaly takzvané Direktivy pro národní 

bezpečnost (zkráceně NSDD)9, vydávané prezidentem ve spolupráci s jeho 

spolupracovníky. Reagan jich dohromady vydal 325, ovšem tou nejdůležitější byla 

NSDD-32.10 Ta specifikovala jak regionální tak globální cíle, které měly zásadním 

způsobem ovlivňovat americkou bezpečnostní politiku. Mezi globální cíle patřilo 

například odstrašování SSSR od útoku na USA a jejich spojence. Dalším cílem bylo 

posilování amerického vlivu napříč světem, a to prostřednictvím posilování existujících 

aliancí a spojenectví, zlepšováním vztahů s ostatními národy, vytvářením a podporou 

nových aliancí se státy vyhovujícími americkým zájmům a použitím množství 

diplomatických, politických, ekonomických a informačních snah. Právě posilování 

vztahů a vazeb s již existujícími spojenci považovali Američané za jednu 

z nejdůležitějších věcí. Mezi další cíle patřilo i zadržování a zpětné zatlačování 

sovětského vlivu a jeho vojenské přítomnosti ve světě či snaha o ztížení podmínek k 

sovětské podpoře nebo užití podvratných sil. Spojené státy také měly usilovat o podporu 

liberálních a nacionalistických tendencí, a to jak v Sovětském svazu, tak i v jeho 

spřátelených zemích.  V neposlední řadě bylo pro USA klíčové zajištění přístupu 

k zahraničním trhům a nerostným surovinám pro sebe a spojence. Z dalších cílů je 

potřeba zmínit ještě bránění šíření jaderných zbraní a podporu ekonomického růstu a 

                                               
7 Suchý, „Reagan a říše zla“, 82.
8 William F. Grover, The President as Prisoner: A Structural Critique of the Carter and Reagan Years, 
(Albany: State University of New York Press, 1989), 153-155.
9 překlad National Security Defense Directive
10 Suchý, Reagan a říše zla, 83.
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politického pořádku v zemích Třetího světa.11 Američané si dali zároveň za cíl 

adekvátní vojenskou a bezpečnostní podporu svých spojenců v mimoevropských 

oblastech během ohrožení, které by přímo nezahrnovalo Sovětský svaz. Případný 

konflikt, který by přímo nezahrnoval SSSR, se pak Američané měli snažit vyřešit v co 

nejrychlejším čase s výsledkem, který by splňoval jejich strategické zájmy a cíle. Hlavní 

regionální cíle byly téměř totožné s těmi globálními (například odstrašování SSSR před 

útokem na USA, či některého z jejich spojenců, a zadržování a vytlačování sovětského 

vlivu napříč světem). Tato direktiva předpokládala také další růst a modernizaci 

sovětského vojenského potenciálu, který měl, spolu se svými spojenci, zároveň 

představovat i hlavní bezpečnostní hrozbu Spojeným státům. Podobně se také 

očekávalo, že spíše než přímý konflikt mezi USA a SSSR hrozil konflikt na regionální 

úrovni s jedním z klientských států SSSR.12 Je také potřeba zmínit, že Američané 

předpokládali, že se 80. léta budou z nejrůznějších důvodů odehrávat v nestabilním 

mezinárodním prostředí, a tím měla představovat největší bezpečnostní výzvu od konce 

druhé světové války. Tyto předpoklady vycházely z existence nestabilních vlád, slabých 

politických institucí, neefektivních ekonomik a přetrvávajících konfliktů na mnoha 

místech třetího světa, které v kombinaci s nárůstem nedostatku surovinových zdrojů, 

jako například ropa, rostoucím terorismem, nebezpečím šíření jaderných zbraní, 

nejistotám provázejícím následnictví v politických strukturách Sovětského svazu, 

tajnůstkářství ze strany mnoha západních zemí a rostoucí asertivita Sovětů k otázkám 

zahraniční politiky, měly nést podíl na nestabilním mezinárodním prostředí.13 Spojené 

státy dále měly usilovat o rozšíření svého vlivu, a to především prostřednictvím 

jednotek rychlého nasazení se základnami přímo na území USA v kombinaci 

s předsunutými jednotkami. Ty měly absolvovat pravidelná cvičení a zároveň se podílet 

jak na bezpečnostní asistenci spojencům, tak na speciálních operacích. Zároveň mělo 

dojít k modernizaci armády a k jejímu většímu zapojení v asistenčních misích. 

V poslední řadě si Američané kladli za cíl integraci svých bezpečnostních složek14, což 

mohlo naznačovat, že si byli vědomi nedostatků, které mezi jednotlivými složkami 

existovaly. 

                                               
11 Direktiva obsahovala také ekonomické cíle, nicméně těm je vyčleněna samostatná podkapitola
12 Suchý, Reagan a říše zla, 85-86. a NSDD-32: U.S. National Security Strategy. Dostupné online: 
http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-32.pdf (navštíveno 30. 3. 2015).
13 NSDD-32, dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-32.pdf (navštíveno 30. 3. 2015).
14 NSDD-32, dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-32.pdf (navštíveno 30. 3. 2015).
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Mezi další dokumenty formující americkou zahraniční politiku patřila zpráva 

ministra obrany Caspara Weinbergera pro fiskální rok 1983 určená Kongresu a 

směrnice o obraně pro fiskální roky 1984-1988. Právě směrnice rozpracovávala mimo 

jiné i potřebu vybudování vojenského arzenálu pro vedení prodlužované nukleární či 

konvenční války se Sovětským svazem. Ovšem smyslem existence onoho arzenálu bylo 

spíše odstrašování Sovětů.15

Rok po nástupu do funkce, 5. února 1982, podepsal Ronald Reagan NSSD-116, 

čímž dal jasně najevo, že končí status quo v rámci vztahů Východ-Západ a částečně i 

doktrína zaručení vzájemného zničení. Tato direktiva si nepřímo kladla za cíl ukončit 

studenou válku na základě Američany akceptovatelných hodnot.17 Direktiva také mimo 

jiné sloužila jako předloha výše zmíněné NSDD-32.18 Reagan se jako mnozí jiní obával 

následků, které by mohlo mít použití jaderných zbraní, a byl osobně přesvědčen, že by 

měl studenou válku co nejrychleji ukončit a vyhrát - ovšem ne jaderným útokem na 

Sovětský svaz, ale souvislým politickým, ekonomickým a vojenským nátlakem.

Asi nejdůležitějším krokem, který prezident Reagan ve své funkci v rámci 

agendy bezpečnostní politiky učinil, bylo prosazení projektu Strategické obranné 

iniciativy (Strategic Defense Initiative, SDI). Tento program Reagan vyhlásil 23. března 

1983 v televizním projevu k americkým občanům.19 Iniciativa, jejímž hlavním bodem 

bylo vyvinutí technologie umožňující sestřelení balistických raket, které by mohly být 

odpáleny na Spojené státy nejen ze Sovětského svazu, byla v médiích okamžitě 

překřtěna na „hvězdné války“, čímž bylo naráženo na stejnojmenný vědecko-fantastický 

film. Jak později vypověděl tehdejší ministr zahraničí George Shultz, program SDI byl 

od začátku z velké části ideou samotného Reagana.20 Jeho záměr byl poměrně 

jednoduchý, a sice učinit z jaderných zbraní zastaralé prostředky, které již neslouží 

svému primárnímu účelu, tedy zničení nepřítele. Tuto snahu degradaci jaderných zbraní 

můžeme připsat pochopitelně přímo Reaganovi, ovšem na kolik tak činil z vlastní víry a 

přesvědčení a na kolik ustupoval narůstajícímu politickému tlaku, který požadoval 

                                               
15 15 Suchý, Reagan a říše zla, 83.
16 zkratka: National Security Study Directive-1
17 Robert R. Tomes, US Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom, Military innovation 
and the new American way of war, 1973-2003 (Abingdon: Routledge, 2007), 100. a  John Lewis Gaddis, 
Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold 
War (New York:  Oxford University Press, 2005), 323.
18 Tomes, US Defense Strategy, 111.
19 Suchý, Reagan a říše zla, 94. a Dinesh D´Souza, Ronald Reagan, Jak se obyčejný muž stal neobyčejným 
vůdcem (Brno: Barrister & Principal, 2004), 169.
20 D´Souza, Ronald Reagan, 169-170.
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z hlediska strategických koncepcí právě menší závislost na jaderných zbraních, zůstává 

otázkou.21 Nutno podotknout, že iniciativa měla již od počátku řadu kritiků, a to nejen 

z řad Reaganových politických rivalů, ale také z řad vědců, kteří pochybovali o 

uskutečnitelnosti systému protiraketové obrany.22 Naproti tomu političtí oponenti 

iniciativy, kteří pocházeli většinou z řad demokratů, se obávali možného zániku dohody 

o ABM23. K dalším obavám patřila hrozba vyvolání úsilí Sovětů k dalšímu budování a 

především posilování jak ofenzivních, tak defenzivních systémů. V poslední řadě se 

také obávali obecného zhoršení v té době již značně ochlazených, vztahů mezi USA a 

SSSR.24

SDI byla jedním z hlavních příjemců finančních prostředků, které armáda od 

Kongresu získávala, a to i přesto, že Kongres v žádném roce v období Reaganovy vlády 

nepřisoudil na SDI požadované množství prostředků.25

1.2 Ekonomická koncepce zahraniční politiky

Jedním z hlavních pilířů americké zahraniční politiky v éře prezidenta Ronalda 

Reagana byla ekonomika. V konkrétnější podobě se jednalo především o otázky 

ekonomických vazeb se Sovětským svazem. Sám Reagan v roce 1982 zmínil potřebu 

větší kontroly vzájemného obchodu, a to zejména vývozu, do zemí komunistického 

bloku. Poukazoval přitom na potřebu zajištění ekonomické bezpečnosti nejen pro 

Spojené státy, ale i pro jejich spojence, a to především v Západní Evropě.26

Lze tvrdit, že z ekonomického hlediska se Reaganovi v otázkách zahraniční 

politiky, a to především vůči SSSR, příliš nedařilo prosazovat stanovené cíle v podobě, 

která by byla dostatečně efektivní. Problémem zcela jistě byl i fakt, že jednotná nebyla 

ani samotná Reaganova administrativa. Například v otázce sankcí vůči Polsku v 

únoru roku 1982 došlo k rozporům, které tehdy nebyly ojedinělé, mezi tehdejším 

ministrem obrany Casparem Weinbergerem a ministrem zahraničí Alexandrem 

                                               
21 Tomes, US Defense Strategy, 103.
22 Suchý, Reagan a říše zla, 102-106.
23 Anti-Ballistic Missile Treaty z roku 1972 omezovala množství systémů antibalistických střel.
24 Ibid., s. 107.
25 Ibid., 97.
26 Ronald Reagan, Adress at Commencement Exercises at Eureka College in Illinois, May 9, 1982. in
Public Papers of the President´s of the United States: Ronald Reagan 1982. Dostupné online: 
http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1982/50982a.htm (navštíveno 22. 3. 2015).
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Haigem.27 I tyto neshody poměrně jasně demonstrují, jak obtížné bylo pro Reagana 

dosáhnout konsenzu na poli zahraniční politiky. 

1.3 Reaganova rétorika

Neopomenutelnou a velmi významnou součástí, která se pojila s působením 

Ronalda Reagana ve funkci prezidenta Spojených států amerických a která pomáhala 

formovat a prosazovat zahraniční politiku USA, byla jeho rétorika, způsob, jakým 

vystupoval na veřejnosti a jeho komunikace s ní samotná. Reagan měl v otázkách 

vystupování na veřejnosti oproti ostatním politikům jednu velkou výhodu, neboť 

v minulosti působil jako komentátor, filmový herec a později také jako moderátor. 

Zkušenosti ze svého působení v rádiu, kde se naučil plynule číst psaný text a 

reprodukovat ho tak, aby zněl spontánně a přirozeně, využíval i ve svém prezidentském 

úřadu. Nutno podotknout, že si už jako komentátor poměrně často vymýšlel nejrůznější 

přídavky, aby jeho zprávy na posluchače více zapůsobily. Je třeba zdůraznit, že i tuto 

vlastnost využíval ve své funkci prezidenta.28 Reagan se ve své době mohl těšit velké 

oblibě veřejnosti, kterou si dokázal vždy naklonit na svou stranu, k čemuž mu jeho 

herecké schopnosti a zkušenosti výrazně dopomáhaly. Snažil se prezentovat jako 

typický průměrný Američan a jako člověk z lidu. Pokoušel se působit tak, aby mu 

veřejnost věřila, a zároveň aby on dosáhl svých politických cílů, což se mu jako 

bývalému Hollywoodskému herci poměrně dařilo.

Po Reaganově nástupu do funkce vznikly v řadách Sovětských expertů dvě 

názorové skupiny na Spojené státy. První skupinu tvořil zejména Giorgi Arbatov, který 

se domníval, že zvolení Ronalda Reagana nepřinese SSSR žádnou zásadní změnu, že 

bude, podobně jako jeho předchůdce Richard Nixon, se silnými protikomunistickými 

gesty a hesly pouze získávat na svou stranu veřejnost. Zastánci tohoto názoru 

předpokládali, že po jeho zvolení se s ním bude možné, podobně jako tomu bylo 

s Nixonem, domluvit. Naproti tomu druhá skupina, zastoupená především Aleksandrem 

Bovinem očekávala poněkud odlišnější pojetí zahraniční politiky nového prezidenta. 

Domnívali se, že Reagan ztělesňuje novou vlnu amerického nacionalismu. Tvrdili, že by 

se měl on, stejně jako jeho protikomunistický postoj, brát vážně. S postupem času 

začala tato skupina shledávat, že se Reaganův protikomunistický postoj stal základem 

                                               
27 James A. Nathan a James K. Oliver, Foreign Policy Making and the American Political System
(Toronto: Little, Brown & Company, 1987), 87.
28 D´Souza, Ronald Reagan, 43-44.



10

narůstajícího amerického militarismu.29 Z výše zmíněného tedy poměrně jasně vyplývá, 

že Reagan už v průběhu své prezidentské kampaně nešetřil kritikou a ostrými slovy na 

adresu Sovětského svazu. Asi nejsilnějším a nejznámějším pojmenováním pro SSSR, 

které kdy použil, pak bylo jeho přirovnání k takzvané „Říši zla“.30

Thomas Goodnight, odborník na rétorickou teorii, považuje Ronalda Reagana za 

jednoho ze zastánců názoru, že vojenská síla je stále hlavním nástrojem prosazování 

národních cílů. Jak se Goodnight domnívá, pro lidi s takovýmto názorem platí, že 

podstatou jejich vystupování a rétoriky je vždy prvek odstrašování.31 V prvním 

volebním období patřily k takovým Reaganovým projevům tyto tři – Nulová Varianta, 

Říše zla a Hvězdné války.32

2. Politika vůči Latinské Americe

Politika Spojených států vůči Latinské Americe se podobně jako jejich celková 

zahraniční politika primárně odvíjela od Direktiv pro národní bezpečnost. Těch bylo 

k otázce Latinské Ameriky vydáno hned několik. Primárně pochopitelně platila již 

zmiňovaná 

NSDD-32. K dalším patřila NSDD-17, která se věnovala přímo oblasti Kuby a Střední 

Ameriky. Mimo jiné kladla důraz na politiku co největší podpory těch vlád, které 

přijímaly demokratické principy a svobody v mírovém a stabilním prostředí. Dále si v ní 

Američané kladli za cíl podpořit protirežimní povstání v El Salvadoru a zabránit zemím, 

jakými byla Kuba, Nikaragua a další, v dodávkách těžkých zbraní, trénovaných 

rozvracečů režimů, zahraničních vojáků a vojenské pomoci povstalcům. V souladu 

s touto direktivou byla rovněž přijata opatření, která měla pomoci výše zmíněných cílů 

dosáhnout. Mezi tato opatření patřilo například zřízení zvláštní sekce, která měla 

veřejnost a Kongres informovat o událostech v tomto konkrétním regionu. Dále se 

jednalo o pomoc některým státům v regionu v odhadované výši mezi 250-300 miliony 

dolarů. Mimo jiné šlo i o příslib dalších zhruba padesáti milionů dolarů na vojenskou 

                                               
29 Richard Pipes, „Comments“, in Grenada and Soviet/Cuban Policy, ed. Jiri Valenta et al. (Boulder: 
Westwood Press, 1986), 39.
30 Ronald Reagan, Remarks at the Annual Convention of the National Association of Evangelicals in 
Orlando, Florida, March 8, 1983. in Public Papers of the President´s of the United States: Ronald Reagan 
1983. Dostupné online: http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1983/30883b.htm (navštíveno 
23. 3. 2015).
31 Thomas G. Goodnight, „Ronald Reagan’s Re-Formulation of the Rhetoric of War: Analysis of the 
‘Zero Option,’ ‘Evil Empire,’ and ‘Star Wars’ Addresses”, Quarterly Journal of Speech 72, č. 4 (listopad 
1986): 391. Dostupné online: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00335638609383784 (staženo 
10. 4.2015)
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pomoc v El Salvadoru a Hondurasu s možností navýšení této částky. Američané si také 

dali za cíl výcvik jednotek a velitelů z těchto zemí, a to jak přímo na jejich území, tak i 

mimo něj. K vytyčeným cílům patřilo i zlepšování zázemí amerických i hostitelských 

zpravodajských služeb a sdílení místních zpravodajských informací v rámci zemí 

v regionu. Pozornost byla pochopitelně věnována také Nikaragui a Kubě. V případě 

Nikaragui mělo docházet k podpoře demokratických sil a udržování vzájemného 

obchodu a přílivu kapitálu po dobu, kdy bude místní vláda umožňovat efektivní 

podnikání v soukromém sektoru. V případě Kuby USA vytvářely plány pro případ, kdy 

by bylo nutné zakročit vůči kubánským jednotkám v případě jejich zapojení v jiné části 

Střední Ameriky. Spolu s těmito plány mělo dojít i k vylepšení vojenské připravenosti 

proti Kubě.33 Nutno dodat, že konflikt v El Salvadoru začal být rychle interpretován 

jako konflikt vedený Kubou a Sovětským svazem. Bílý dům zároveň vydal takzvanou 

Bílou knihu (White Paper)34, ve které označil komunistickou agresi v El Salvadoru za 

učebnicový příklad ideologické agrese, a dále v něm vysvětloval, jaké nebezpečí celá 

situace skýtá.35

Direktivou, která se znovu věnovala přímo Kubě a Střední Americe, byla 

NSDD-37. V té si Američané mimo jiné kladli za cíl zlepšit informační programy o 

oblasti, a to zejména vůči Kongresu. Dále mělo dojít v otázkách věcí veřejných k větší 

internacionalizaci se zaměřením na názory světových lídrů a organizací. Důraz byl také 

kladen na získání finančních prostředků na fiskální roky 1982 a 1983, které měly sloužit 

k financování amerických zájmů v regionu – v tomto konkrétním případě 

v Guatemale.36

Na podzim roku 1982 vydal Reagan v souvislosti s krizí na Falklandských 

ostrovech další direktivu s názvem NSDD-71. V té si Američané znovu kladou několik 

dlouhodobých cílů v oblasti Latinské Ameriky. Jedním z nich bylo uskutečňovat takové 

politické kroky, které zaručí, že v regionu nebude žádná vláda pod vlivem SSSR nebo 

                                                                                                                                         
32 Goodnight, „Ronald Reagan’s Re-Formulation of the Rhetoric of War“, 391.
33 NSDD-17: U.S. National Security Decision Disrective on Cuba and Central America. Dostupné online: 
http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-17.pdf (navštíveno 30. 3. 2015).
34 White paper je označení doporučujícího druhu dokumentu, který zkoumá problematické jevy a 
navrhuje jejich strategická řešení. Slouží jako vzdělávací listina, která nabízí nebo usnadňuje rozhodnutí 
na základě podrobného zmapování konkrétní situace. Za jeho český ekvivalent lze označit spojení „bílá
kniha“.
35 „Communist Interference in El Salvador,“ Special Report No.80 (Washington DC: Bureau of Public 
Affairs, Department of State, 1981), s.1. in James M. McCormick, American Foreign Policy & Process
(Boston: Wadsworth, 2010), 132.
36  NSDD-37: U.S. National Security Decision Disrective on Cuba and Central America. Dostupné 
online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-037.htm (navštíveno 30. 3. 2015).
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nepřátelská vůči USA. Zájmem USA byla existence stabilních a demokratických

režimů, které by podporovaly respektování základních lidských práv. Dále měly být 

podniknuty kroky k navazování spolupráce na bilaterální úrovni s cílem dohody 

v otázce bezpečnosti. Tento bod se měl odvíjet od geografické blízkosti dané země, což 

vzhledem ke stanoveným prioritám (primárním cílem byl Karibik a Střední Amerika, až 

poté Latinská Amerika) zřejmě znamenalo, že čím blíže měla země geograficky k USA, 

tím intenzivnější jednání na bilaterální úrovni měla být. Direktiva se věnovala také 

pokračujícím americkým investicím a obchodu se zeměmi v regionu. Za další z cílů 

USA v oblasti byly považovány také surovinové zdroje a přístup k nim, ochota států 

přijmout vedoucí úlohu USA a v neposlední řadě také zabránění šíření jaderných zbraní. 

Celkové dosažení těchto cílů bylo podle Američanů znesnadněno právě Falklandskou 

krizí. Některé cíle byly formulovány dost vágně a obecně, například ten, že politické 

kroky měly cílit na zlepšení tehdejší situace v konkrétních zemích a otázkách. Jejich 

obecnost jen podtrhoval fakt, že nebyly v direktivě ani označeny jako tajné nebo 

důvěrné. První ze zemí, ve kterých mělo dojít ke zlepšení tehdejší situace, byla 

Argentina, kde se podle Američanů šířila nestabilita a iredentismus, které mohly 

poskytnout Sovětům vhodné podmínky k získání vlivu v zemi. Dále byla věnována 

pozornost silnému rozčarování z vedoucí pozice USA, a to ve Venezuele, ale i v dalších 

částech regionu, což mohlo podle Direktivy Kubě poskytovat příležitost ke zmírnění 

inter-Americké izolace. Měly být zlepšeny vztahy s Brazílií, kterou USA považovaly za 

zemi s rostoucím významem, a která mohla být stabilizujícím prvkem v regionu Jižní 

Ameriky. To si Američané v době, kdy docházelo k úpadku ekonomickým a finančním 

problémům, které znamenaly narušení jejich vazeb a vlivu v oblasti, pochopitelně dobře 

uvědomovali. K navázání blízkého vztahu s Brazílií mělo dojít především 

prostřednictvím intenzivnějších jednání na vládní úrovni, obnovenou ekonomickou 

kooperací a vojenským výcvikem, zlepšenou spoluprací v oblasti technologií a vědy 

(především v otázkách zkoumání vesmíru) a možným uzavřením smluv na spoluvýrobu 

vojenského materiálu. Na oplátku měla Brazílie podniknout kroky, například v oblasti 

nešíření jaderných zbraní (prostřednictvím omezení vývozu do některých oblastí). 

Pokud by Brazílie vyšla Američanům vstříc, ti byli mimo jiné ochotní znovuotevřít 

dialog ohledně nukleárních dodávek do Brazílie. 

Jako další bezpečnostní hrozbu USA vnímaly zranitelnost rostoucích, 

svobodných ekonomik a politických institucí. Hrozbu pro jejich stabilitu představovala 

radikální vzbouřenecká hnutí podporovaná SSSR a/nebo jeho spojenci a také možnost 
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ohrožení námořních a leteckých tras v Karibské oblasti potenciálně nepřátelskými 

leteckými základnami a případného vstupu/navýšení výzbroje a leteckých jednotek 

Sovětského bloku. Dalším krokem měla být větší kontrola zbrojení v regionu 

s dosažením rovnováhy mezi jednotlivými státy a užší spolupráce v rámci dodávek 

zbraní s důrazem na Peru, jehož závislost na ekonomických vazbách, především 

s ohledem na obchod se zbraněmi se SSSR, měla být omezena.37

Prezident Reagan v direktivě NSDD-71 zdůrazňuje, že hlavním úkolem 

Američanů v oblastech v jejich bezprostředním sousedství (tj. v oblasti Střední 

Ameriky, Karibiku a Mexika) by i nadále mělo být omezování – a případná eliminace –

vlivu a přítomnosti, ať už Sovětů nebo jeho partnerských států. Toho mělo být dosaženo 

opět koordinovaným použitím diplomatických, ekonomických, vojenských, 

zpravodajských a informačních zdrojů ve Střední Americe a v Karibské oblasti. 

Sekundárním cílem pak bylo posílení amerického vlivu v Latinské Americe. Součástí 

tohoto cíle byla i pokračující ekonomická pomoc slabým státům, jakými byly například 

Bolívie, Ekvádor nebo Paraguay.38 Z výše uvedené Direktivy jasně vyplývá, že

primárním zájmem Spojených států byla oblast Karibiku, potažmo Střední Ameriky, a 

že Latinská Amerika pro ně byla pouze druhořadým regionem. K navázání dialogů se 

státy v oblasti Střední Ameriky mělo dojít v rámci programu CBI (Caribbean Basin 

Iniciative). Tento program byl součástí zákona CBERA (Caribbean Basin Economic 

Recovery Act), který prezident Reagan podepsal 5. srpna 1983 a který zavedl možnost 

bezcelního dovozu vybraných komodit s celkem dvaceti čtyřmi zeměmi v regionu.39

Prosazování vývoje demokratických institucí a lidských práv mělo sloužit k usnadnění 

zisku veřejné podpory vůči sbližování se zainteresovanými státy, k němuž mělo 

docházet prostřednictvím tradičních diplomatických postupů a zužitkováním 

amerického vlivu. Mělo také dojít k soustředěnému úsilí navýšit vliv americké armády 

na hemisféře. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím vojenských cvičení, užíváním 

menších mobilních cvičných týmů ve větší míře, rozšíření vzájemných výměn 

                                               
37 NSDD-71: U.S. Policy Toward Latin America - In the Wake of the Falklands Crisis (S). Dostupné 
online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-71.pdf (navštíveno 31. 3. 2015).
38 NSDD-71, dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-71.pdf (navštíveno 31. 3. 2015).
39 část amerického zákona o clu. Title 19 Customs Duties, kapitola 1, část 10, Subpart B—Caribbean 
Basin Initiative. Dostupné online: http://www.ecfr.gov/cgi-
bin/retrieveECFR?gp=&SID=6909e89f368405633f2aeab57906d0dd&r=PART&n=19y1.0.1.1.5#sp19.1.1
0.b (navštíveno 6. 4. 2015). a Michael Cornell Dipski, The Caribbean Basin Initiative: An Examination of 
Structural Dependency, Good Neighbor Relations, and American
Investment, Journal of Transnational Law and Policy 12, č. 1, 101. Dostupné online: 
http://archive.law.fsu.edu/journals/transnational/vol12_1/dypski.pdf  (navštíveno 6. 4. 2015).
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vojenského personálu a navýšení prostředků v rámci programu IMET (International 

Military Education and Training). Ve snaze dosáhnout úspěšného naplňování těchto cílů 

a zlepšení vztahů s místními státy pověřil Ronald Reagan ředitele Ústřední zpravodajské 

služby Williama Caseyho zlepšením sběru a analýz zpravodajských informací o akcích 

zemí Sovětského bloku, včetně Kuby, které by potencionálně mohly vést ke vzniku 

vnitřní nestability nebo vytvořit problémy v bilaterálních vztazích s USA.40

Reagan pochopitelně vydal i další Direktivy, které se bezprostředně týkaly 

oblasti Latinské Ameriky, například NSDD-37(a), NSDD-59 nebo NSDD-61. Ovšem 

žádná z nich nebyla ani po více než třiceti letech odtajněna a zpřístupněna veřejnosti, a 

pokud ano, tak pouze částečně, což zkresluje celkovou výpovědní hodnotu dokumentu. 

Další z Direktiv, která se vázala na region Střední Ameriky a byla již zcela 

zveřejněna, je NSDD-100, kterou Reagan vydal 28. července 1983. Konstatoval v ní 

narůstající ohrožení amerických zájmů v oblasti, které mělo vyžadovat posílení 

diplomatických a bezpečnostních snah ze strany USA. Dále v ní označil za hrozbu 

konsolidaci marxisticko-leninistického režimu v Nikaragui, jež může vést k vývozu 

násilí a totalitarismu, které mohlo představovat značné riziko pro stabilitu Střední 

Ameriky. Reagan považoval za důležité, aby USA viditelně demonstrovaly schopnost 

podpořit demokratické a demokratizující se státy v regionu i prostřednictvím vyslání 

vojenských jednotek. Maximální podpora těchto států vůči vnější podvratné činnosti a 

nepřátelským sousedním zemím vyjádřená zesílenou vojenskou přítomností Američanů 

v regionu měla vyslat hned dvojí signál. Tím prvním byla zpráva spojencům, že mohou 

se Spojenými státy počítat. Druhým pak bylo zastrašení sovětské a kubánské strany od 

možné intervence. USA měly posílit své snahy o poskytnutí alternativy těm lidem 

v regionu, kteří byli cílem represí totalitních režimů. V tomto kontextu Reagan plánoval 

pomoc demokratickému odporu v Nikaragui, aby se neproměnila v pro-sovětský či pro-

kubánský režim. Naplnění těchto cílů mělo být realizováno prostřednictvím vojenských 

nástrojů – zejména vojenských cvičení v oblasti, a to jak v Tichém oceánu u pobřeží 

Střední Ameriky, tak v oblasti Karibiku, kde dle Bílého domu mělo dojít ke 

kombinaci námořních a leteckých cvičení v bezprostřední blízkosti Hondurasu, 

Surinamu, území východního Karibiku, a také Grenady.41 Jedním z důležitých cvičení v 

oblasti byla také rozsáhlá operace Ocean Venture 81, která se sice uskutečnila pod 

                                               
40  NSDD-71, dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-71.pdf (navštíveno 31. 3. 2015).
41 NSDD-100: Enhanced U.S. Military Activity and Assistance for the Central American Region (S). 
Dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-100.pdf (navštíveno 2. 4. 2015).
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hlavičkou NATO v Portoriku už v srpnu roku 1981, avšak její přímou součástí se stala 

také operace Jantar (Amber), při které Spojené státy nacvičovaly invazi na malý 

ostrovní stát v Karibiku, který se nápadně podobal Grenadě.42 Toto cvičení mělo být 

jasným varovným vzkazem Grenadě. Nově nařízená cvičení měla, mimo jiné, přimět 

Kubu k omezení podpory násilných převratů a zároveň i omezit hrozbu vojenského 

zásahu z její strany. Ministerstvo obrany mělo rovněž v rámci již přidělených 

prostředků co nejdříve dokončit plány k možnému rozvoji námořní a letecké základny 

USA v Hondurasu. Američané si také kladli za cíl zlepšit jak infrastrukturu v zemi, 

včetně letišť a silnic, tak vybavenost a připravenost místní armády, a to především 

výcvikem, který měl probíhat pod dohledem Američanů, a dodávkami vojenských 

materiálů, jako byla například radarová zařízení. Ministr obrany byl pověřen 

zpracováním plánů a doporučení týkajících se rozvinutí karantény a odříznutí nepřítele 

v případě nenadálých událostí. Zároveň měl analyzovat dosavadní úroveň vojenské 

pomoci El Salvadoru a posoudit, zda je dosavadní množství vojenských instruktorů 

v zemi dostatečné. Pokud by toto množství bylo nedostatečné, mělo ministerstvo obrany 

ve spolupráci s ministerstvem zahraničí vypracovat strategii, která by věrohodným a 

obhájitelným způsobem vedla k navýšení tohoto počtu. Finanční prostředky k zajištění 

všech stanovených opatření měl na starosti ministr obrany opět ve spolupráci 

s ministrem zahraničí a ředitelem Úřadu pro management a rozpočet.43

Z výše zmíněného je poměrně jasně patrné, jaký postoj Reagan, potažmo 

Spojené státy vůči oblasti Střední Ameriky a Karibiku zastávaly. Primárním cílem pro 

ně bylo kromě zamezování šíření komunistického vlivu i udržení stability celého 

regionu. Pro Američany bylo důležité neustále připomínat nekomunistickým zemím 

v regionu, kdo je jejich spojenec, a zároveň nepřátelským zemím demonstrovat svoji 

dominantní pozici v této oblasti, kterou byli ochotni bránit za všech okolností.

3. Politický vývoj Grenady a vztahy s USA do 

vypuknutí převratu v říjnu 1983

Nastínění vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a Grenadou je poměrně 

důležitým prvkem, který pomáhá pochopit, proč a jak Američané na vnitropolitický 

vývoj na ostrově reagovali. Co však bylo pro vztahy mezi USA a Grenadou stěžejní, 

                                               
42 Payne, Grenada, 65.
43 NSDD-100, dostupné online: http://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-100.pdf (navštíveno 2. 4. 2015).
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byla vnitropolitická situace, která na ostrově panovala. Ta měla totiž pochopitelně 

značené důsledky na to, jakým způsobem Američané Grenadu vnímali.

Když došlo na malém ostrovním státě 13. března 1979 k nenásilnému puči 

vedenému populistickou marxistickou stranou New Jewel Movement (NJM) v čele 

Mauricem Bishopem, Grenaďané změnu vítali. Puč, při kterém nakonec zahynuli 

„pouze“ 3 lidé, byl výsledkem neschopnosti opozice demokratickým způsobem odstavit 

stávající režim od moci.44 Svrženou demokratickou vládu, kterou zastupoval Eric Gairy, 

místní obyvatelé právem vnímali jako symbol korupce a represí.45 Za jeho vlády došlo 

k výraznému propadu grenadské ekonomiky a životní úrovně místních obyvatel, a to 

především vinou špatného hospodaření. Kromě vysoké nezaměstnanosti (cca 50% 

v roce 1979) zde existovala také značná míra negramotnosti (cca 40% v roce 1979).46

Gairyho vláda, která sama sebe označovala za demokratickou, prosazovala represe, 

které byly namířené především vůči NJM, ale i proti jiným vládním oponentům, jako 

protikomunistická opatření.47 V rámci zahraniční politiky se Gairyho vláda rozhodla pro 

podepsání dohody o dodávkách zbraní s režimem Augusta Pinocheta v Chile.48

Vzhledem k tomu, jak Američané o Gairym po jeho sesazení uvažovali, a sice, že by byl 

pro ně možným adeptem na znovuzískání vlády, který by ovšem téměř jistě nebyl přijat 

grenadskou veřejností, se lze domnívat, že USA měly s Gayirym vztahy na normální 

úrovni. O tom vypovídá mimo jiné i to, že Gairy poté co byl svržen, uprchl do 

Spojených států, kde získal politický azyl.

Poté, co byl Gairy odstaven od moci, byla vyhlášena takzvaná Provizní 

revoluční vláda (Provisional Revolutionary Government, PRG), později přejmenovaná 

na Lidovou revoluční vládu (People´s Revolutionary Government, PRG). PRG však 

nechtěla pouze svržení Gairyho a jeho vlády, nýbrž změnu v systému, který považovala 

za imperialistický a Grenadu vykořisťující. Část viny za pokulhávající grenadský rozvoj 

totiž svalovala na fakt, že země byla velmi úzce ekonomicky provázaná se silnými 

kapitalistickými státy, neboť právě do nich směřovala většina ostrovního vývozu a 

zároveň byly zdrojem většiny jeho dovozu. Jejich hlavním cílem se v ekonomické 

oblasti stala nezávislost, které mělo být dosaženo prostřednictvím diverzifikace.49

                                               
44 Payne, Grenada, 16.
45 Gary Williams, „Prelude to an Intervention: Grenada 1983“, Journal of Latin American Studies 29, č.1 
(únor, 1997): 133. Dostupné online: http://www.jstor.org/stable/158074 (staženo 19. 2. 2015).
46 Payne, Grenada, 14.
47 Ibid., 13.
48 Ibid., 14.
49 Ibid., 18-20.
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Poměrně rychle PRG také zavedla systém centrálního plánování, selektivní dovoz a 

kontrolu cen.50 Došlo také, podobně jako tomu bylo v ostatních zemích, ve kterých se 

k moci dostali komunisté, k poměrně značnému znárodňování majetku, a to především 

západních společností, jakou byla například Kanadská imperiální obchodní banka51,

která byla posléze přejmenována na Národní komerční banku.52 Grenada se dále v září 

1979 připojila k Hnutí nezúčastněných států, jehož čelní představitelé požadovali nové 

mezinárodní ekonomické uspořádání světa, neboť tehdejší systém dělby práce 

považovali za vykořisťující.53

Zahraničně politickým cílem PRG bylo především zajištění míru se svými 

nejbližšími sousedskými zeměmi v Karibské oblasti, což mělo poskytovat dostatečnou 

ochranu před možnou intervencí ze strany Spojených států. K dalším cílům patřil 

požadavek uznání práva na sebeurčení pro všechny obyvatele regionu, přijetí principu 

ideologického pluralismu, konec propagandy a „ekonomické a násilné destabilizace“, 

nebo zastavení financování a podpory takzvaných anti-revolucionářů. Dále PRG 

zdůrazňovala respektování suverenity, rovnosti před zákonem a teritoriální integrity 

všech zemí v regionu. Zároveň požadovala respektování svobody při výběru a 

připojování se k mezinárodním a regionálním organizacím.54 Je poměrně jasně patrné, 

že nová grenadská vláda se vymezovala především vůči USA. 

Američané byli vývojem událostí na Grenadě poněkud zaskočeni a o novém 

režimu nevěděli téměř nic. V rámci debat ohledně uznání nové grenadské vlády tak byli 

nuceni postup konzultovat s ostatními státy v grenadském sousedství a Velkou 

Británií55, jejíž kolonií Grenada byla až do roku 1974 a stále patřila k Britskému 

společenství národů.56 Ty byly změnou také značně znepokojeny, neboť se jednalo o 

první nekonstituční změnu vlády v oblasti anglicky hovořících zemí Karibiku. Uklidnil 

je až slib brzkého uskutečnění voleb ze strany NJM, a tak nakonec nejen že samy uznaly 

nový režim, ale doporučily Spojeným státům totéž, na což Američané skutečně 

přistoupili. Ti zároveň také vyslali na Barbados svého velvyslance, který obdržel 

oprávnění i pro Grenadu, s jejímiž zástupci měl diskutovat o otázkách asistenčních 

programů či zapojení Grenady do programu Mírových sborů. 

                                               
50 Payne, Grenada, 22.
51 anglicky: The Canadian Imperial Bank of Commerce.
52 Payne, Grenada, 22.
53 Ibid., 20.
54 Ibid., 21.
55 Williams, „Prelude to an Intervention“, 133. Dostupné online: http://www.jstor.org/stable/158074 
(staženo 19. 2. 2015).
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O několik týdnů později se však Grenada obrátila na Kubu, aby nové vládě 

poskytla asistenci v budování lidové revoluční armády, což šlo ruku v ruce s odložením 

voleb na neurčito.57 Následovala řada dodávek zbraní, především z Kuby, což 

Američanům umožnilo posoudit, jakým směrem se Grenada bude dále ubírat.58 Kubánci 

také jako jedni z mála ponechali svou ambasádu v zemi otevřenou, a to s cílem 

usnadnění většího přílivu Kubánců na ostrov. O sbližování s komunistickými zeměmi 

svědčil i fakt, že zde svoji ambasádu otevřel také Sovětský svaz. Ten sem dokonce jako 

velvyslance umístil bývalého velvyslance pro Argentinu, která byla dříve 

nejdůležitějším obchodním partnerem SSSR v Latinské Americe.59 Na oplátku pak 

Grenada odmítla odsoudit vpád Sovětských vojsk do Afghánistánu na půdě OSN.60

Z toho poměrně jasně vyplývá, že Sověti si uvědomovali potenciál, který v sobě 

spojenectví s Grenadou mohlo obnášet. Kromě ideologického vítězství lze hovořit o 

praktickém využití nově budovaného letiště ke snazší přepravě zbraní a vojáků do 

Angoly. Tato přeprava doposud vycházela z Kuby, ovšem vzhledem ke geografické 

poloze Grenady (tj. o zhruba 2500 kilometrů dále na Východ) by bylo pro Sověty a 

potažmo i Kubánce, velmi výhodné použít Grenadu jako transportní uzel, a to právě na 

možné trase Kuba-Grenada-Angola.61

V reakci na tento vývoj brzy došlo ke značnému ochlazení vztahů mezi 

Grenadou a USA. S nástupem Ronalda Reagana do funkce prezidenta se vzájemné 

napětí ještě zvýšilo, protože Reagan se vůči Grenadě velmi ostře vymezoval. V jednom 

ze svých proslovů například označil Grenadu za „…režim s typickými rysy Kuby a 

Sovětského svazu…“, což podle něj znamenalo, že „…se pokusí o rozšíření viru i mezi 

svými sousedy“62. Když vyjádřil americký velvyslanec Frank Ortiz Grenaďanům obavy 

USA ze stále většího sbližování ostrova s Kubou, premiér Maurice Bishop mu 

                                                                                                                                         
56 Ronald Reagan, Život jednoho Američana: Paměti prezidenta (Praha: Prostor, 1997), 409.
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Caribbean, (Boulder: Westview Press, 2001), 52-53.
58 Ibid., 181.
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Hegemony and Sovereignty (New York: Routlege, 2005), 31.
60 Robert J. Beck, The Grenada Invasion – Policy, Law and Foreign Decisionmaking (Westview Press, 
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odpověděl ve veřejném prohlášení, že „…žádná země nemá právo říkat nám, co máme 

dělat, nebo jak to máme dělat, nebo s kým máme být přáteli…Nejsme na ničím dvorku 

a rozhodně nejsme na prodej.“63 Výsledkem těchto přestřelek pak byl v průběhu roku 

1981 krok USA, kterým prezident zrušil pověření amerického velvyslance na 

Barbadosu k zastupování USA i na Grenadě, čímž došlo k formálnímu přerušení těchto 

styků.64 V následujících měsících pak byla Grenada ve Washingtonu přehlížena a to 

navzdory opakovaným snahám grenadské strany o alespoň formální navázání 

diplomatických styků.65

Reagan se také odhodlal k ekonomické izolaci Grenady, a to když ji vyloučil 

z již zmiňovaného programu CBI. Za tímto krokem mohla mimo jiné stát i CIA (Central 

Inteligence Agency), která měla být hlavním nástrojem úsilí o ekonomickou izolaci 

ostrova, která měla vést k odstavení PRG od moci.66 Na vyloučení z CBI reagoval 

premiér Maurice Bishop, když celou CBI označil za „…program, který pouze reflektuje 

americký šovinismus a odporný Reaganův amerikanismus, který zcela vulgárním 

způsobem ignoruje zájmy karibských zemí a jeho zájmem je pouze “národní 

bezpečnost“67. Těžko soudit, jak moc byl Bishop obeznámen s bezpečnostní politikou 

USA, nicméně jeho tvrzení, že CBI je pouze nástrojem americké národní bezpečnosti, 

bylo s ohledem na výše zmíněné dokumenty, poměrně přesné.

Dále se Američané v rámci jimi vytyčených cílů zahraniční politiky snažili 

naopak ekonomicky podporovat okolní státy, a zároveň vyvíjely nátlak na regionální 

organizace, jakou byla například Karibská rozvojová banka, které měly Grenadu 

vyčlenit ze svých ekonomických plánů.68

O tom, jak hluboce tato izolace ovlivnila grenadskou ekonomickou situaci, 

svědčil i fakt, že si Grenada zažádala u Mezinárodního měnového fondu (MMF) o 

půjčku ve výši 14,6 milionu dolarů. Půjčka byla i přes výhrady Američanů schválena, 

ovšem pouze omezená část (9,7 milionu dolarů) mohla být použita na veřejné výdaje. 
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Zbytek měl být použit v oblastech, které MMF shledal z ekonomického hlediska 

problémovými, například bankovní nebo privátní sektor.69

Právě ekonomický nátlak, který USA na Grenadu od roku 1979 vyvíjely, a který 

byl ještě zesílen po nástupu Ronalda Reagana, měl za následek militarizaci Grenady a 

proniknutí ozbrojených bojůvek do každodenního života místních občanů.70

3.1 Budování letiště v Port Salines

Je potřeba zmínit, že Grenaďané, kteří čelili těmto snahám o izolaci ze strany 

USA, se pochopitelně snažili o navázání bližších styků se státy, se kterými to bylo 

možné, tedy s Kubou a SSSR. Jednou z hlavních obav Američanů, bylo budování 

nového grenadského letiště v Port Salines. PRG si budování tohoto letiště vytyčila jako 

jeden ze svých nejdůležitějších cílů, a podle toho k jeho naplnění také přistupovala, a to 

navzdory faktu, že původně se stavěla proti výstavbě, kterou plánoval už její 

předchůdce Gairy. Jednalo se o největší projekt, který byl kdy na Grenadě budován. 

Jeden z čelních představitelů NJM přirovnal toto letiště k tomu, co pro Spojené státy 

znamenala éra budování železnic, a sice nastartování rozsáhlého ekonomického růstu. 

Původní plánovaná délka ranveje měla činit 2750m (9000 stop), ovšem později byla tato 

délka změněna na rovných 3000m (9800 stop), což byla minimální požadovaná délka 

k přistání a vzletu plně naloženého dopravního Boeingu 747, což byl jeden z největších 

dopravních letounů. Vzhledem k tomu, že celkové náklady byly vyčísleny na 71 

milionů dolarů, musela Grenada zažádat o zahraniční finanční pomoc.71 Té se jí dostalo 

nejen ze zemí Východního bloku, ale také z Kanady, či EHS (Evropské Hospodářské 

Společenství).72 Zde již lze konstatovat, že americká strategie omezeného a více 

kontrolovaného obchodu se státy pod vlivem SSSR nebyla v tomto konkrétním případě 

zdaleka tak konzistentní, jak si asi Američané sami přáli. Navzdory tomu můžeme 

tvrdit, že byla alespoň částečně efektivní, neboť reálná výše pomoci, které se Grenadě 

od EHS dostalo, byla podstatně nižší než částka, která jí byla zpočátku přislíbena, a to 

především z důvodu silného tlaku právě Spojených států na EHS, především pak na 

Velkou Británii. Vzhledem k omezeným prostředkům k výstavbě letiště byla Grenada, 
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navzdory prvotnímu odmítnutí, nucena zažádat o pomoc s financováním projektu i 

Sovětský svaz. Mělo se jednat o půjčku v hodnotě patnácti milionů dolarů, ovšem 

k jejímu schválení se už Moskva nestihla dostat.73

Zemí, která se na budování projektu podílela největší měrou, byla pochopitelně 

Kuba. Přestože Kubánci nepodpořili Grenadu finančně, nezdráhali se poskytnout pomoc 

materiální ani lidskou. Právě zvýšená přítomnost kubánských pracovních dělníků na 

ostrově později Američany překvapila, neboť všichni tito pracovníci absolvovali 

vojenský výcvik, byli vedeni jako záložní síly kubánské armády, a během americké 

invaze se nebáli chopit zbraní a bojovat proti americkým vojákům.

Na Grenadě v té době již jedno letiště existovalo, a sice Pearls. Ovšem toto 

letiště bylo velmi malé, a neumožňovalo, aby na něm mohla operovat větší letadla.74

Z toho důvodu byla také Grenada jedním z mála států v karibské oblasti, kam 

neexistovalo přímé letecké spojení z USA, Kanady nebo Velké Británie.75 Tento fakt 

koresponduje jak s tím, že o výstavbě většího letiště bylo uvažováno už v dřívějších 

letech, tak s argumentem PRG, že letiště má sehrát hlavní roli v otevření ostrova 

turistům, čímž mělo dojít ke kýženému stimulu grenadské ekonomiky.

Američané však na budování letiště nenahlíželi jako na hrozbu z hlediska 

možného zvýšení turistického zájmu o ostrov. Jejich obavy byly spojeny s budoucím 

možným využitím letiště. Neexistovala totiž záruka, že PRG dodrží svůj slib, a bude 

letiště provozovat pouze za civilním účelem. A právě možná hrozba vojenského využití 

výrazně motivovala Američany v jejich proti-grenadském postoji. Takto lokalizovaná 

přistávací dráha by totiž mohla sloužit, jak již bylo výše zmíněno, jak kubánským, tak 

především sovětským leteckým jednotkám. Zejména dálkové sovětské bombardéry 

Američany znepokojovaly, neboť pokud by došlo k jejich umístění na Grenadě, 

Američané by z bezpečnostně strategického hlediska přišli o zabezpečení svých 

námořních a telekomunikačních cest v regionu. Tyto cesty Spojeným státům mimo jiné 

zajišťovaly přímý přístup ke strategickým nerostným surovinám, jakými byl například 

bauxit nebo ropné produkty. Zároveň Karibikem proudila zhruba polovina celkového 

amerického námořního obchodu a importu ropy. Ztráta těchto jistot v takové blízkosti 

USA, by znamenala velké ohrožení, a to zejména pokud by došlo k vojenskému 
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konfliktu v Evropě a státy NATO (Severoatlantická aliance, North Atlantic Treaty 

Organization) by vyžadovaly zásah Spojených států.76 Region byl pochopitelně 

strategicky důležitý i mimo vypuknutí války, ovšem při jejím vypuknutí se jeho 

důležitost jeví mnohem zásadněji. 

V direktivě NSDD-105, kterou prezident Reagan vydal necelý měsíc před invazí, 

jsou výše zmíněné námořní trasy, dávány do souvislosti také s jejich použitím 

americkou armádou k transportu do oblasti Perského zálivu. V případě, že by se malé 

ostrovní státy ve východokaribské oblasti (včetně Grenady) staly vazalskými státy 

SSSR nebo Kuby, znamenalo by to přímé ohrožení bezpečnosti USA. Z výše uvedeného 

také vyplývá, že Američané měli na Grenadě své soukromé a strategické zájmy, a to 

nejen bezpečnostního, ale také ekonomického charakteru77, které ovšem pochopitelně 

nebyly v průběhu invaze, a částečně ani po ní sděleny veřejnosti.

3.2 Radikalizace uvnitř NJM, spory o moc a eskalace napětí

S postupem času došlo také uvnitř vládnoucí grenadské strany NJM ke sporům, 

jakým směrem se má ostrov nadále ubírat. Dominovaly dva názorové proudy. Ten 

první, umírněný, zastupoval tehdejší premiér Maurice Bishop, který se mohl těšit 

podpoře ze strany Kubánského režimu. Bishopa lze zároveň označit jako klasický 

případ charismatického vůdce, který svou výřečností a působením vždy dokázal získat 

veřejnost na svoji stranu. Tento fenomén je v oblasti Latinské Ameriky poměrně častý. 

Možná i proto s Bishopem sympatizoval další takový vůdce- Fidel Castro. A jelikož 

Bishop nebyl příliš oblíben v Moskvě, jednou z příčin mohlo být i nepříliš 

charismatické vedení tehdejšího SSSR. 

Proti němu se vyprofiloval tehdejší vicepremiér a ministr financí Bernard Coard. 

Ten v důsledku vnitrostranických rozporů v srpnu 1982 rezignoval na několik 

stranických funkcí,78 ovšem jeho členství ve straně a působení na významných postech 

zůstalo zachováno. Zároveň byl také jako zastánce radikální levicové linie nepřímo 

podporován Sovětským svazem. Nutno podotknout, že Coard se, na rozdíl od Bishopa, 

rozhodně neprojevoval jako charismatický vůdce, který by byl miláčkem veřejnosti. 

Tuto naopak roli vždy přenechával Bishopovi.
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V roce 1983 se ekonomická situace Grenady nikterak nezlepšila, a veřejnost 

začínala být s vládou PRG nespokojena. Masová shromáždění ztrácela podporu a těžké 

podmínky spolu s nízkým platem demoralizovaly ozbrojené síly.79

Zároveň došlo na dálku k další z mnoha rétorických potyček mezi Reaganem a 

Bishopem, když americký prezident ukázal veřejnosti satelitní snímky budovaného 

letiště Port Salines, které označil jako jasný důkaz toho, že „…sovětsko-kubánská 

militarizace Grenady je evidentní demonstrací síly těchto zemí v regionu.“80 Na to 

Bishop reagoval prohlášením, ve kterém sliboval v případě vylodění Američanů na 

ostrově, že „…každý muž, žena i dítě se chopí zbraně a bude bojovat…dokud nezbaví 

svou zemi agresorů.“81

Navzdory této roztržce se Bishop v červnu téhož roku vydal na návštěvu 

Washingtonu, kde se nakonec setkal s Reaganovým Poradcem v otázkách národní 

bezpečnosti Williamem P. Clarkem a zástupcem ministra obrany Kennethem Danem. 

Nutno dodat, že třiceti minutové setkání nebylo předem plánované, a k jeho uspořádání 

došlo narychlo až po kritice ze strany novinářů. Grenadská delegace na schůzce 

požadovala obnovení pravidelných diplomatických styků, čímž mělo dojít 

znovuzavedením velvyslanců v obou zemích. Dále usilovala o zmírnění ekonomické 

izolace a vydání Gayiryho, který v té době obýval na území USA. Američané vyjádřili 

své znepokojení, které představoval vliv SSSR na Grenadě, který pro ně byl 

neakceptovatelný. Zároveň vyjádřili naději, že na Grenadě dojde k setrvání 

parlamentního systému a nikoli k přijetí Sovětského modelu vlády. 82 Nutno podotknout, 

že vyjednávání byla z obou stran považována, spíše než za gesta vstřícné vůle, za 

propagandistickou válku.83

Přestože tato návštěva nepřinesla žádnou radikální změnu, Američané alespoň 

přislíbili uvážení prosby ohledně výměny velvyslanců. Zároveň bylo rozhodnuto, že 

následující podzim přijede na Grenadu delegace zástupců amerického Kongresu, aby 

pokračovala v jednáních. Tou dobou však už v rámci PRG začala růst nedůvěra 

v Bishopa, která ovšem nemohla být veřejně reflektována, neboť se stále těšil poměrně 
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utěšené přízni veřejnosti.84 Většina členů vládnoucí strany, včetně Bishopa, si byla 

vědoma toho, že ve straně existovala hrozba dezintegrace. To byla příležitost pro 

hlavního Bishopova rivala, Bernarda Coarda k tomu, aby naplánoval jeho sesazení.85

Rozpor mezi umírněným Bishopem a zastáncem radikální linie Coardem však nebyl ani 

tak v ideologii, jako v odlišném pohledu na politickou strategii a stranickou disciplínu. 

V průběhu září se příznivcům radikální linie podařilo prosadit rozdělení pravomocí 

rovnoměrně mezi Bishopa a Coarda.86 Na následující zahraniční cestě po východní 

Evropě (Bishop navštívil SSSR, Maďarsko, Československo a Východní Berlín) si 

ovšem Bishop uvědomil, že tato dělba moci je vyústěním probíhajícího boje o moc. 

Před návratem přijal Bishop Castrovo pozvání a krátce se ještě zastavil v Havaně. Část 

delegace sympatizující s Coardem po návratu oznámila, že zde Bishop s Castrem řešili 

právě vnitřní spory NJM, což byla ovšem lež. Zároveň krátce po svém návratu navštívil 

Bishop 12. října 1983 kubánské velvyslanectví, kde překvapenému velvyslanci Julienu

Torress Rizovi nastínil celou situaci. Zároveň se mu také svěřil s tím, že se obává o svůj 

život, ale že je přesvědčen, že ještě může krizi zažehnat. Překvapivě ovšem nepožádal 

Kubánce o pomoc.87 Je otázkou, zda by Kuba na takovou žádost vůbec zareagovala, 

neboť sice podporovala Bishopa, ovšem nebyla dostatečně informována o celkové 

situaci, a tudíž by zřejmě i případná žádost Bishopa o pomoc zůstala nevyslyšena. 

Zároveň by Bishop riskoval další vyprovokování Američanů, kteří jak již bylo uvedeno, 

považovali za vliv Kuby na Grenadě za nepřijatelný.

Coard, měl také mimo jiné jako ministr financí na starosti finanční prostředky 

vydávané na armádu. Jinými slovy mohl ovlivňovat výši platů jednotlivých vojáků, což 

mu zajišťovalo silný vliv v ozbrojených složkách. Právě to mu umožnilo získat podporu 

armády, která byla během plánovaného převratu klíčová. Zároveň také upevnil svoji 

pozici v rámci vnitrostranického aparátu, čímž se mu otevřela i cesta k sesazení 

Bishopa.

Vnitrostranický boj vrcholil 15. října, kdy nechal ústřední výbor Bishopa 

odzbrojit, vyloučil ho ze strany, omezil jeho pohyb pouze na jeho dům, bez přístupu 

k telefonu. Další Bishopovi příznivci byli ještě týž den zatčeni a uvězněni. Veřejnosti 

bylo posléze oznámeno, že Bishopa nahradí ve vedení státu Coard, což bylo ovšem 

kvůli velkým protestům veřejnosti odloženo. Bishopovy příznivci se rozhodli vyjádřit 
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svůj nesouhlas se změnami, a tak se o čtyři dny později vydali k Bishopovu domu, 

odkud ho chtěli eskortovat do pevnosti Rupert, kde by měli přístup jak ke 

komunikačním zařízením, tak i ke zbraním. Radikálové pod Coardovým vedením však 

nařídili armádě na pevnost zaútočit, a vyčerpaný Bishop, který byl příliš umírněný než 

aby vedl občanskou válku, řekl svým příznivcům, aby nestříleli. Řada Bishopových 

příznivců byla i přesto zabita, Bishop a jeho několik přítomných stranických 

podporovatelů bylo zajato, a posléze popraveno.88

Existuje řada teorií, proč k převratu vlastně došlo. Jako nejpravděpodobnější se 

jeví, že převrat tajně podporoval Sovětský svaz, zatímco Kuba podporující Bishopa, 

nedisponovala dostatkem informací, a nemohla tak v krátkém časovém rozmezí 

zasáhnout. I kdyby totiž Kubánci disponovali lepšími informacemi, nelze s jistotou 

tvrdit, že by využili dostupný personál, především dělníky a vojenské poradce, kteří se 

na Grenadě nacházeli, ke zmaření chystaného převratu. To ostatně zpětně potvrdil i 

Fidel Castro v rozhovoru z roku 1985.89 Důvodem Bishopovy popravy měly být obavy 

Coarda z možného pozvání kubánských vojáků na pomoc v boji o udržení moci. Kuba 

přitom Coarda varovala, že za Bishopem stojí, a v žádném případě mu nemá být 

ublíženo. Jelikož však došlo k Bishopově popravě, Castro odmítl při následné americké 

invazi Grenadě vojensky pomoct. Jedinou výjimkou byli Kubánští dělníci, kteří se 

obrany ostrova aktivně účastnili.90 Kuba navíc postrádala námořní i letecké kapacity 

k transportu jakékoliv efektivní síly, která by byla schopná odporovat obrovské 

materiální i početní převaze Američanů.91

Ihned po Bishopově popravě byl vyhlášen čtyřdenní zákaz vycházení a platilo 

stanné právo. Do čela režimu nechal Bernard Coard jmenovat generála Hudsona 

Austina, který se v rámci ozbrojených sil těšil značné popularitě, zatímco se on sám se 

stáhl do ústraní. Austin nechal rozpustit PRG, donutil k rezignaci všechny tehdejší 

ministry a místo nich vytvořil Revoluční vojenskou radu (Revolutionary Military 

Council, RMC). Ta měla 16 členů, pět z nich tvořili členové ústředního výboru NJM. Se 

zákazem vycházení, nefungující telefonní sítí a Rádiem Svobodná Grenada (Radio Free 

Grenada, RFG) vysílajícím pouze hudbu, se země začala propadat do chaosu, plného 

falešných zvěstí a fám. Zároveň se na Grenadu ze sousedních ostrovů začaly dostávat 
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zprávy amerických a britských bulvárních deníků (např. The Daily Express, The New 

York Post), které tento chaos ještě vyostřovaly.92 Články označily převrat za 

zinscenovaný na zakázku SSSR a Kuby, což vystihoval například titulek The Daily 

Express - „Rusy a Kubánci podporovaný puč přeměnil Grenadu na základnu Moskvy.“ 

V článku se dále uvádělo, že Bishop stál Kremlu v cestě, vzhledem ke strategické pozici 

Grenady pro Sovětský svaz s ohledem na její blízkost k námořním trasám, po kterých je 

přepravována ropa z nedaleké Venezuely.93 The New York Post označil RMC za 

„komunistickou lůzu v čele s Andropovovým andělem Coardem, který by prodal svoji 

matku za niklák a svoji zemi za desetník Rudých peněz.“94 Zmatky provázely také 

administrativu, docházelo k zatýkání dalších lidí, kteří byli označeni za proti-

revolucionáře, a tak bylo postupně jediné vězení na Grenadě přeplněné.95

RMC si velmi dobře uvědomovala možné následky předchozích událostí a 

snažila se připravit nouzové plány, které by reagovaly na očekávané zavedení 

ekonomického embarga ze strany Organizace východokaribských států (Organisation of 

Eastern Caribbean States, OECS) a zároveň odvrátily hrozící vojenskou invazi (ze 

strany USA). Odeslala proto na americké velvyslanectví zprávu, ve které se Američany 

snažila přesvědčit o svých dobrých úmyslech, dále informovala o plánu vytvoření 

civilní vlády a podpoře zahraničních investic. Ve velmi podobném duchu znějící zprávu 

odeslala také na britské velvyslanectví na Barbadosu.96 Ohledně možné invaze ze strany 

Kuby RMC zřejmě vůbec neuvažovala. Zřejmě Kubáncům, kteří sice vyjádřili hluboké 

zklamání, ale také ochotu nevměšovat se do vnitřních záležitostí ostrova, důvěřovala. 

Jejich slova ostatně potvrdil návrat Kubánců do práce na novém letišti. RMC tedy 

likvidací Bishopa považovala hrozbu Kubánské invaze za zažehnanou.

Generál Hudson Austin také podnikl krok, o kterém nevěděl ani prezident 

Reagan a jeho spolupracovníci. Austin totiž navštívil americké studenty, kteří studovali 

na místní zdravotnické univerzitě svatého Jiří (St. George´s University). Cílem této 

návštěvy bylo ujištění studentů, že jim nebude ublíženo, a že mohou, stejně jako ostatní 

cizí státní příslušníci Grenadu opustit.97 Tato skutečnost ovšem nebyla v médiích nijak 

zmiňována. Návrat studentů do vlasti nakonec zajistila americká vojenská letadla 
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v průběhu invaze. Například první z nich po vystoupení z letadla poklekl na ranvej, a 

políbil zemi. Pochopitelně lze toto gesto označit za zinscenované, ovšem i z reakcí 

dalších studentů byla patrná úleva z návratu do vlasti. Předběžná zpráva, kterou později 

společně vypracovala ministerstva obrany a zahraničí, konstatovala, že grenadská strana 

se nijak nesnažila americké studenty evakuovat a naopak tvrdila, že evakuaci bylo 

bráněno. Zpráva vychází z výpovědí amerických úředníků, kteří Grenadu mezi 23. a 24. 

říjnem navštívili a tvrdili, že jim nejvyšší důstojníci neustále vytvářeli překážky.98 Na 

kolik se jednalo o neshody uvnitř grenadského velení způsobené zmatkem, který na 

ostrově panoval, a na kolik šlo o cílenou snahu využít situace k vlastnímu prospěchu 

nelze posoudit. Jednou z neuskutečněných variant evakuace bylo také krátké zakotvení 

cestovní lodi, která právě projížděla kolem ostrova. Neschopnost a neochota Austinova 

vedení vyjednat evakuaci studentů, působila spolu s ozbrojenými strážemi, které v okolí 

studentského kampusu dohlížely na dodržování zákazu vycházení, jako účelové 

zadržování studentů. Mnoho členů americké vlády již na základě výše zmíněných 

skutečností považovalo studenty za rukojmí.99 Byl to zřejmě právě na ostrově panující 

chaos, který spolu s Austinovou neschopností (či nevolí) domluvit se s Američany, 

nakonec způsobil, že se USA rozhodly pro vojenskou intervenci s cílem ochrany svých 

občanů na jedné straně, a nastolením řádu výměnou režimu na straně druhé. 

4. Invaze Američanů, její možné a faktické odůvodnění

Od návštěvy Maurice Bishopa ve Washingtonu až do jeho uvěznění v říjnu 1983 

nedošlo z amerického pohledu na Grenadě k žádné změně, která by umožnila oteplení 

vzájemných vztahů. Stanovisko USA přitom bylo jednoznačné. Zlepšení vztahů 

podmiňovaly řadou vstřícných a poměrně zásadních kroků ze strany Grenady. 

Především šlo o zastavení protiamerické propagandy a lživých prohlášení o amerických 

politických krocích nebo akcích. Dále Američané požadovali obnovení demokratického 

zřízení ostrova. To mělo být doprovázeno uspořádáním okamžitých svobodných a 

spravedlivých voleb, tedy naplněním slibu, který NJM nesčetněkrát zopakovalo krátce 

po převratu v roce 1979, a také zlepšením situace v dodržování lidských práv, ve které 

dávali Američané Grenadě za příklad její sousední ostrovní státy. Klíčovým a velmi 
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citlivým bodem pak byla otázka vztahů s Kubou. USA označovaly Grenadu za 

kubánského následovníka, a požadovaly okamžité ukončení tohoto úzkého spojenectví. 

Američané nabízeli, že v případě vstřícných kroků z grenadské strany okamžitě odpoví 

podobně pozitivními kroky,100 které však nijak nespecifikovali. Dá se předpokládat, že 

takové kroky by mohly zahrnovat obnovení diplomatických styků, ukončení 

ekonomického embarga, a zřejmě by došlo i k dohodě ohledně nového letiště a další 

budoucí spolupráci nejen v oblasti cestovního ruchu, na který se chtěla Grenada 

primárně zaměřit.

Američané začali už od 19. října připravovat plány na evakuaci svých občanů 

z ostrova. Jakákoliv akce však rozhodně neměla směřovat vůči změně vlády na ostrově. 

Plány měly počítat pouze s obsazením několika strategicky významných bodů, které by 

usnadnily průběh evakuace. Tyto debaty se ovšem týkaly pouze armádních špiček. Jak 

na případnou akci v těchto dnech nahlížel Reagan a další političtí činitelé nelze 

jednoznačně soudit. O den později nicméně Reagan souhlasil s tím, že se situací bude 

zabývat zvláštní štáb (Special Situation Group, SSG) v čele s viceprezidentem Georgem 

H. W. Bushem. SSG se poprvé sešel ještě tentýž den a pověřil Sbor náčelníků štábů 

(Joint Chiefs of Staff, JSC) vypracováním operačních plánů k možné evakuaci 

s nepřátelským odporem. Zároveň pro všechny případy doporučila do oblasti 

přesměrovat bojovou skupinu vedenou letadlovou lodí USS Independence, jejímž 

původním cílem byl Libanon.101 S postupujícím časem rostla touha Bílého domu 

demonstrovat sílu vojenskou invazí a obsazením ostrova, čímž se chtěl především 

Reagan vymezit vůči Sovětům. Naproti tomu Pentagon akci preferoval v daleko 

omezenější míře.102 S pozdějšího vývoje je ovšem jasné, že si Reagan a jeho poradci 

v Bílém domě prosadili svou.

Američané invazi navenek ospravedlňovali třemi různými argumenty. Prvním 

z nich byla ochrana a strach o zdraví osob s americkou národností pobývajících na 

ostrově. Primárně tím pochopitelně byli myšleni američtí studenti St. Georges 

University, jejichž počet byl odhadován na sedm set. Nakonec jich bylo na vlastní 

žádost evakuováno 599103. Je zarážející, že Američané nevěděli, kolik přesně se na 
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Grenadě nachází studentů, a tedy kolik jich bude muset být evakuováno. Příčinou 

nedostatku přesných informací byla zřejmě nedostatečně provedená příprava, ke které 

ovšem mohlo dojít pouze ze dvou důvodů. Tím prvním je neschopnost práce 

s informacemi. Druhou možností je pak nedostatek času ke zjištění počtu studentů. Tato 

varianta se jeví jako daleko pravděpodobnější, neboť Američané byli ve sběru informací 

vždy poměrně pečliví, zejména pak ohledně vlastních občanů na cizím, či nepřátelském 

území. Nedostatek času ke zjištění takto důležitých informací tedy značí, že Američané 

plán evakuace studentů z ostrova připravovali za pochodu. 

Druhým argumentem použitým k ospravedlnění invaze byla žádost o asistenci ze 

strany Organizace východokaribských států. Tuto žádost od předsedkyně organizace 

OECS Eugenie Charlesové přijala americká strana 23. října 1983. Organizace však tuto 

žádost schválila už o dva dny dříve.104 Anthony Payne ve své knize Grenada: 

Revolution and Invasion naznačuje, že rozhodnutí východokaribských států mohli do 

značné míry ovlivnit samotní Američané. Tuto myšlenku, kromě zdůraznění, že byl 

jednáním o žádosti přítomen i americký velvyslanec na Barbadosu, autor ovšem 

nikterak blíže nespecifikuje.105 Existuje tedy možnost, že Američané o případné invazi 

uvažovali ještě před tím, než byli o zásah oficiálně požádáni. To by pochopitelně 

indikovalo jejich záměr o svržení grenadského režimu a nastolení demokratického 

systému vlády. To ostatně korespondovalo s jejich cílem, který byl stanoven 

v patřičných direktivách, například v naposledy zmiňované NSDD-105. Nebyla to 

ovšem jediná žádost, kterou USA obdržely. O zákrok je požádal také generální guvernér 

Grenady Sir Paul Scoon. Na této žádosti je opět diskutabilní, do jaké míry byla 

legitimní, neboť Scoon měl na Grenadě po převratu v roce 1979 pouze reprezentativní 

funkci. Tyto tři důvody - ochrana amerických občanů, žádost o zásah ze strany OECS a 

guvernéra - předložil Ronald Reagan americké veřejnosti 25. října 1983, když jí 

oznamoval zahájení invaze.

Invaze podléhala do poslední chvíle přísnému utajení. Reagan nechtěl nic 

ponechat náhodě, a tak se rozhodl dopředu neinformovat ani britskou premiérku 

Margaret Thatcherovou, přestože, jak již bylo zmíněno, Grenada stále patřila 

k Britskému společenství národů a do získání nezávislosti roku 1974 byla britskou 

kolonií.106 Vzhledem ke vztahům, které v tomto období mezi USA a Velkou Británií 

                                               
104 Department of State a Department of Defense, Grenada, 2.
105 Payne, Granada, 149.
106 Reagan, Život jednoho Američana, 410.



30

panovaly, lze toto zamlčení označit za jakousi „černou kaňku“. O tom, jakým způsobem 

byli Britové rozčarováni kroky Američanů, svědčil i telefonát Thatcherové prezidentu 

Reaganovi z 24. října 1983 v předvečer invaze. Rozhořčená Thatcherová se dozvěděla 

o chystané operaci a trvala na jejím okamžitém přerušení.107 Během hovoru prý musel 

i hůře slyšící prezident vzdalovat sluchátko od ucha, což dostatečně vykresluje, jakým 

způsobem dávala premiérka najevo svůj názor.108

5. Důsledky invaze a její následné hodnocení na domácí 

i mezinárodní scéně

Již v průběhu invaze se nejen ve Spojených státech rozvířila debata o způsobu, 

jakým k ní americká vláda přistoupila. Velmi kritizovaným se stal krok, kterým vláda 

novinářům zabránila v přístupu na ostrov. Tento zákaz platil od 25. do 27. října, tedy 

v prvních dvou dnech invaze. Reagan jej zdůvodňoval jako nutnou ochranu novinářů 

a umožnění přístupu na Grenadu podmiňoval zabezpečením ostrova, aby žádný reportér 

nemohl přijít k úrazu. Zároveň se mělo jednat o důsledek vysokého stupně utajení celé 

akce, neboť přítomnost reportérů by celou akci velmi pravděpodobně odhalila.109

Zároveň chtěl JCS zabránit úniku informací o organizaci, metodách, taktikách 

a způsobu boje, který praktikovaly speciální protiteroristické útvary.110 Je více než 

pravděpodobné, že to byla jedna z hlavních příčin k nevpuštění reportérů v prvních 

dnech invaze na ostrov. Americká armáda také argumentovala tím, že potřebovala 

všechny muže koncentrované na bojové akce, aniž by je u toho média rušila. Jednotlivé 

cíle spojené s průběhem invaze navíc vyžadovaly aktivní zapojení všech mužů, což by 

ovšem v případě zapojení médií nebylo možné, neboť by část vojáků musela reportéry 

chránit.111

V prvních dnech tak o invazi informovali pouze vládní zdroje, což Reaganovi 

umožnilo snáze přesvědčit veřejnost o nutnosti a potřebě celé akce. Například došlo 

k zamlčení incidentu, při kterém armáda omylem bombardovala budovu nemocnice pro 
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mentálně choré a několik pacientů zabila. K bombardování zřejmě došlo poté, co byla 

budova chybně označena za vojenský a nikoliv civilní objekt. Zamlčeny byly i další 

nedostatky, jako využití turistických map namísto vojenských, nedostatek informací 

ohledně místa, kde se nacházeli studenti nebo nedostatečné vybavení některých 

nasazených jednotek. Dále docházelo k vypouštění mylných informací ohledně lodních 

kotvišť amerického námořnictva.112 Tyto informace ovšem mohly být zveřejňovány za 

účelem znesnadnění případného útoku na tyto námořní jednotky, který mohly teoreticky 

podniknout grenadské ozbrojené složky.

První dva dny invaze se tak Američané spíše než o invazi mohli dočíst o vztahu 

mezi vládou a médii, která dokonce vládu obviňovala ze zavádění cenzury.113 Novináři 

se také rozhodli bránit žalobou na americkou vládu, neboť se domnívali, že došlo 

k porušení prvního dodatku Ústavy USA, který mimo jiné zaručuje svobodu tisku 

a projevu. Tento soudní spor (Flynt v. Weinberger, 1984) nakonec soud rozhodl 

v neprospěch novinářů a označil možné porušení Ústavy za diskutabilní.114 Chování 

administrativy vůči novinářům nicméně vedlo ke vzniku vzájemné nedůvěry.115

Pokud Reagan skutečně omezil média kvůli lepšímu vyobrazení invaze 

veřejnosti, pak se mu to nadmíru podařilo. V průzkumech veřejného mínění, které 

bezprostředně po invazi proběhly (první hned po dvou dnech invaze, druhý o několik 

týdnů později) se totiž ukázalo, že většina Američanů (53 % respektive 71 %) invazi 

schvaluje.116 Souhlas veřejnosti také způsobil, že s postupem času ubývalo kritiků 

invaze, což názorně ukazovala změna tónu článků deníku The Washington Post, který 

ve svém úvodníku z 10. listopadu 1983 dokonce označil Reaganův krok zasáhnout na 

Grenadě za správný.117 Obecně lze říct, že se v USA o zásahu na Grenadě hovořilo jako 

o záchranné operaci spíše než jako o invazi.118

                                               
112 Tumber, „Journalism and the Invasion“, 57-58. Dostupné online: 
http://dx.doi.org/10.1080/00358533.2013.874163 (staženo 20. 4. 2015).
113 Ronald H. Cole, Operation Urgent Fury: The Planning and Execution of Joint Operations in Grenada 
12 October - 2 November 1983, (Washington D.C.: Joint History Office, Office of the Chairman of the 
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118 Payne, Grenada, 165.
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Jak již bylo naznačeno, během invaze se projevilo několik nedostatků, které 

v amerických ozbrojených složkách panovaly. Nejzásadnějším z nich byla neschopnost 

součinnosti mezi jednotlivými vojsky (letectvo, námořnictvo a pozemní vojska). Tato 

nekompaktnost se také po invazi stala hlavním důvodem k další modernizaci a změnám 

v americké armádě. Cílem těchto změn bylo pochopitelně poučení se z chyb 

a nesouladů mezi jednotlivými vojsky během invaze na Grenadu a zefektivnění jejich 

vzájemné spolupráce.

Za dílčí selhání ohledně zpravodajských informací, která byla zdokumentována 

výše, mohla podle Američanů velmi krátká doba, po kterou byla invaze plánovaná 

(oficiálně šlo o zhruba 48 hodin). Zároveň šlo také o utajení celé operace, které 

z plánovacích procedur vyřadilo některé armádní složky, které se plánování podobných 

operací obvykle účastní. Právě jejich vyloučením došlo k řadě chyb a nepřesností, 

kterých se Američané měli v budoucnu vyvarovat.119

Krátce po invazi se také začaly množit dohady o tom, zda byla tato vojenská 

akce legitimní, respektive zda je skutečně možné ji ospravedlňovat, jak činil prezident 

Reagan, onou žádostí OECS a generálního guvernéra Grenady o vojenskou asistenci. 

A přestože v očích americké veřejnosti byla akce ospravedlnitelná, neboť jí legitimitu 

poskytli studenti v ohrožení, většina odborníků se domnívala, že invazi takto z různých 

důvodů ospravedlňovat nelze - například proto, že došlo k porušení článků 52 a 53 

Charty OSN.120 Převážně od toho se také odvíjela reakce na mezinárodní scéně, která se 

značně lišila od názorů většiny Američanů. Krátce po invazi ji odsoudila nebo k ní měla 

výhrady drtivá většina světa, včetně amerických spojenců v Evropě. Mezi nejhlasitější 

odpůrce patřil pochopitelně Sovětský svaz a Kuba. SSSR navíc ke kritice invaze 

používal velmi podobnou rétoriku, kterou použili Američané o čtyři roky dříve při 

kritice jeho vpádu do Afghánistánu. Invazi označil jako „…akt otevřeného 

mezinárodního banditství, které před celým světem odhalilo skutečnou tvář americké 

vlády – tvář agresora“121. Nesouhlas ostatně potvrdili také všichni zbývající členové 

Rady bezpečnosti OSN rezolucí, která invazi odsuzovala a kterou USA pochopitelně

vetovaly. Následné hlasování ohledně odsouzení invaze na půdě Valného shromáždění 

OSN pak dopadlo v jednoznačný neprospěch Spojených států, kdy pro návrh hlasovalo 

108 států a proti pouze devět, včetně USA. Počet států, které odsoudily tuto invazi tak 

                                               
119 Cole, Operation, 65-66. Dostupné online: 
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byl ještě o něco větší než počet, který odsoudilo invazi SSSR do Afghánistánu. Naopak 

nejumírněnějšími kritiky byli Britové, kteří nekritizovali přímo invazi, ale způsob, 

jakým s nimi Američané jednali a který považovali za politováníhodný. Existovaly také 

země, které invazi podpořily - kromě států OECS se k nim řadily například El Salvador, 

Honduras, Guatemala nebo Nový Zéland.122

Závěr

Americká invaze na Grenadu v říjnu roku 1983 byla důsledkem několika spolu 

souvisejících příčin. Za hlavní příčinu lze považovat vnitrostranický spor v rámci New 

Jewel Movement, který nakonec přerostl v otevřenou vlnu násilí, když došlo 

k zavraždění premiéra Maurice Bishopa na příkaz radikálně levicově smýšlejícího 

vicepremiéra Bernarda Coarda, jenž byl mimo jiné také mnohem vítanějším vůdcem 

v očích Sovětů. Eskalace násilí ovšem vyústila až ve čtyři dny trvající zákaz vycházení, 

který se týkal všech obyvatel ostrova. Mezi ně patřilo také několik stovek amerických 

občanů, převážně studentů místní St. George´s University.

Reagan invazi nakonec před veřejností ospravedlňoval třemi důvody. Prvním 

z nich byla ochrana výše zmíněných amerických studentů. Tímto argumentem si 

prezident získal souhlas s celou operací u americké veřejnosti. K dalším dvěma 

zdůvodněním pak patřily žádosti OECS a generálního guvernéra Grenady Sira Paula 

Scoona o asistenci. Guvernérova žádost ale působí poněkud podezřele, neboť k jejímu 

oficiálnímu zveřejnění došlo, údajně z důvodu obav o guvernérovu bezpečnost, až dva 

dny od zahájení invaze.

Nutno podotknout, že tato zdůvodnění předložená americkou administrativou 

a potažmo Reaganem americké veřejnosti však byla značně odlišná od reálných příčin 

invaze, které lze hledat trochu jinde. Hlavní příčinou byla tvrdá protikomunistická 

politika, která byla prosazována po nástupu Ronalda Reagana do funkce prezidenta 

Spojených států. Charakteristická byla především opakovaným navyšováním výdajů na 

zbrojení, neústupností a ostrým rétorickým vymezováním se vůči Sovětskému svazu 

a odmítáním vést jednání s levicovými režimy, které byly okamžitě označeny za 

spřátelené se SSSR. Tento přístup tak v případě Grenady znamenal, že po převratu roku 

1979, který provedla levicová strana NJM, byl tento ostrovní stát vehnán do sféry vlivu 
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Kuby, potažmo Sovětského svazu. USA totiž odmítaly s Grenadou jakkoliv 

komunikovat, a to navzdory opakovaným snahám z grenadské strany. Nutno 

podotknout, že Američané jasně vyjádřili své stanovisko a podmínky k obnovení 

komunikace, a tudíž pokud by Grenada skutečně stála o navázání styků s USA, 

podmínky, byť teoretické, zde k tomuto kroku existovaly. Hlavním problémem pro 

Američany byla úzká spolupráce mezi Grenadou a Kubou, a právě její ukončení by 

sehrálo klíčovou úlohu v možném znovunavázání diplomatických styků mezi USA 

a Grenadou.

S tvrdou protikomunistickou politikou se také pojí další reálný důvod invaze, 

a sice výstavba nového grenadského letiště. NJM sice tvrdila, že bude využíváno pouze 

k civilním účelům, ovšem vzhledem k vazbám, které panovaly mezi Grenadou a Kubou 

(potažmo SSSR), a typu režimu, který na Grenadě existoval, nemohli Američané na tuto 

verbální garanci rozhodně nikterak spoléhat. Právě potenciální využití letiště pro 

vojenské účely představovalo hrozbu americké národní bezpečnosti, neboť v oblasti se 

nacházely pro Američany důležité námořní a komunikační trasy, které by mohly být 

narušeny či zcela přerušeny, pokud by v prostoru operovaly kubánské a/nebo zejména 

sovětské vzdušné síly. Geografická poloha ostrova tedy v kombinaci s budováním 

nového letiště znamenala pro Američany velmi závažné téma, které sehrálo svou roli při 

úvahách o dalším postupu vůči Grenadě. 

Za hlavní příčinu invaze USA na Grenadu tedy lze označit silný antikomunismus 

doprovázený myšlenkou zadržování a neustupování komunismu, který byl navíc 

umocněn geografickou polohou Grenady, která leží v Karibiku. Ten Američané vnímají 

jako svůj „zadní dvorek“ a možnost, že by došlo v další zemi tohoto regionu k posunutí 

hlouběji do Sovětské mocenské sféry, pro ně byla nepřijatelná. Lze tedy hovořit 

o strategickém vítězství USA, které invazí zabránily vzniku potenciální základny 

vzdušných sil v sovětské sféře vlivu. Zároveň si tedy uchránily své námořní 

a komunikační cesty v regionu. V neposlední řadě také došlo k vytlačení sovětského 

a kubánského vlivu z ostrova, a znovunastolení demokratického zřízení, čímž jej lze 

označit za přesunutí pod americkou sféru vlivu. 

Odpověď na v úvodu položené otázky je tak následující: Reaganovým cílem 

skutečně byla změna vládnoucího režimu na ostrově, nicméně nebyl to jediný důvod 

celé operace. USA měly vzhledem k poloze ostrova i jiné zájmy, které je nakonec vedly 
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k uskutečnění invaze. Především šlo o již zmíněné letiště a možné ohrožení námořních a 

komunikačních tras.

Reaganovi se podařilo obhájit invazi, a to jak v očích americké veřejnosti, tak i v

médiích. Veřejnost vnímala invazi jako legitimní z důvodu ochrany ohrožených 

amerických občanů na ostrově. Média, která byla sice popuzena krátkým zákazem 

vstupu reportérů a novinářů na ostrov, nakonec invazi také schvalovala. Prezident invazi 

částečně obhájil i před největšími spojenci USA – Brity, přestože premiérka 

Thatcherová byla zpočátku velmi rozhořčena americkým rozhodnutím. USA tak byly 

při obhajování invaze neúspěšné pouze na poli mezinárodním, kde velká většina světa 

v čele se SSSR a Kubou invazi odsuzovala. Reagan také celou akcí pomohl USA 

k potlačení „Vietnamského syndromu“ a znovu dodal Američanům pocit, že jsou silným 

národem, který je schopen úspěšně válčit a bojovat s šířením komunismu na světovém 

bojišti.
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Summary

The US invasion of Grenada in October 1983 was a consequence of several 

factors combined. The main reason was the chaotic situation which was present on the 

island in a wake of the fighting for power within the NJM. During this fight, the Prime 

Minister Maurice Bishop was executed and the situation escalated into a four-day-long 

curfew. Such a situation was by the US Administration considered as threatening not 

only to other nations in the region, which by the way confirmed this feeling, but also to 

American citizens who were in that time present on the island. Among these were 

mostly students of a local St. Georges University.

The official reasons for the invasion announced to public by Ronald Reagan 

were the following. The first was the protection of already mentioned students on the 

island. This argument helped president to justify the invasion among public. The other 

ones were the OECS´s and Governor General Sir Paul Scoon requests for assistance to 

the USA.

The real reasons for the operation were, however, quite different. The main of 

those was a very strong anti-communist policy which was set by Reagan after he came 

to office. Because of this Grenada was after the leftist coup d´état from 1979 pushed 

into the Soviet sphere of influence. Another reason for the invasion was the building of 

a new airstrip on Grenada. NJM claimed to use it for civil purposes only, but there were 

no guaranties for the USA. The possibility of misuse of the airstrip by Soviet Air Forces 

played a huge role in the US decision making, because such a misuse would endanger 

American naval and communication routes and lanes in the area.

It was a combination of Granada´s geopolitical position and the Reagan´s 

anti-communist policy which led to the US action against Grenada in 1983. The space 

for such an action was created by the internal power struggle within the NJM which 

quickly turned into turmoil. The USA used the situation for their own interests and 

pushed the communists out of the island which meant moving Grenada into the US 

sphere of influence on the global scale.
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