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Abstrakt: (česky)
Bakalářská práce Grenada 1983: Krize zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií?
analyzuje situaci na Grenadě, vojenskou akci Spojených států s větším zaměřením
na příčiny, důsledky a dopady. Pokouší se o vysvětlení, proč k invazi došlo a jaké
dopady měla na vztahy Spojených států s Velkou Británií a mezinárodní reakci
především ze strany SSSR a Východního bloku. Vyhodnocení této akce a jejího dopadu
z pohledu nejen vojenského, ale i z mezinárodně politického hlediska pro Spojené státy
americké. Úvod své práce bych chtěl věnovat Spojeným státům, a to především v době
vlády Ronalda Reagana. Analýza jeho prvního funkčního období v letech 1981-1985
s důrazem na zahraniční politiku. Historické zmapování vývoje „zvláštního vztahu“
mezi USA a Británií. Působení a dopady invaze na Grenadu v rámci tohoto vztahu.
Případné narušení vzájemné spolupráce hlavních představitelů Margaret Thatcherové
a Ronalda Reagana, vzhledem k jejich úzkým přátelským vazbám. V jedné z kapitol
bych chtěl zmínit přípravy a plánování operace s následným hodnocením vedení
ozbrojených sil na obou bojujících stranách. Následné formování budoucí podoby
Grenady po ukončení všech bojových akcí. Dopady operace v samotných Spojených
státech s vyjádřením, jak celou akci hodnotil samotný prezident Ronald Reagan.

Abstract: (english)
Bachelor thesis Grenada 1983: Crisis of special relationship USA and Great Britain?
analyzes the situation on Grenada, military action of the United States with
a greater focus on causes, consequences and impacts on the relationship of USA and
Great Britain. Attempting to explain why the invasion occurred and what impact the had
on the United States and Great Britain relationship and international reaction, especially
from the USSR and the Eastern Bloc. The evaluation of this event and its impact from
the point of view not only of the military but also of the international political point of
view for the United States of America. I would like aim in my work on United States,
especially during Reagan period. Analysis of his first part in office in 1981-1985 with
an emphasis on foreign policy. Historical mapping of the "special relationship" between
the US and Britain. Effects and Impact of the Invasion of Grenada within this
relationship. Possible disruption of the co-operation of the leaders Margaret Thatcher
and Ronald Reagan, due to their close friendship. In one of the chapters, I would like to
mention the preparation and planning of the operation with the subsequent evaluation of
the leadership of the armed forces on both sides. Subsequent formation of the future
form of Grenada after the end of all combat operations. The impact of the operation in
the United States itself, expressing how President Ronald Reagan evaluated the whole
action.

Obsah
Úvod.............................................................................................................................................. 8
1. Zvláštní vztah ........................................................................................................................ 13
1.1. Zvláštní vztah ................................................................................................................. 13
1.2 Zvláštní vztah mezi Ronaldem Reaganem a Margareth Thatcherovou..................... 19
2. Grenada.................................................................................................................................. 22
2.2. Grenada 1983 .................................................................................................................. 22
2.3. V předvečer operace ,, Urgent Fury“ ........................................................................... 27
2.4. Invaze a vojenská akce................................................................................................... 32
2.5. Formování podoby Grenady po skončení operace ...................................................... 37
2.6. Mezinárodní reakce na invazi ....................................................................................... 39
3. Ronald Reagan a Margaret Thatcherová ........................................................................... 41
3.1. Reakce Margaret Thatcherové na Grenadu ................................................................ 41
3.2. Reakce Ronalda Reagana na Grenadu......................................................................... 47
3.3. Dopad Grenady na vztah mezi Británií a USA............................................................ 52
Závěr........................................................................................................................................... 57
Seznam použitých pramenů a literatury ................................................................................ 59

Úvod
V této práci bych se chtěl zaměřit na invazi na karibský ostrov Grenada, kterou
uskutečnily Spojené státy s dalšími karibskými zeměmi. Narušení zvláštního vztahu
mezi Spojenými státy a Velkou Británií, který tímto aktem utrpěl trhliny. Invaze
se uskutečnila v říjnu roku 1983. Od skončení války ve Vietnamu se jednalo o první
vojenskou akci větších rozměrů, které se Spojené státy účastnily a vedly jí jako hlavní
mocnost.
Svou práci jsem rozdělil do tří kapitol. Ve své první kapitole bych se chtěl
věnovat zvláštnímu vztahu a prvnímu volebnímu období prezidenta Reagana, jehož
administrativa byla právě u zrodu operace Urgent Fury, tedy invazi na Grenadu.
Reaganovo první volební období, na rozdíl od toho druhého, se neslo ve znamení velmi
hlasité rétoriky proti komunistickému režimu a boje proti Východnímu bloku.
Pro samotné pochopení, proč k invazi došlo, je nutné si uvědomit, jakou zahraniční
politiku prezident Reagan vyznával a jaký byl jeho vztah ke komunismu. Kromě
samotné invaze na ostrov, které je věnována druhá kapitola, se ještě v první kapitole
zmíním o historii zvláštního vztahu, který existoval mezi Spojenými státy a Velkou
Británií. Tento vztah v době invaze na Grenadu, tedy v roce 1983, procházel již více jak
čtyřicetiletým obdobím spolupráce. Především na poli válečném, jak se ukázalo
v období druhé světové války, kdy právě tyto dvě anglosaské mocnosti tvořily hlavní
páteř vojsk západních spojenců v doprovodu s dalšími zeměmi. I přes to, že se
odlišovaly v názorech při jednání se Sovětským svazem, prezident Spojených států
Franklin Delano Roosevelt a britský ministerský předseda Winston Churchill dokázali
vytvořit silné vojenské a do jisté míry i přátelské pouto, které dokázalo přivést oba státy
k vítězství nad zeměmi Osy. Na jedné straně se může zdát, že vztah mezi těmito
velmocemi nemůžou události na malém ostrově v Karibiku narušit, opak je v tomto
případě pravdou, jelikož Grenada byla v minulosti součástí britského impéria a v roce
1974 získala nezávislost, přesto však zůstala členem Commonwealthu.
Ve druhé kapitole se již budu soustředit na samotný ostrov Grenada. Věnovat se
starší historii ostrova a situaci před říjnem roku 1983. Po převzetí moci marxisticky
orientovaným hnutím Nový klenot se pokusím přiblížit vládu Maurice Bishopa, jeho
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zahraniční politiku, plán na rozvoj ekonomiky a stavbu letiště, které měla podle
tuzemské vlády posloužit k rozvoji turismu. Nicméně pro Spojené státy šlo o jasně
orientovaný vojenský projekt, který by mohl posloužit jak Kubě, tak Sovětskému svazu
při rozšiřování svého vlivu v karibské oblasti. Poté se pokusím vyjasnit pnutí ve vedení
hnutí, které vyvrcholilo Bishopovým sesazením. A následný vývoj Grenady po jeho
svržení a nástupu generála Austina a Bernarda Coarda. Budu se snažit charakterizovat
průběh bojů na Grenadě od prvních dnů vylodění do ukončení celé operace. Grenadská
operace jasně ukázala, že Spojené státy nechtějí riskovat vytvoření dalšího
marxistického státu. Vzhledem ke zkušenostem z Kuby a Vietnamu se administrativa
prezidenta Reagana snažila, aby Spojené státy operaci Urgent Fury ukončily
co nejrychleji a ve prospěch své země. Tomu odpovídalo také nasazení vojenských sil
a prostředků, kdy byly zapojeny dvě námořní skupiny vedené dvěma letadlovými
loděmi, které nesly kromě mohutné letecké podpory také velké množství pozemního
vojska. Byly nasazeny i speciální pozemní a námořní jednotky.
V poslední třetí kapitole se budu zmiňovat o dopadech invaze na vztah mezi
Spojenými státy a Velkou Británií. Na reakce Margaret Thatcherové a její pohledy
na celou problematiku, stejně tak i reakce dalších britských politiků na dané události.
Pro premiérku byla situace okolo Grenady velmi choulostivou problematikou, jelikož
se musela vypořádávat jak s tlaky ze strany jejich oponentů, tak i částí tisku. Tito aktéři
poukazovali, že si prezident Spojených států v podstatě dělá, co chce a Británie
dostatečně nereaguje. Druhou stranou byl boj, který se pravděpodobně odehrával
i uvnitř samotné premiérky, kdy ona samotná nejevila žádnou náklonnost
k marxistickému režimu na ostrově, ale nebyla zastáncem vojenské akce. Nicméně
věděla, že je potřebné, aby se v rámci dlouhodobé protikomunistické politiky, zachoval
pevný svazek obou velmocí. Z tohoto důvodu se snažila, aby dopady na zvláštní vztah
byly co možná nejmenší. Velmi silnou roli zde sehrálo i osobní přátelství mezi
prezidentem a premiérkou.
Chci dát také prostor druhé straně, tedy Spojeným státům a nastínit reakci
a pohled na celou problematiku i ze strany prezidenta Spojených států Ronalda
Reagana. Prezident se snažil, aby akce na Grenadě byla utajená. Informován byl pouze
užší kruh lidí okolo něho a v tamější politice. Grenadou a obecně zahraniční politikou
se Reagan snažil do jisté míry odlišit od předcházející administrativy demokratického
prezidenta Jimmyho Cartera a splnit tak své předvolební sliby, které dal svým voličům
9
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ke snaze reagovat daleko aktivněji a pružněji na komunistickou hrozbu, než jak se o to
snažil prezident Carter. Grenada se tedy měla stát demonstrací odhodlanosti Spojených
států, která již nebude jenom přihlížet rozpínajícímu se vlivu komunismu. Avšak
i prezident se musel velmi těžce rozhodovat, zda vůbec akci schválí. Nicméně okolnosti,
jako byla žádost o intervenci ze strany organizace východokaribských států a případné
ohrožení životů studentů ze Spojených států, přivedly Reagana k rozhodnutí, aby celé
akci dal povolení. Sám si však musel být dobře vědom, že vítězství nebude dosaženo
zadarmo, že znovu se může objevit obávaný vietnamský syndrom, který již dlouhá léta
velmi silně svazoval zahraniční politiku Spojených států. Uvědomoval si také,
že občané Spojených států jsou velmi citliví na počty padlých a zraněných vojáků
z jejich země. Celá akce v případě neúspěchu mohla velmi silně ovlivnit Reagana
i politicky, jelikož pokud by invaze nebyla úspěšná, mohla se promítnout
do nadcházejících voleb a způsobit případnou volební porážku.
Použité prameny a literaturu jsem volil s důrazem na autentičnost a názory
všech zúčastněných stran. Před několika lety byly odtajněny velmi rozsáhlé dokumenty,
které se týkají Grenady, a které jsou volně k dispozici na webových stránkách
www.margaretthatcher.org.

Je

zde

možnost

nalézt

jak

britské

dokumenty,

tak i jednotlivé telefonické záznamy mezi prezidentem a premiérkou. Většina těchto
dokumentů byla ještě před lety uložena a označena za přísně tajné. K dispozici jsou
tajné dokumenty a hlášení všech zúčastněních stran z tohoto období. Je zde možno
nalézt také velké množství informací nejen o grenadské operaci, ale také o celém období
vlády jak britské premiérky Margaret Thatcherové, tak prezidenta Spojených států
Ronalda Reagana spolu s jeho předchůdci i nástupci.
Velké množství dokumentů včetně celých projevů a další informace
k prezidentovi je možné nalézt také na stránkách www.reaganlibrary.gov, kde jsou
k nahlédnutí dokumenty z celého období působení prezidenta Reagana z let 1981-1989.
Pro vyjádření situace Spojených států během prvního funkčního období prezidenta
Reagana včetně grenadského období jsem využil knihu od britského autora a poradce
premiérky Thatcherové Johna O´Sullivana Prezident, papež a premiérka,1 který
se věnoval jak působení prezidentství prezidenta Reagana, tak i papeži Janu Pavlovi II.

1

O´SULLIVAN, John, Prezident, papež a premiérka, Praha 2007.
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Popsání zvláštního vztahu jsem čerpal z knihy Johna Dumbrella A special relationship
anglo-american relations from the cold war to Iraq.2

K tomuto období je velmi rozsáhle zpracovaná také práce Petra Suchého Reagan
a říše zla.3 Poměrně vyčerpávající monografií nejen o Grenadě, ale o celém životě
prezidenta Spojených států, je práce od amerického historika Henryho Williama
Brandse Reagan Život.4 Stejně podrobnou knihou je dvoudílná kniha Margaret
Thatcherová od britského autora Charlese Moora, kde je popisován jak život,
tak politická dráha britské premiérky.5 Jsou zde nejen reakce ministerské předsedkyně
na Grenadu, ale i reakce dalších britských politiků.
Pro toto období to může být výhodou, ale zároveň také handicapem, že jsou
k dispozici paměti přímých účastníků nebo lidí, kteří se operaci na Grenadě nějakým
způsobem podíleli. Handicapem může být, že paměti mohou být částečně zkreslené
a mohou ukazovat pouze jeden úhel pohledu, proto je nutné je podložit další literaturou
případně vzpomínkami účastníků z druhé strany. Zužitkoval jsem zde paměti britské
premiérky Thatcherové Roky na Downing Street. Zde premiérka píše nejen o své
politické kariéře, ale i o svém postoji ke grenadskému problému.6 Aby byl obraz
o Grenadě ucelený a byly zde zmíněny vzpomínky hlavních aktérů a obou dvou stran,
využil jsem i paměti prezidenta Spojených států Ronalda Reagan Život jednoho
Američan, 7 kde podobně jako premiérka prezident popisuje svůj život, volební začátky
a samozřejmě se zmiňuje i o operaci Urgent Fury, kde popisuje své niterní pocity
a obavy během bojů na ostrově.
Především pro vojenské vzpomínky z první linie jsem využil autobiografickou
knihu generála Schwarzkopfa Hrdina pouštní bouře.8 Pro představu o vojenských
událostech na Grenadě před invazí je vhodná kniha Grenada 1983 od dvojice autorů

2

DUMBRELL, J., A special relationship anglo-american relations from the cold war to Iraq, New York
2006.
3
SUCHÝ, Petr, Reagan a Říše zla, Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi
v letech 1981-1989, Brno 2004.
4

BRANDS, Henry, William, Reagan Život, Praha, 2017.

5

MOORE, C., Margaret Thatcherová, Vše, co si přeje 2., Praha 2016.
THATCHEROVÁ, Margaret, Roky na Downing street, Praha 1996.
7
REAGAN, Ronald, Život jednoho Američana, Praha 1998.
8
SCHWARZKOPF, Norman, Herbert., Hrdina pouštní bouře, Most 1993.
6
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Lee E. Russella a M. Alberta Mendeze.9 Tato kniha je poměrné podrobná, co se týká
vojenských jednotek jednotlivých bojujících stran a jejich výzbroje. Je také doplněna
obrazovým materiálem a autentickými fotografiemi z Grenady.

9

RUSSELL, E., Lee, MENDEZ Albert M., Grenada 1983, London 1985.
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1. Zvláštní vztah
1.1. Zvláštní vztah
Vztahy a spolupráce mezi Spojenými státy a Velkou Británií se rozvíjely po celá
léta a často se prohlubovaly ve válečných konfliktech. Jedním z velkých mezníků
vzájemných vztahů mezi oběma velmocemi je především druhá světová válka.
Prezident Franklin Delano Roosevelt si dobře uvědomoval hrozbu fašismu a potřebu
proti němu vést válku ve spolupráci s Británií a Sovětským svazem. Fašisté a nacisté
přivedli prezidenta k názoru, že spolupráce je nevyhnutelná a je jedním z klíčů,
který povede k vítězství.10 Vzájemné prohlubování vztahů pokračuje ,,Zákonem
o půjčce a pronájmu“ z března roku 1941. K plnému propojení především armádních
a politických složek obou států dochází ve Washingtonu při konferenci Arcadia v roce
1941.11
Pojem ,,Zvláštní vztah“ poprvé použil britský ministerský předseda Winston
Churchill, nejprve pouze v soukromém prostředí v roce 1943, ale do historického
a

veřejného

povědomí

se

dostává

až

po

skončení

druhé

světové

války

při projevu na americké univerzitě ve Fultonu ve státě Missouri 5. března 1946.
Zdůrazňuje až sourozeneckou spolupráci, kterou je potřeba mezi oběma anglicky
mluvícími zeměmi ještě prohlubovat.12 Velká Británie si začínala uvědomovat,
že po skončení druhé světové války již nepředstavuje hybnou sílu světa a pokud bude
chtít nadále hrát důležitou roli ve světové politice, musí se upnout směrem na Spojené
státy. Kromě zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi se také Velká Británie stále snaží
o zachování svého impéria a kooperace se západní Evropou nabývá na důležitosti.13
Z projevu premiéra evokovala potřeba zapojit obě země do větší spolupráce,
i proto že se začaly projevovat první náznaky začínající studené války.14 Zvláštní vztah
se také z britského pohledu může jevit jako snaha diplomaticky získat vliv ve Spojených
státech pomocí společného jazyka, mentality, kultury, ale i výhodou při pozdější
10

JUNKER, D., Franklin Delano Roosevelt, in: HEIDEKING, J., – MAUCH, Ch. (eds.), Američtí
prezidenti 42 portrétů od George Washingtona po George W. Bushe, Mnichov 2005, s. 376.
11
DUMBRELL, J., A special relationship anglo-american relations from the cold war to Iraq, New York
2006, s. 10.
12
Tamtéž, s. 11.
13
Tamtéž, s. 12.
14
STAFF, History.com, Churchill delivers Iron Curtain speech, in: A+E Networks, 2010,
https://www.history.com/this-day-in-history/churchill-delivers-iron-curtain-speech
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vzájemné vojenské spolupráci. Z pohledu vzájemné výhodnosti vztahů se jeví,
že daleko více může získat Británie, protože je více oslabena z druhé světové války,
a to i přesto, že stále ovládá rozsáhlá území v rámci impéria.15 Spojené státy získaly
v Británii věrného přítele a spojence, který nad jednotlivými problémy, které mohou
nastat v dobách studené války, uvažují podobně. Británie může být dobrým
zprostředkovatelem při jednání s jednotlivými vládami v Evropě, které mají na dané
téma jiný názor. Nebyla to však jen příkladná spolupráce mezi velmocemi, často se také
objevovaly trhliny v jednotlivých otázkách, jako byly například atomové zbraně. Jednou
z prvních válečných zkoušek vzájemné spolupráce byla válka v Koreji v letech 1950
až 1953. Británie plně podporovala snahu Spojených států a Jižní Koreje v boji proti
komunismu.16
Suezská krize však ukázala, že i tato spolupráce má své meze.17 Následná anglofrancouzsko-izraelská operace se zprvu ukazovala jako úspěšná, ale politickoekonomické problémy a tlaky, jako byl pád libry nebo zahraniční tlak ze strany
Spojených států, vedl až ke stažení vojsk ze suezské oblasti. Tato krize také definitivně
potvrdila fakt, že bez Spojených států se nelze samostatně pouštět do žádné větší
operace. Krize způsobila, že se vztahy na určitou dobu zhoršily.18 Pro Británií to bylo
velmi těžké období, kdy se definitivně ukázalo, že impérium již nemá takovou sílu,
jako mělo ve své minulosti.19 Suezská krize byla zlomovým okamžikem v historii
zvláštního vztahu. Nicméně i přes příkopy, které byly vykopány touto operací, si britská
zahraniční politika a vláda jako taková uvědomovala, že není v britském zájmu měnit
zahraniční smýšlení a způsob jeho vedení.20 K jistému narovnávání vztahů napomáhal
příchod nového premiéra Harolda Macmillena. Velmi výrazným rokem vzájemných
vztahů a důvěry je rok 1958, kdy v červenci kongres Spojených států upravil
,,McMahonův zákon“ a Spojené státy daly touto změnou jasně najevo, že jsou ochotní
dát Velké Británii větší množství informací, které se týkaly jaderných technologií.
Potém, co se premiér Macmillan dozvěděl o tom, že prezident Eisenhower uvažuje
o možném zrušení zákona, si 24. října 1957 zapsal do svého deníku ,,konec
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Mcmahonova zákona velká výhra“.21 S nástupem demokratického amerického
prezidenta Kennedyho byla spojena velká očekávání. I přesto, že mladý prezident svůj
mandát nedokončil, spolu s premiérem Macmillanem se mu podařilo během necelých
dvou let definitivně upevnit anglo-americké spojenectví a překonat odkaz suezského
problému.22 Nassauská dohoda ukázala, že premiér je velmi obratný při rozhovorech
s prezidentem, a že prezident má k premiérovi kladný vztah. Premiér díky této dohodě
z prosince 1962 dokázal pro Británii získat rakety ,,Polaris“.23 Velkou zatěžkávací
zkouškou pro oba politiky i pro vztah obou zemí byla krize v Berlíně a na Kubě,
i přesto, že prezident byl ochoten bránit Berlín. Londýn a Washington se dohodly,
že NATO jako celek nebude přebírat žádnou iniciativu nad touto situací.24 Po převzetí
moci na Kubě se Castro zařazuje do sféry Východního bloku. Následuje reakce
prezidenta Kennedyho v podobě ,,Invaze v zátoce Sviní“ v roce 1961. Jednotlivé reakce
Spojených států při řešení krize na Kubě považoval britský premiér za ,,paralyzované
a nejisté“.25 Spojené státy v této krizi hleděly na Británii, jako na zemi, která je bude
podporovat spolu se svým bývalým impériem a na svou stranu bude schopna strhnout
i další evropské země a velmoci.26
Éra anglo-amerického vztahu se po smrti prezidenta Kennedyho a odchodu
premiéra v roce 1963 ocitla na nové cestě. Jejich éra i přes některé překážky byla pro
vztah obou velmocí obdobím prospěšné spolupráce. Vzájemné vztahy zanechávali
v mnohem lepším stavu, než když je přebírali. Novým premiérem se stal opět člen
konzervativní strany Alec Douglas-Home. S novým prezident Johnsonem však vztahy
znovu ochladly a nedařilo se mu navázat na éru svého předchůdce. Problémem
byl obchod mezi Británií a Kubou, který narušoval vzájemné vztahy včetně snahy
Británie vést více nezávislý jaderný program.27 Velký zlom nastal v roce 1964, kdy
do funkce premiéra nastoupil Harold Wilson za labouristickou stranu. Panovaly obavy
z příliš levicově orientovaného premiéra a vlivu sovětského komunismu na Británii.28
21
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Ale do formování nových vztahů se často promítaly i emoce prezidenta Johnsona.
Prezident se kromě války ve Vietnamu velmi koncentroval na vnitrostátní problémy
Spojených států.29 Britský premiér například velmi podporoval snahu prezidenta
Johnsona o získání občanských práv pro Afroameričany ve Spojených státech.30
Pro premiéra bylo důležité udržet svou zemi mimo konflikt a snaha nevyslat
britské vojáky do Vietnamu. Britské království se snažilo jít cestou hlavně diplomatické
podpory spolu s prodejem armádních zakázek a spolupráce tajných složek. Premiér
Wilson se v diplomacii snažil o udržení stálé zahraniční politiky Británie a zároveň
neztratit kontakt se Spojenými státy.31 Prohlubující se válka ve Vietnamu kladla,
i na tak velké hospodářství jaké USA měla, obrovské nároky a rozdělovala tuzemskou
veřejnost i zahraniční spojence. Ve volbách v roce 1968 zvítězil republikánský kandidát
Richard Nixon, který spolu se svým poradcem pro národní bezpečnost a pozdějším
ministrem zahraničí Henry Kissingerem otevřeli novou kapitolu vzájemných vztahů.32
V roce 1970 došlo ke změně vedení i na britské straně a na post ministerského
předsedy nastoupil za konzervativní stranu Edward Heath. Vztah obou mužů byl do jisté
míry odrazem problémů, kterým jejich země musely čelit. Premiér bojoval o zlepšení
ekonomiky a snažil se úzce spolupracovat s Evropou. Prezident Nixon musel čelit válce
ve Vietnamu a bojovat s vnitřním politickými a rasovými problémy ve Spojených
státech.33 I zde byly problémy a rozdílné pohledy. Mezi ně mimo jiné patřila možnost
zavedení většího protekcionismu v hospodářství ve Spojených státech. Snaha Británie
řešit problémy v Severním Irsku a vzájemná podoba vztahu obou velmocí po britském
vstupu do Evropského hospodářského společenství se staly předmětem jednání.34
Na konci roku 1971 probíhala válka mezi Pákistánem a Indií. Tento konflikt se promítl
i do vzdálených oblastí Británie a Spojených států a ovlivňoval vzájemné kontakty mezi
nimi. Administrativa prezidenta Nixona se klonila k podpoře Pakistánu, Británie
se tohoto tahu obávala, protože premiér zastával názor, že podpora zavleče
pákistánského rivala Indii do náručí Sovětského svazu. Prezident Nixon v srpnu 1971
ukončil Brettonwoodský systém z roku 1944, a tím možnost směňovat americký dolar
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za zlato. Brettonwoodský sytém a smlouvy v něm obsažené byly převážně
konstruovány podle návrhů Spojených států. Velká Británie zde také předložila některé
své návrhy. Byla to nabídka na založení světové centrální banky, která by fungovala
jako centrála pro národní banky jednotlivých států.35 Poměrně významnou oblastí světa,
kde se obě velmoci ne vždy shodovaly, byl Střední východ, a to především v názorech
na Jomkipurskou válku z roku 1973. Spojené státy a Izrael byly pod palbou Francie
a Británie z důvodů ohrožení dodávky ropy.36
Podporu pro Spojené státy premiér Heath vyjadřoval při řešení problémů
ve Vietnamu. Henry Kissingerovi se zase podařilo navázat daleko těsnější spolupráci
a dialog s Lordem Cromerem, toho času britským velvyslancem ve Spojených státech.37
Přestože v roce 1973 prezident Richard Nixon obhájil svůj mandát, nebylo to pro něho
lehké období. Aféra Watergate se drala na povrch a čím více se veřejnost dozvídala
o události, tím menší byla síla a možnosti prezidenta prosazovat zahraniční politiku.38
Tlak okolo prezidenta neustále sílil, až do 8. srpna roku 1974, kdy se prezident rozhodl
v televizním přenosu následující den rezignovat.39 Jeho nástupcem se stal viceprezident
Gerald Ford, který ovšem neměl výhodnou pozici, protože nebyl zvolen v řádných
volbách. V zahraniční politice však měl již velmi zkušeného Henryho Kissingera,
který vynakládal velké úsilí o zachování stability v oblasti zahraniční politiky.40
Léta 1974 až 1979 byly ve znamení vlády dvou premiérů za labouristickou
stranu. Na post ministerského předsedy se vrací staronový Harold Wilson, jeho
ministrem zahraniční se stává stranický kolega James Callaghan. Budoucího premiéra
Callaghama spojovalo přátelství nejen s prezidentem Fordem, ale i s jeho ministrem
zahraničí Kissingerem.41 Velkým testem vzájemných vztahů se staly boje na Kypru
mezi Řeckem a Tureckem o vliv na tomto bývalém britském území. Pro Spojené státy
bylo Turecko důležitým členem NATO a důležitým hráčem na Středním východě.42
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Později bylo na Turecko uvaleno vojenské embargo ze strany Spojených států. 43 Roku
1977 ve volbách na úřad prezidenta Spojených států zvítězil demokratický kandidát
Jimmy Carter. Prezident daleko více než dříve prohloubil důležitost lidských práv
při prosazování zahraniční politiky a ve Velké Británii získal u části veřejnosti jisté
sympatie. Vztahy mezi prezidentem Carterem a premiérem Callaghanem panovaly spíše
na formální bázi.44 V roce 1979 prezident musí věnovat značné úsilí velkým
zahraničním problémům, když dojde k obsazení ambasády Spojených států v Íránu
a zaměstnanci jsou vzati jako rukojmí. V té době Sovětský svaz napadne Afghánistán.45
Premiér vyvíjel značnou snahu nalézt společnou řeč se Spojenými státy a kontinentální
Evropou.46
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1.2 Zvláštní vztah mezi Ronaldem Reaganem a Margareth
Thatcherovou
V roce 1979 ve volbách vítězí konzervativní strana a do Downing street 10
přichází Margaret Thacherová, která s prezidentem Carterem nevytvořila žádné silnější
pouto, a to ani s jeho administrativou.47 Vítězstvím Ronalda Reagana vstoupil vztah
mezi Spojenými státy a Velkou Británií do nové éry vzájemných vztahů. Reaganovo
vítězství ve volbách bylo spojováno s velkým očekáváním.48 Prezident je již v této době
zkušeným politikem, jelikož v minulosti zastával post guvernéra v Kalifornii. Reagan
měl společnou jednu věc s prezidentem Kennedym, dokázal vystupovat v médiích,
správně pojmenovávat věci a byl schopen předávat svůj proslulý optimismus.49 Dobrá
výřečnost, kterou se zapsal do dějin Spojených států, získal díky dlouhodobým
kulturním a politickým zkušenostem.50 Prezident si počínal velmi aktivně a v očích
veřejnosti tak vyvolal dojem, že v úřadu nastala viditelná změna. Pro pochopení, proč
nakonec došlo k operaci na Grenadě, je nutné pochopit zahraniční politiku v prvním
funkčním období prezidenta Reagana. Důležitý je postoj vůči Sovětskému svazu
a komunismu jako celku.51
Reagan se svou politikou přibližoval názorům takzvaných jestřábů. Byla to
skupina lidí ve státních složkách, kteří stejně jako on považovali komunismus za další
totalitní režim, který je nelidský, nemorální a je tak či tak odsouzen k zániku.52 Svou
představu politiky zcela jasně prezident prezentoval a rozvíjel v zahraniční strategii,
a to velmi razantním zvyšováním financí vydávaných na obranu.53 V průběhu roku 1983
vypadalo, že došlo ve vzájemných vztazích s SSSR k mírnému zlepšení především
pro otevřenější přístup v oblasti lidských práv. Nicméně vztahy se brzy znovu zhoršily
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byl antikomunistický postoj nedílnou součástí jeho víry a bylo pevně zakotveno v jeho
mentalitě.55 Dokázal ve Spojených státech znovu vzbudit silnou naději na vítězný konec
nad komunismem ve světě. Tímto chováním se velmi podobal prezidentu
Rooseveltovi.56 Další oblastí, na kterou se prezident zaměřoval, byla Latinská Amerika.
Jeane Kirkpatricková velvyslankyně Spojených států při OSN v roce 1981 uvedla:
,,Střední Amerika je dnes nejdůležitějším místem na světě pro Spojené státy“57
Reaganova administrativa byla pod tlakem ze strany demokratické opozice, protože se jí
v prvních třech letech působení nepodařilo přinést do některých částí Latinské Ameriky
konstruktivní řešení.58 Samotnou invazi na Grenadu v tomto kontextu Reaganovi
zahraniční politiky je možné vnímat i tak, že byla postavena na ideologické rovině
strachu z komunismu.59
Ve válce o Falklandské ostrovy v roce 1982 se Spojené státy musely rozhodnout
na čí stranu se postaví, protože na jedné straně byly spojencem Británie v rámci NATO
a na straně druhé Argentiny v rámci Rijského paktu z roku 1947. Nakonec se postavily
na stranu Británie proti Argentině.60 Nicméně pevnější základ pro vztah mezi Reaganem
a Thatcherovou byl především obdobný ideologický pohled na dění ve světě.61 Avšak
premiérka se na averzy k SSSR nedívala tak silným ideologickým pohledem jako
prezident a velmi dobře se dokázala vžít do role prostředníka mezi Evropou
a Spojenými státy. Premiérka se snažila o efektivní výdaje na obranu a zároveň v rámci
NATO bojovat proti komunismu po boku Spojených států a uchránit britský vliv
ve světě a v Evropě. Premiérka se také postavila kladně k rozmístění raket v Evropě
a Británii. Negativní stanovisko podpořené západoevropskými státy vyjádřila
k zavedení embarga ze strany Spojených států na dodání součástí na sibiřský plynovod,
který měl být důležitý pro potřeby Evropy a embargo by nebylo výhodné pro britské
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firmy. Ministerské předsedkyni se také nelíbilo znovuobnovení dovozu obilí
do Sovětského svazu.62 Premiérce se podařilo přispět k porážce komunismu maximální
měrou a vší silou, kterou mohla Británie nasadit.63
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2. Grenada
2.2. Grenada 1983
Prvním Evropanem, který poprvé spatřil ostrov v karibské oblasti, byl španělský
objevitel italského původu Kryštof Kolumbus, který ostrov objevil při své třetí výpravě
v roce 1498. Poté o ostrov v průběhu let vedly války mocnosti z Evropy, zejména pak
Francie nebo Španělsko. Nicméně vítězem se během 18. století nakonec stala Británie.
Muškátový oříšek a koření se velmi rychle staly silným exportním zbožím. Británie
ostrov spravovala až do roku 1974, kdy získal nezávislost, avšak zůstal členem
Commonwealthu. Prvním ostrovním premiérem se stal sir Eric Gairy.64 Gairy nepůsobil
jako pravý demokratický předseda, autoritativní vláda, korupce a snahy o falšování
voleb se staly praktikami jeho vlády. Tyto problémy stále více narůstaly a opozice proti
premiérovi rostla. Šedesátá a sedmdesátá léta byla ve znamení nových myšlenek včetně
nových politických vlivů. Gairy se už v grenadské politice pohyboval téměř třicet let,
mnoho lidí se tedy mohlo velmi lehce nadchnout pro nové, především levicové ideály.
Bishop a jeho stoupenci si velmi rychle uvědomili, že Gairy se moci nebude chtít vzdát
dobrovolně, a proto bude zapotřebí převzít moc prostřednictvím převratu.65
Vše vyvrcholilo v březnu 1979, kdy byl zahájen nekrvavý státní převrat a moc
ve státě převzal Maurice Bishop a jeho přívrženci. Maurice Bishop byl hlavní postavou
levicové organizace na bázi hnutí, která nesla název ,,Nové hnutí spojeného úsilí
o sociální péči, vzdělání a osvobození“ ( The New Joint Endeavor for Welfare,
Education, and Liberation), ale mnohem častěji se začal používat zkrácený termín
,,Hnutí nový klenot“ (New JEWEL Movement). Bishop se tak stal hlavou prozatímní
lidové revoluční vlády.66 Post generálního guvernéra zastával od roku 1978 do roku
1992 sir Paul Scoon. Po Bishopově převratu byla jeho možnost zasahovat do dění
na ostrově velmi omezená. V březnu 1979 lidová revoluční vláda pozastavila platnost
ústavy z roku 1967. Vznikly nové zákony, které generálnímu guvernérovi značně
svazovaly ruce. Výkonná a zákonodárná moc přešla do rukou revoluční vlády. Guvernér
měl mít pouze roli zástupce britského panovníka a měl pouze poradní funkci. I přesto,
64
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že guvernér nebyl absolutním vládcem na ostrově, jeho role se stala hlavně poradní.67
Nové vedení zahájilo okamžitě obrat zahraniční politiky směrem k navázání styků
se Sovětským svazem a ke Castrově Kubě. Nový režim vládl pomocí dekretů.
Revoluční grenadská vláda se rychle snažila dostat do náruče komunistického bloku.
Británie si přestávala dělat iluze o tom, k jakému táboru se Grenada ve světě přikloní
v právě se odehrávající studené válce.68
Po převzetí moci musel Bishop a jeho hnutí čelit velkým hospodářským
a politickým obtížím. Bishop se při řešení těchto problémů snažil vzít za vzor Castrovu
Kubu. Svobodné volby byly na velmi dlouhou dobu odkládány, vytvořením ,,Lidové
revoluční armády“ se země začala stále více přiklánět k vojenskému režimu.69 Vláda
cenzurovala tištěná média a často věznila opozici. Bishop a jeho nejbližší okolí
si sebevědomě začali myslet, že revoluci nedělají jenom na ostrově samotném,
ale po celém Karibiku.70 Spojené státy velmi zbystřily poté, co se vláda na Grenadě
rozhodla zahájit stavbu nového letiště v jižním cípu ostrova na mysu Salines.
Na samotném projektu se začalo pracovat již v roce 1979 a podle plánu měly být práce
ukončeny v roce 1984. Grenadské sousedy nicméně začaly znepokojovat rozšiřující se
složky armády na ostrově. Komunistický blok Grenadu bral především jako možného
spojence nebo jako strategickou a politickou základnu na rozšiřování svého vlivu
v oblasti. Jedním z faktorů, proč rostla opozice proti Bishopovi v řadách armády,
je možné hledat ve faktu, že Bishop si začal pohrávat s myšlenkou na zlepšování vztahů
se západními velmocemi a Evropou. To začalo vzbuzovat velkou nevoli u představitelů
radikálního křídla hnutí v čele s místopředsedou vlády Bernardem Coardem, kterému
se podařilo na svou stranu získat armádu a generála Hudsona Austina.71
Coard se mohl také cítit zastíněn Bishopem a proto chtěl získat větší vliv
a pozici v rámci hnutí a země. Proto navrhnul společnou vládu s Bishopem.
Ten nejdříve souhlasil, ale později svůj názor změnil.72
Dne 12. října se konala velmi napjatá schůze grenadské vlády, kdy Bernard
Coard poukazoval na zesílení ,,buržoazních elementů“ na Grenadě. Bishop se postavil
67
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proti těmto argumentům a grenadský ministr zemědělství Louison obvinil Coarda, že se
snaží uzurpovat si moc.73 Samotný převrat začal 13. října 1983, kdy Austin a Coard
požadovali, aby Bishop rezignoval na svou funkci. Bishop byl také okamžitě nařčen
z toho, že nebyl schopen plnit vůli ústředního výboru hnutí a byl umístěn do domácího
vězení. Na protest proti Bishopovu zatčení složilo své funkce i několik ministrů,
kteří byli ovšem hned záhy také zatčeni.74 Moc tedy převzal do rukou Bernard Coard
a generál Hudson Austin. Do Británie se zpráva o převratu na ostrově dostala skrz
Vysokou komisi Spojeného království na Barbadosu, do Spojených států pak díky
velvyslanectví na témže ostrově.75 Zpočátku se zdálo, že se nic zvláštního na ostrově
odehrávat nebude, ovšem když se o tom dozvěděli lidé na Grenadě, začal se rodit velmi
silný odpor. Bishop byl představitel revolučního hnutí, které zvítězilo při převratu
v roce 1979, a jako takový se těšil určitému respektu u místních lidí.76
Převrat měl za následek rozštěpení společnosti na ostrově. Na dva tábory
se rozdělili i příslušníci vojenských a bezpečnostních složek. Následkem toho došlo
ke svolání generální stávky v hlavním městě Saint George´s. Samotné zatčení Bishopa
vyvolalo vlnu protestů, které trvaly téměř celý následující týden. 18. říjen byl
ve znamení davového protestu studentů, kteří procházeli městem a provolávali hesla
na podporu Bishopa a naopak vykřikovali slogany proti Coardovi. Samotný dav byl pod
drobnohledem armády a policie. Do této napjaté atmosféry se vrátil na Grenadu její
ministr zahraničních věcí Unison Whiteman. Ministr Whiteman přijel z New Yorku
a po svém návratu se okamžitě pustil do jednání za Bishopovo propuštění. V ranních
hodinách 19. října se Whiteman připojil k demonstrujícímu davu v hlavním městě.
Se stále nově příchozími se dav začal velmi znatelně rozrůstat. Následně začali mít
demonstranti větší odhodlání osvobodit Bishopa sami, a proto se vydali k Bishopově
rezidence v Mount Roayal. Dav se nejprve dostal do potyček s ochrankou, která hlídala
Bishopův dům, ale ani varovná střelba nad hlavami demonstrantů protestující
nezastavila a stráž nakonec ustoupila a nechala dav, aby vězně osvobodil.
Po osvobození se podařilo Whitemanovi přesvědčit Bishopa, aby se přesunuli spolu
s demonstranty zpět do Saint George´s, kde v tamní pevnosti z 18. století, kterou nyní
využívala lidová revoluční armáda, mělo být zadržováno několik ministrů z Bishopovi
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vlády. Malá a zmatená posádka, která střežila pevnost, nakonec složila zbraně
a umožnila jim vstoupit do pevnosti. Zatímco se Bishop setkal s dalšími svými
podporovateli, demonstrující dav na jeho podporu narůstal.77
To už Bernard Coard a generál Austin tušili, že musí Bishopa zastavit za každou
cenu a vyslali vojáky a obrněný vojenský doprovod, aby Bishopa zastavil.78
Do pevnosti se přesunuly posily o síle tří obrněných vozidel a nákladního vozu
s vojáky. Po vysazení vojáků před pevností vydal velitel Conrad Meyers rozkaz zahájit
palbu. Údaje o počtu zabitých se různí, počet je odhadován mezi padesáti až stem lidí
a pokud někteří nezemřeli při střelbě, byli ušlapáni davem, který se ocitl v panice.
Velitel Conrad Meyers byl při panice také zastřelen spolu se dvěma dalšími svými
vojáky. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou nehodu, kdy někteří vojáci mohli začít
v panice střílet do svých řad. Bishopova poslední zaznamenaná slova pravděpodobně
byla: ,,Panebože, oni otočili svoje zbraně proti lidu“.79 Ti, kteří přežili, se dali na útěk,
armáda zadržela Bishopa, čtyři ministry jeho vlády a tři z hlavních jeho podporovatelů.
Zadržené přesunuli na vnitřní nádvoří pevnosti. Mimo samotného premiéra Bishopa
a ministra Whitemana, které zastřelili na nádvoří přímo na jednom z basketbalových
hřišť, zemřela i ministryně školství Jacqueline Creftová. Kam samotné ostatky Maurice
Bishopa uložili, není přesně známo. Hovoří se, že se jeho ostatky nacházejí někde
v oblasti hlavního města Saint George´s, zmiňuje se i možnost oblasti východního
pobřeží ostrova. Po jeho smrti nová vláda vyhlásila zákaz vycházení. Za porušení
nařízení hrozilo okamžité zastřelení. Po Bishopově smrti se zastavily i stavební práce na
letišti.80Ve večerním vysílání 19. října v rádiu promluvil generál Austin s vlastní verzí
proběhlé události. Obyvatele Grenady také informoval o vzniku ,,Revoluční vojenské
rady“, do jejíhož čela se postavil on sám. O samotném Coardovi se nezmínil.
Proslýchalo se, že utekl, nicméně zůstal na ostrově a stal se Austinovým poradcem.
Tímto aktem generál Austin převzal veškerou moc na Grenadě. Generál neztrácel čas
a okamžitě zahájil upevňování své moci a režimu. Využil čtyřdenního zákazu vycházení
k zatčení všech významných lidí, kteří by ho mohli případně ohrozit. Zatčení
se převážně vztahovalo na administrativní pracovníky z Bishopovy éry, lokální
obchodníky, příslušníky lidové revoluční armády a jednotlivé členy hnutí Nový klenot,
77
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které režim začal pokládat za nedostatečně věrné.81 Pro 19. říjen 1983 se na Grenadě
vžil termín ,,Krvavá středa“. 82
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2.3. V předvečer operace ,, Urgent Fury“
Zprávy o tom, co se děje na Grenadě, se začaly šířit po celém Karibiku. Tvrdé a krvavé
potlačení protestů vyvolalo velký šok mezi jednotlivými karibskými státy. Začalo
zesilovat přesvědčení, že je potřeba zahájit proti novému grenadskému režimu
vojenskou akci. Pro vojenské řešení začaly být i ty státy, které se předtím snažily držet
zpátky a na počátku spíše byly pro vyčkávání a sledování, co se bude na ostrově dále
odehrávat. Byly zde i lidé, především ze strany médií a tisku, kteří byli pro to, aby se šlo
cestou embarg proti ostrovu.83 Karibské státy velmi rychle, v reakci na události svého
grenadského souseda, svolaly schůzky, které se uskutečnily na konci téhož týdne.
V pátek 21. října se konala v hlavním městě Barbadosu Bridgetownu schůze Organizace
východokaribských států. Za organizaci dorazilo šest členů, Dominika, Montserrat,
Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a vše uzavírala Antigua.
Předsedkyní organizace byla v té době Eugenia Charles, premiérka Dominikánské
republiky. V sobotu 22. října se konalo setkání Karibského společenství na ostrově
Trinidad v hlavním městě Port of Spain. Delegáti se převážně shodli na možnosti
vojenského zásahu, pokud Revoluční vojenská rada nepřijme vyšetřovací komisi
a Karibské mírové jednotky.84
Nakonec bylo přijato vojenské řešení, ale také vytvoření mnohonárodnostních
sil. Na podporu organizace a vojenského zásahu se přidaly i další dva státy v karibské
oblasti, které nebyly členy této organizace, byly to Jamajka a Barbados. S jejich pomocí
se pro podporu obrátily na Spojené státy a Británii.85 Premiérka Eugenie Charlesová
a premiér Barbadosu Tom Adams se velmi angažovali ve snaze o to, aby se do boje
proti grenadskému režimu po boku Organizace východokaribských států postavily právě
tyto dvě velmoci. Eugenii Charlesovou a Toma Adamse spojoval společný
protikomunistický pohled a velmi se zasazovali o vojenskou intervenci.86
Spojené státy sledovaly situaci na ostrově již od Bishopova zatčení. Měly velkou
obavu o bezpečnost přibližně tisícovky jeho obyvatel a to byl jeden z hlavních důvodů,
proč se k invazi USA uchýlilo. Největší počet občanů Spojených států tvořili studenti
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fakulty medicíny ve zdejší soukromé zdravotnické univerzitě v Saint George´s.
Pro některé studenty, kteří zde působili, to byla dobrá příležitost získat vzdělání
a potřebné zkušenosti před návratem do Spojených států, pokud se zde neusadili
na trvalo nebo pokud se jim nepodařilo sehnat místo na jiném pracovišti nebo univerzitě
na pevnině.87 Na Grenadě se také nacházeli britští občané. Spojené státy informovaly
Velkou Británii, že pokud budou evakuovat své občany, odvezou i ty britské. Premiérka
Thatcherová také přesunula loď HMS Antrim z Kolumbie ke Grenadě. Nicméně tato
loď zůstávala za obzorem a měla být připravena, pokud by Spojené státy potřebovaly
pomoci s britskými občany.88
To, že Spojené státy nechtějí nic ponechat náhodě je zřejmé z toho, jaká síla byla
shromážděna. Byly sestaveny dvě velké námořní uskupení. První námořní skupinu
tvořila velká helikoptérová a letadlová loď se jménem ,,Guam“ s podporou
vyloďovacích plavidel, na které již bylo naloděno okolo 1 700 vojáků námořní pěchoty
doplněných o tanky, obojživelná plavidla a dělostřelectvo. Druhá skupina byla tvořena
okolo uskupení letadlové lodi, která nesla název ,,Independence“. Znovu se jednalo
o velké uskupení plavidel, samotná letadlová loď měla také doprovodná plavidla, jako
byly křižníky a torpédoborce, silné vzdušné síly a pozemní armáda. V úterý 18. října
měla část těchto sil původně podle plánů plout do Středozemního moře, ale v pátek
21. října byla nasměrována novým směrem blíže k ostrovu Grenada. Spojené státy
v plánování operace ,,Urgent Fury“ počítaly, že nasazení těchto sil bude sloužit
především při záchraně obyvatel Spojených států lokalizovaných na ostrově. Vojáci
námořní pěchoty ve spolupráci s námořnictvem a letectvem měly zabezpečit oblast.
S ohroženými občany Spojených států se bezpečně přesunout na letiště Pearls
lokalizované v severovýchodní části ostrova. Evakuovaní lidé se odsud měli pomocí
helikoptér přemístit na lodě a poté na Barbados a domů. Tento plán počítal
s provedením pod souhlasem úřadů na Grenadě, což později bylo jen velmi těžko
možné.

Spojené

státy

odhadovaly
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protivníka

na

ostrově

mezi

1200

až 1500 vojáků lidové revoluční armády a 2000 až 5000 členy milice. Počítalo se
zhruba se 700 Kubánci, o kterých se nevědělo, jak se zachovají, až dojde na samotnou
invazi. 89

87

RUSSELL, E., Lee, MENDEZ Albert M., s. 6.
THATCHEROVÁ, M., Roky na Downing street, Praha 1996, s. 229.
89
RUSSELL, E., Lee, MENDEZ Albert M., s. 7-8.
88

28

Vedení na ostrově se začalo invaze obávat. Revoluční vojenská rada
se domnívala, že jeho armáda se bude schopna měřit velmi dobře se silami, které by
proti nim byly poslány ze strany Organizace východokaribských států nebo
z Karibského společenství. Nicméně jednala opatrně, co se týkalo případného střetu
se silami Spojených států v oblasti. Grenadský režim se začal upínat k jedinému
blízkému spojenci v okolí, a to ke Kubě. Castro se ocitl v obtížnější situaci, než se
zdálo. Na jedné straně byl Bishop, do určité míry jedním z hrdinů nejenom na Grenadě,
ale také právě na Kubě. Kuba nakonec vraždění na ostrově odsoudila jako ,,hrůzné
činy“ a chtěla ,,příkladné potrestání“ těch, kdo zato nesli vinu.90 Generál Austin odeslal
na Kubu návrh na převzetí velení nad kubánskými lidmi, kteří se na Grenadě nacházeli
a zároveň požádal o další jednotky z Kuby. Kubánské velvyslanectví Austinovi
tlumočilo Castrovo poselství, ve kterém kubánský vůdce obvinil Revoluční vojenskou
radu ze současného problému. Rázně odmítl vyslat na ostrov své jednotky a svěřit je
pod grenadské velení. Castro proto dal grenadskému režimu k dispozici pouze kubánské
dělníky, kteří již byli na ostrově, ovšem ne pod grenadským velením.91 Castro odmítl
vyslat větší počet vojáků a omezil se pouze na vyslání zkušeného důstojníka Pedra
Tortola Comase, který byl na ostrov vyslán 24. října a měl na starosti organizovat
obranu v jižní části ostrova.92
Do rozhodnutí zasáhnout proti Grenadě vstoupila událost z opačné strany světa,
a to z Bejrútu. Zde sebevražední atentátníci najeli nákladními auty na základnu,
kde byla umístěna francouzská armáda a armáda Spojených států. Na straně Spojených
států činila ztráta dvě stě čtyřicet obětí. Libanon se stal dalším místem, kde se veřejnost
Spojených států již nechtěla dále ve větším měřítku angažovat. Bejrút se stal dalším
důvodem, proč vstoupit s armádou na Grenadu. Pokud již nebylo možné jinak účinně
a jasně demonstrovat sílu a odhodlání Spojených států na Středním východě, bylo
možné to provést v Karibiku proti Grenadě. Lidé ze Spojených států se také mohli stát
rukojmími podobně jako v Íránu. Pokud by ztratili své životy podobně jako v Bejrútu
příslušníci armády, pak by to pro Spojené státy znamenalo, že se znovu propadly
do časů neakceschopnosti a deprese. Pro samotného prezidenta by pak bylo velmi těžké
nejdříve obhájit neúspěšnou akci a zároveň zvítězit v blížících se prezidentských
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volbách. Když už se operace v takovém měřítku na Grenadě jednou rozběhla, už se dala
jen velmi těžce zastavit. Životy občanů Spojených států a obyvatel Grenady závisely
na tom, jestli bude invaze úspěšná a či ne.93
Hrozilo zde, že pokud by operace neskončila rychle, ale naopak se zadrhla
v boje ve městech nebo v horách, veřejnost, média, kongres, nebo i někteří lidé kolem
prezidenta by mohli operaci ,,Urgent Fury“ považovat za další Vietnamskou válku
v Karibiku, která by nebrala konce.94 Poměrně velký impuls k intervenci na ostrov
vyvolal dopis z 24. října 1983, který napsal guvernér na Grenadě, sir Paul Scoon.
Ten byl adresován ministerskému předsedovi Barbadosu Tomu Adamsovi, ale je zde
patrná výzva, jak pro Spojené státy, tak pro státy Organizace východokaribských států
včetně dalších států, které nejsou členy této organizace, ale nacházejí se v bezprostřední
blízkosti ostrova. Guvernér píše: ,,Jste si vědom toho, že na Grenadě vládne vakuum
po zabití ministerského předsedy s následným vážným porušováním lidských práv
a krveproléváním. Proto jsem vážně znepokojen nedostatkem vnitřní bezpečnosti
na Grenadě. Proto Vás žádám o pomoc, která by mi pomohla při stabilizování této
vážné a nebezpečné situace. Je mou touhou, aby mírové síly stabilizovaly Grenadu
a usnadnily rychlý návrat k míru a klidu a také návratu demokratického vládnutí. V této
souvislosti také hledám pomoc od Spojených států z Jamajky a od Organizace
východokaribských států prostřednictvím současné předsedkyně Eugenie Charles
v duchu smlouvy, která zakládá tuto organizaci, jejíž je má země signatářem“95
V tomto dopise i přesto, že guvernér nemohl mluvit přímo, jde vlastně o žádost
k intervenci a i tak si to vyložily Spojené státy. Spojené státy neuznávaly vládu
revoluční vojenské rady. Guvernér byl pro Spojené státy vnímán jako velmi vysoce
postavená osoba, která má legitimní status. Na Grenadě se začali připravovat na invazi.
Na Point Salines se kubánští občané začali aktivně připravovat. Byli vyzbrojeni
vlastními zbraněmi, které byly doplněny o vojenskou výzbroj, kterou poskytla armáda
na ostrově. Kubánští dělníci prošli vojenským výcvikem a někteří i bojovými akcemi,
popřípadě to byli příslušníci vojenských rezerv. Velká letištní runway ještě nebyla
dokončena, zůstávala rozkopána a obležena stavební technikou. Kubánské dělníky
přesunuli hlavně na výkopové práce. S tím, jak rostla větší pravděpodobnost invaze,
93
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rostly také přípravy na obranu. Lidová revoluční armáda spolu s kubánskými dělníky se
měla soustředit na obranu pobřeží. Obsluhu protiletadlových zbraní měla na starosti
grenadská armáda.96
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2.4. Invaze a vojenská akce
Operace se zúčastnil i generál Norman Schwarzkopf, veterán z Vietnamské
války a pozdější války v Zálivu, který při operaci na Grenadě působil jako poradce
námořnictva. Velitel celé válečné operace byl jmenován viceadmirál Joseph Metcalf.97
Spuštění celé akce bylo naplánováno na úterý 25. října 1983. V noci z 24. na 25. října
speciální námořní jednotka provedla průzkum pobřeží pro případné námořní vylodění.98
Průzkum se uskutečnil v oblasti okolo města Grenville. U letiště Pearls výsledek
průzkumné akce ukázal, že pobřeží není příznivé pro vyloďovací operaci. Důsledkem
této skutečnosti bylo, že viceadmirál Metcalf se rozhodl v této oblasti místo vyloďování
použít přesun vojska v helikoptérách.99 Průzkum proběhl i v oblasti okolo letiště Point
Salines, kde problém představovalo stále ještě rozbouřené moře. Nedařilo se tedy zjistit
všechny potřebné informace. Jednotky Rangers neměly k dispozici potřebné informace
před zahájením výsadku. Útok byl zahájen v 5 hodin ráno. Vrtulníky přepravily
příslušníky námořní pěchoty na letiště Pearl, kde se podařilo vojákům rychle zabezpečit
místo seskoku. Druhá vzdušná vlna útoku v této oblasti následovala zhruba
po 90 minutách od prvního. Přičemž druhá vlna byla soustředěna do města Grenville,
kde byla vysazena další skupina vojáků námořní pěchoty, které se podařilo rychle
ovládnout a zabezpečit město včetně okolí. Mezitím přibližně v 5 hodin a 35 minut
zahájila speciální vojenská jednotka Rangers výsadek na letiště v Point Salines.
Podle původního plánu měla být tato jednotka vysazena přibližně ve stejné době jako
jednotky námořní pěchoty na letišti v Pearlu, tedy přibližně v 5 hodin. Nicméně dočasný
výpadek v navigačních zařízeních způsobil, že jednotky začaly být shazovány až o půl
hodinu později. Tato půl hodina přivodila, že jednotky již neměly dostatečné krytí pod
rouškou noci. Díky tomu byly pro grenadské protiletadlové síly mnohem snazším
terčem. Jednotky Rangers na letišti v Point Salines narazily na tvrdý odpor. Po přistání
se jednotky ocitly pod palbou grenadských jednotek a kubánských dělníků. Ti byli
zakopáni

a

chráněni

pytli

naplněné

pískem

jak

tak bezprostředně okolo právě bojujících jednotek.100
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na

vyvýšených

místech,

Vojáky kryly podzvukové letouny A-7, které byly schopné plnit bojové úkoly
z letadlové lodi. Byly zde i AC-130, což byla ohromná letadla určená pro palebnou
podporu. S jejich pomocí se podařilo vojákům vyčistit runway a zahájit boj
v kubánském táboře, kde Rangers začali znovu bojovat a podařilo se jim sem
nasměrovat i vzdušný útok.101 I díky vzdušné podpoře se vojákům podařilo zajistit
oblast a v dopoledních hodinách zajistit letiště definitivně.102 Jednotky Rangers
dokázaly vydržet i nepřátelský tlak, kdy proti nim nasadili i několik obrněných
transportérů. Vojáci během bojů zajali okolo 250 Kubánců.103
Poté co zabezpečili okolí letiště, naskytla se možnost, aby ho letectvo do jisté
míry mohlo využívat. Jednotky Ranger se pustily do plnění dalšího neméně náročného
úkolu, vysvobodit studenty Spojených států. Vojákům se podařilo proniknout
do jednoho z areálů univerzity Saint George´s, a to přímo na kolej True Blue,
kde osvobodili část rukojmích. Nicméně studenti ještě nebyli osvobozeni všichni. Druhá
skupina studentů se nacházela přibližně dva kilometry od True Blue v hotelu u pláže,
kde se také zároveň nacházela jedna z dalších kolejí tamější univerzity, která nesla
název Grand Anse, což byla pro vojáky nová zpráva.104
Velmi těžkými boji procházeli také příslušníci námořní pěchoty, kteří byli
vysazovány nad hlavním městem Saint George´s. Jednotky měly za úkol osvobodit
guvernéra Grenady Sira Paula Scoona a probojovat se do dalších oblastí ve městě.
Problém nastal již při výsadku, kdy se vojáci a letadla dostala pod velmi silnou
protiletadlovou palbu, a i když se části vojákům podařilo probojovat se do sídla
guvernéra, byli velmi rychle obklíčeni. Dalším jednotkám se nepodařilo ve městě
probojovat ke svým dalším cílům, jako byly Fort Rupert, Fort Frederick, Richmond
Hill.105 Situace se velmi zkomplikovala, když bylo proti námořní pěchotě posláno
několik obrněných transportérů sovětské výroby, které vojáci bez těžkého vybavení
odráželi velmi problémově.106

Vrtulníky ,,Black Hawk“ utrpěly těžké ztráty,

při přesunu se dva vrtulníky zřítily do moře, a ty které se dostaly zpět na letadlovou loď
,,Guam“ zaznamenaly velmi silná poškození.107

101

RUSSELL, E., Lee, MENDEZ Albert M., s. 17.
Tamtéž, s. 18.
103
COLE, H., Ronald., s. 42.
104
SCHWARZKOPF, N. H., s. 303.
105
Tamtéž, s. 301.
106
COLE, H., Ronald., s. 42.
107
SCHWARZKOPF, N. H., s. 301.
102

33

Průzkumným jednotkám se podařilo, díky zřízenému a pravidelnému odposlechu
rádiových vln, zjistit, že ve Fort Frederick se nachází hlavní stanoviště lidové revoluční
armády. Admirál Metcalf, po poradě se svým poradcem námořnictva Schwarzkopfem,
rozhodl o vzdušném útoku, který měl za výsledek zničení velitelství grenadské armády
v pevnosti. Při bombardování došlo také k nešťastné události, byl zcela zničen ústav
pro duševně choré, o jehož existenci vojáci neměli tušení.108 V ústavu zemřelo celkem
18 lidí. Tato událost byla způsobena zejména tím, že armádní složky neměly k dispozici
vojenské mapy s vyznačenými objekty ani nedisponovaly s jinými materiály, které
by jim pomohly s lepší identifikací dané lokality.109 Komunistickým silám se také
podařilo zmást armádu Spojených států tím, že svou vlajku vyvěsily nad nemocnicí,
a proto se stala také cílem útoku letadel, které sem Spojené státy vyslaly.110
Grenadská protiletadlová obrana donutila velitelství Spojených států řešit
otázku, jakou jinou cestou přesunout posily a jak efektivně pomoci vojákům speciálních
námořních sil, kteří stále bojovali v Saint George´s. Na toto téma znovu proběhla
porada mezi admirálem Metcalfem a jeho poradcem Schwarzkopfem. Po poradě
rozhodli, že jednotky určené pro obojživelný boj budou přesunuty a vylodí se severně
od hlavního města.111 Námořní pěchotě o síle 250 vojáků podporované 5 tanky
a 13 obojživelnými vozidly se podařilo v podvečerních hodinách obsadit město Grand
Mal severně od Saint Georges a zabezpečit tak předmostí.112 Útok ze strany této
jednotky směrem na Saint Georges byl naplánován na ranní hodiny. I přes tento úspěch
nebyl první den operace ,, Urgent Fury“ tak efektivní, jak se plánovalo. Spojeným
státům se sice podařilo zabezpečit letiště a přilehlou oblast, zřídit odposlechy včetně
toho, že se námořnictvu podařilo ostrov dobře izolovat od zbytku světa, ale vojenská
vláda měla stále ještě některé části ostrova pod svým vlivem a ovládala stále důležité
politické instituce a budovy na Grenadě. Stále trvalo obklíčení domu, kde byl guvernér
Scoon a příslušníci námořních sil a někteří studenti stále ještě nebyli vysvobozeni.113
Ve středu 26. října 1983 v ranních hodinách jednotky, které předešlého dne
obsadily Grand Mal, zahájily útok na vyvýšeniny okolo hlavního města Saint Georges.
Poté se jim podařilo dostat k obleženým jednotkám a guvernérovi. Po zabezpečení
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situace byl guvernér se svojí ženou přesunut pomocí helikoptéry na loď Guam.114
Dalším jednotkám se podařilo dostat do Fort Fredericku, kde zabavily zbraně
a množství dokumentů, které předaly armádě.115 Na podporu vojáků na letišti Point
Salines byla vysazena 82. vzdušná divize výsadkových jednotek a dělostřelectva.116
Pozemní cestu k hotelovému komplexu blokovala poměrně silná vojenská
armáda grenadských sil. Po poradě mezi Schwarzkopfem a Metcalfem byl přijat plán,
který počítal se vzdušným přesunutím jednotek, které se nacházely na letišti Point
Salines, na pláže Grand Anse. Přesun se měl uskutečnit za nepřátelské linie.117
Studentům, kteří byli v hotelové komplexu, se podařilo spojit s letištěm Point Salines,
které již kontrolovali vojáci Rangers. Když vojáci zkontaktovali studenty zpětně,
doporučovali jim, aby si pro pozdější lepší identifikaci obvázali své rukávy bílými
páskami. Vojáci je také informovali o tom, že před akcí bude proveden dělostřelecký
útok na pozice grenadské armády, proto bylo studentům doporučeno, aby zabezpečili
okna postelovými matracemi a lehli si na zem, než budou mít vojáci vše pod kontrolou.
V odpoledních hodinách byly jednotky Rangers, které byly soustředěny okolo letiště
Point Salines, helikoptérami námořní pěchoty přesunuty na pláže Grand Anse. Velmi
rychle se jim podařilo zajistit pláže včetně hotelového komplexu. Vrtulníky poté
prováděly velmi rychlé obousměrné přesuny, kdy na pláže Grand Anse přivážely další
jednotky Rangers a studenty z hotelového komplexu zase odvážely na letiště Point
Salines. Tyto vzdušné akce zabraly přibližně půl hodiny, po jejím skončení se podařilo
vysvobodit okolo 224 studentů, přičemž dva vojáci utrpěli zranění.118 Vojáci, kteří
osvobozovali studenty, se znovu dozvěděli, jako při akci na True Blue, že je zde další
kolej, kde by se mohli nacházet další studenti. Tato kolej, která nesla název Lance aux
Epines, se nacházela na poloostrově Prickly Bay východním směrem od letiště Point
Salines.119 Studenti a lidé ze Spojených států byli později vysvobozeni příslušníky
vzdušných sil, celkem bylo zachráněno 202 lidí.120
Následující den 27. říjen začal pro ozbrojené složky Spojených států poměrně
dobře. V ranních hodinách vojáci námořních sil zcela ovládli vyvýšené pozice nad
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hlavním městem Saint George´s a město se tak ocitlo pod úplným obklíčením
sil Spojených států. Příslušníci výsadkové divize, kteří na letišti nahradili vojáky
Rangers, mezitím zahájili postup severním a východním směrem od letiště. Dalším
velkým úkolem pro vojenské síly Spojených států bylo obsazení vojenských kasáren
v Calivigny. Tyto kasárny se nacházely východně od letiště, podle tajných služeb
Spojených států, zde mělo fungovat jak armádní cvičiště, které měli mít na starost
kubánští školitelé, tak zde měl být i prostor pro vojenskou posádku. Podle původních
plánů se počítalo s obsazením tohoto objektu, až v poslední fázi operace, ale podle
nařízení Výboru náčelníků štábů bylo zapotřebí toto místo obsadit, jakmile to bude
možné. Útok měla vést jednotka výsadkové divize, ovšem vojáci měli nejdříve za úkol
při postupu zničit jakýkoliv vojenský odpor, a proto by se jim podařilo dostat
se k objektu až následující den, ale někteří členové Výboru náčelníků štábů chtěli,
aby vojáci oblast obsadili ještě tentýž den. Pro takto rychlý postup bylo tedy nařízeno
bombardování jak letecké, tak i námořní, které mělo přibližně hodinovou intenzitu.
Po tomto útoku byl zahájen výsadek, který začal ve tři čtvrtě na pět odpoledne,
kdy vrtulníky začaly vysazovat jednotky Rangers. Velký problém nastal již při
přistávání jednotek, prostor pro přistání nebyl dostatečný a došlo ke srážce dvou
vrtulníků a bylo zraněno 25 vojáků.121
28. říjen byl ve znamení obsazení hlavního města, do kterého vstoupili
příslušníci námořní pěchoty, díky tomu se začal postupně hroutit i zbytek postavení
obránců na ostrově. Vojáci zabezpečili i vězení Richmond Hill. Obyvatelstvo je přijalo
spíše vřele, a i díky jejich pomoci se velmi rychle podařilo zničit i další ohniska odporu
ve městě.122 Jak se vojákům ze Spojených států dařilo pronikat na ostrov a do hlavního
města, začalo také pátrání po generálu Austinovi a Bernardu Coardovi, tedy po strůjcích
převratu na Grenadě.

123

Operace Urgent Fury slavila úspěch, i když na úkor větších

ztrát, než si karibské státy spolu se Spojenými státy představovaly. Padlo 18 vojáků
Spojených států devatenáctý voják podlehl později svým zraněním. Celkem bylo 116
raněných příslušníků armády Spojených států. Kuba ztratila 25 mužů a 59 jich bylo
zraněno. Grenadských mrtvých bylo 45.124

121

SCHWARZKOPF, N. H., s. 308.
Tamtéž, s. 309.
123
COLE, H., Ronald., s. 56.
124
RUSSELL, E., Lee, MENDEZ Albert M., s. 35.
122

36

2.5. Formování podoby Grenady po skončení operace
Admirál Metcalf ve středu 2. listopadu 1983 oznámil definitivní a oficiální
ukončení nepřátelského stavu vůči Grenadě.125 Bok po boku s vojáky Spojených států
na Grenadě bojovali také příslušníci vojsk karibských států. Jednotky těchto států se při
útoku na ostrov sjednotily pod praporem Karibských mírových sil.126 Mimo jiné je
tvořili vojáci z Barbadosu, jenž byl zastoupen 50 vojáky. Ve větším měřítku, co se týče
počtu vojáků, se angažovala Jamajka, která vyslala armádu v počtu 150 mužů.
Organizace východokaribských států vyslala na podporu Spojených států přibližně
100 mužů, kteří měli především za úkol bezpečnost, pořádkové úkoly a do jisté míry tak
zastupovali

vojenské

nebo

policejní

složky.

I přesto,

že

síly

Organizace

východokaribských států nebyly podle plánu začleňovány přímo do sil Spojených států,
jejich úloha byla značná, a i díky nim se formování Grenady zpět na demokratický stát
značně urychlilo. Tuto úlohu si okamžitě uvědomily i Spojené státy a začaly ji využívat.
Tyto síly měly dozor nad zajatými vězni, které jim předávaly Spojené státy. Dále jejich
síly byly využívány jako stráž důležitých objektů na ostrově, mezi tyto objekty patřily
radiové stanice, sídlo guvernéra. Jednotky také od svých kolegů ze Spojených států
převzaly správu vězení v Richmond Hill.127 Vojáci z karibských oblastí také přispívali
celé operaci i po argumentační stránce a to z hlediska, že se nejedná jen o záležitost
ozbrojených sil Spojených států, ale celého Karibiku. Podtrhovali tím, že se jedná o akci
s mezinárodní účastí.128
Kuba vyslala na Grenadu svou loď Vietnam Heroica, která byla ihned
monitorována ze strany USA. Plavidla Spojených států tuto loď sledovala z důvodu,
že při zahájení operace již kotvila v přístavu Saint George´s a vojenské námořnictvo
Spojených států mělo podezření, že tato loď slouží ke špionážním účelům. Spojené státy
ji nejdříve varovaly, aby se držela alespoň 12 mil od grenadského pobřeží, loď přestaly
sledovat až poté co dorazila do přístavu v Trinidadu.129
Ihned po skončení vojenské operace začaly být na ostrov přesouvány materiální
dodávky, především stavebního druhu. Pod dohledem Spojených států byla zahájena
125

SCHWARZKOPF, N. H., s. 311.
COLE, H., Ronald., s. 35.
127
Tamtéž, s. 36.
128
Tamtéž, s. 37.
129
SCHWARZKOPF, N. H., s. 309.
126

37

dostavba silnic, telefonních i energetických zdrojů včetně vodovodních zařízení.
Spojené státy na tyto, ale i na další projekty vyčlenily 3,5 miliónu dolarů z finančních
rezerv. Do svého úřadu guvernéra Grenady se znovu vrátil sir Paul Scoon, který sestavil
poradní sbor. Ten tvořilo 9 členů, kteří s jeho pomocí spravovali vládu na ostrově až do
nových demokratických voleb. Další velkou otázkou bylo, jak dlouho by měly v oblasti
zůstat přímo vojáci Spojených států. Samotná administrativa prezidenta Reagana
počítala s poměrně rychlým stažením. Po všeobecném ukončení operací se USA snažila
vysvětlit, že nepřišla ostrov okupovat a ani se zde dlouhodobě vměšovat
do vnitrostátních záležitostí Grenady. Ministr obrany Spojených států Caspar
Weinberger měl časový plán, aby se vojáci Spojených států stáhli z ostrova do Vánoc
1983. Guvernér Scoon se však spíše klonil k variantě, aby Spojené státy zůstaly
na ostrově déle pro zajištění stability a demokratického vývoje.130 Administrativa
Spojených států informovala, že vojenské jednotky by měly být staženy do 15. prosince,
ale na ostrově zůstanou podpůrné složky, které zahrnovaly přibližně 300 příslušníků
vojenské policie a také techniky, specialisty na logistiku a pomocný personál.131 Velká
Británie si byla vědoma toho, že může sehrát svou roli v případě, že Grenada nebude
schopna s pomocí karibských států zajistit průběh svobodných voleb. Byla by také
schopna pomoci například při posílení civilní policie.132
Bernard Coard a Hudson Austin byli na konec dopadeni a spolu s některými
svými dalšími spolupracovníky odsouzeni v roce 1986 k trestu smrti za nařízení
popravy Bishopa. K popravě nakonec nedošlo a po 5 letech jim je uložen doživotní trest
ve vězení, který je jim později zkrácen. Austin je z vězení propuštěn v roce 2008
a Coard o rok později i spolu s některými svými stoupenci. Propuštění těchto lidí bylo
poměrně velkou událostí, například pro grenadského senátora Chestera Humpreyeho
to byl zlomový okamžik, jak se Grenada snaží definitivně vyléčit své rány
z přelomového a pro ostrov zlomového roku 1983.133
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2.6. Mezinárodní reakce na invazi
Invaze na Grenadu pro Spojené státy znamenala informaci, že kromě zajatých
Kubánců byly na ostrově také zadrženi příslušníci dalších zemí východního bloku nebo
zemí, které neměly se Spojenými státy ty nejvřelejší vztahy. Mimo jiné to byli například
příslušníci zemí Libye, Sovětského svazu, Východního Německa, Bulharska nebo
Severní Koreje. Mezinárodní reakce na celou akci byla různorodého charakteru.
Na podporu Spojených států vystupovaly některé karibské státy. Velmi tvrdá kritika se
však snesla od OSN. Samotná rada bezpečnosti zkritizovala celou akci v poměru 11:1,
přičemž Velká Británie se hlasování zdržela. Francie se postavila proti a díky tomu
musely Spojené státy použít své vlastní právo veta.134
Proti invazi byl přirozeně i největší rival, Sovětský svaz, ale omezil se jen
na tichou podporu režimu na Grenadě a nepřistoupil k žádným vojenským rozhodnutím.
I přes protest ze strany Sovětského svazu je důležité podotknout, že o Grenadu byl
ze strany komunistické velmoci zájem. Zájem byl patrný v komunikaci mezi ostrovem
a Sovětským svazem. Komunikace probíhala mezi maršálem Sovětského svazu
Nikolajem Ogarkovem a náčelníkem generálního štábu grenadské armády majorem
Einsteinem Louisonem. Ještě v březnu 1983 Ogarkov garantoval podporu ze strany
Sovětského svazu při vylepšení vojenské kondice a akceschopnosti grenadské armády.
Komunistický blok v čele se Sovětským svazem zahájil velkou protiamerickou
propagandistickou kampaň. Spojené státy byly obviňovány za agresivní politiku
v Libanonu, Nicaragui a Grenadě, tato kampaň měla USA dovést k zodpovědnosti.
Sovětský svaz je dále také obviňoval ze sociálních problémů a nejistot.135 Samotnou
invazi na Grenadu Sovětský svaz později odsoudil jako ,,akt banditismu a terorismu“.136
Rok 1983 tak skončil pro obě supervelmoci v poměrně velkém ochlazení a vzájemné
nedůvěře.137
27. října 1983, tedy v době, kdy se ještě bojovalo na ostrově, některé státy jako
Kolumbie, Jugoslávie, Sýrie nebo Španělsko byly pro okamžité stažení vojenských
134
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jednotek z Grenady. Řecko vyjádřilo znepokojení nad vývojem na Grenadě, ale zároveň
nesouhlasilo s jakýmkoliv vměšováním se do vnitřních problémů jiných států.
Z Organizace amerických států byly slyšet jak protesty proti akci Spojených států,
tak i pozitivní reakce. Kritika se ozývala především ze strany Mexika, Nicaragui,
Baham nebo Bolívie. Pozitivně se k pozici Spojených států vyjádřila Venezuela.138
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3. Ronald Reagan a Margaret Thatcherová
3.1. Reakce Margaret Thatcherové na Grenadu
Podzim roku 1983 byl, znovu jako už dříve v minulosti, zatěžkávací zkouškou
ve vztazích mezi oběma velmocemi na obou březích oceánu.139 V odpoledních hodinách
24. října byla premiérka informována o tom, že má ještě týž den být obeznámena
s telegramem od prezidenta Reagana. Telegram premiérka dostala v podvečerních
hodinách a Reagan jí zde nastínil svou nervozitu ohledně toho, co se na Grenadě děje
a zmínil se také, že velmi vážně zvažuje přijmout žádost o pomoc ze strany Organizace
východokaribských států. Prezident také požádal Thatcherovou o její radu a podporu.
I když prezident mezi řádky naznačoval, že je spíše nakloněn pro vojenské řešení, není
zde však uvedeno, že přípravy na invazi byly již v plném proudu. Všechny přípravy
ovšem podléhaly přísnému utajení. Ministerská předsedkyně byla velmi silně proti
vojenskému řešení a chtěla, aby bylo připraveno memorandum v tomto znění. Utajení
bylo natolik důkladné, že ještě téhož večera se premiérka setkala u večeře
na rozloučenou s odcházejícím velvyslancem Spojených států Johnem Louisem
a dozvěděla se, že velvyslanec toho o operaci ví ještě méně anebo tolik, co už věděla
i ona.140
Když se ve večerních hodinách Thatcherová vrátila do Downing street č. 10,
měla na stole již druhou zprávu od prezidenta, ve kterém ji informoval o svém
rozhodnutí kladně přistoupit k žádosti karibských států. Premiérka spolu se svým
ministrem zahraničí Geoffreyem Howem byla velmi rozladěna nad obsahem telegramu.
Ministr zahraničí vzpomínal ,, Co si proboha máme myslet o vztahu, zvláštním nebo ne,
v němž zprávu žádajícím o naši laskavou radu tak rychle následovala další, která dávala
brutálně najevo, že s naší radou se zachází tak, jako kdyby na ní vůbec nezáleželo?“141
Když byla druhá zpráva u premiérky, připravené britské memorandum na tu
první ještě nebylo odesláno.142 Británie si byla vědoma pozornosti a znepokojení
ze strany Spojených států k dění na Grenadě po převratu Maurice Bishopa a po jeho
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zabití. Nicméně sama Británie pravděpodobně nevěřila, že situace by mohla zajít tak
daleko, kam nakonec zašla a že reakce Spojených států bude následně taková.
Konzultace o možném zapojení speciálních britských sil do grenadské problematiky
a následná spolupráce se složkami Spojených států probíhala pouze na nižších vládních
úrovních. Tento typ konzultací neměl dlouhého trvání, protože když ještě 21. října
v této věci pověřené orgány Spojených států projednávaly pohled britského ministerstva
zahraničí na možnost vojenské intervence, byly ze strany Británie velmi jednoznačně
odmítnuti. Lord Robin Renwick, který v této době zastával post vedoucího úřadu
na britském velvyslanectví ve Washingtonu, k britské reakci na dotaz ze strany
Spojených států uvedl: ,,Ve svém důsledku tato nekompromisní odpověď zajistila,
že jsme byli z amerického plánování vyloučeni“.143
Tentýž den ještě premiérka obdržela zprávu o tom, že premiér Barbadosu Tom
Adams vyvíjí značné úsilí na zorganizování mezinárodních vojenských invazních sil,
ve kterých by kromě karibských států měly být přítomny Spojené státy s podporou
Velké Británie. Ministerský předseda Barbadosu chtěl, aby Británie věděla, co má
v plánu a s britskou podporou počítal mimo jiné i ve směru zapojení jejich speciálních
sil, které by měly za úkol zajistit bezpečí generálního guvernéra Grenady sira Paula
Scoona. Premiérka vyjádřila svůj nesouhlas podtržením pasáže, ve které se počítalo
s britským přispěním.144 Thatcherová tím dávala jasně najevo, že si nepřeje vojenskou
akci proti Grenadě. 21. října 1983 v ranních hodinách se ve Washingtonu konala schůze
skupiny pro zvláštní situace, které předsedal zástupce poradce pro národní bezpečnost
John Poindexter. Schůze měla za cíl zahájit plánování invaze na ostrov.
Na projednávání s Británií nebyl brán velký zřetel a po poradě, jak přistoupit
k informování premiérky, byl schválen postup informovat ji až těsně před invazí.145
V sobotu 22. října 1983 byla premiérka informována o tom, že Organizace
východokaribských států se shodla na použití síly vůči Grenadě včetně žádosti
o spolupráci Británie a některých dalších zemí.146
O grenadskou krizi se také samozřejmě zajímala koruna. Zástupce osobního
tajemníka jejího veličenstva Robert Fellowes se telefonicky spojil s guvernérem
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Grenady sirem Paulem Scoonem. Guvernér mu sdělil, že on a jeho žena lady Scoonová
jsou v pořádku.147 Za těchto okolností se Británie rozhodla zaujmout vyčkávací
pozici.148 Lordu Renwickovi se podařilo díky svým informacím z ministerstva zahraničí
Spojených států zjistit, že o záležitosti, která se týká Grenady, se již nevede žádná
elektronická komunikace, což tedy mohlo znamenat pouze to, že akce se již blíží. Avšak
britské velvyslanectví v hlavním městě Spojených států nestačilo podat dost ráznou
zprávu o tom, že o operaci Urgent Fury se nevede elektronická komunikace. I přes tyto
náznaky, k čemu se schyluje na Grenadě, na britské schůzi vládního výboru, které
předsedala premiérka Thatcherová, Geoffrey Howe podával zprávu o tom, že Spojené
státy nemají vojenskou invazi v plánu. Ministr Howe měl na toto téma projev v Dolní
sněmovně britského parlamentu, kde mimo jiné uvedl: ,,Udržujeme nejužší možný
kontakt s vládou Spojených států … Nemám žádný důvod se domnívat, že je americká
vojenská intervence pravděpodobná“149
Premiérka si k sobě vzala kopii projevu a pozorně vyslechla následující debatu.
23. října navštívil guvernéra Scoona britský diplomat David Montgomery, který byl
zástupcem vysokého komisaře na Barbadosu. Diplomat se guvernéra zeptal, zda by byl
pro invazi ,,Bez nejmenšího zaváhání odpověděl: „že by byl zlikvidován, kdyby podnikl
jakýkoli krok přímo se protivící vládě revolučního výboru. Pochybuje tedy, že by mohl
požádat o pomoc zvenčí“.150 I když to guvernér neřekl přímo, pravděpodobně to byla
jedna ze žádostí o pomoc z jeho strany, ale znovu to otevřeně nemohl říci.151
Jedním z faktů, který vysvětluje obavy guvernéra, jsou slova, která ještě řekl
britskému diplomatovi: ,,Potenciálně výbušná situace na Grenadě byla taková,
že se dalo těžko vyhnout závěru, že pouze přítomnost přátelských zahraničních vojsk by
mohla zachránit Grenaďany z propasti, do níž padli a přinést stabilitu a právo zpět
do našeho každodenního života. Proto, pokud by vojenská operace k dosažení tohoto
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kroku měla být uskutečněna našimi sesterskými státy, v případě potřeby Spojenými
státy, dal bych takové iniciativě plnou podporu.“152
Poté, co invaze začala, byla to pro premiérku těžká situace a zároveň se cítila
velmi rozhořčena a zklamána. Bylo pro ni nepochopitelné podniknout invazi
bez zjevného a podstatného důvodu na území jiného suverénního státu. Měla pořád
v čerstvé paměti válku o Falklandské ostrovy, kdy se snažila při bojích s Argentinou
potvrdit oprávněnost britského zásahu proti útočníkovi na ochranu území království.
V nočních hodinách premiérka poslala prezidentovi odpověď na jeho druhý telegram,
ve kterém upozorňovala na velmi málo časového prostoru mezi prvním a druhým
telegramem a zdůraznila: ,,Musím Vám rovnou říci, že rozhodnutí, které popisujete,
u nás vyvolává ty nejhlubší obavy.“153
Premiérka zdůraznila svou obavu o bezpečnost občanů Spojených států a Velké
Británie, neopomněla také říci, že vojenský útok postaví guvernéra do nepříjemné
situace. Zmínila, jaké následky na vztah mezi Spojenými státy a Velkou Británií
by mohla mít invaze bez souhlasu a podpory Británie. V tomto duchu připravila zprávu,
kterou, po poradách s Howem, členy kabinetu a dalšími poradci, poslala.154
Premiérka zaslala zprávu tohoto znění: ,,Tato akce bude vnímána jako
intervence západní demokratické země do vnitřních záležitostí malého nezávislého
státu, jakkoli může být odpudivý jeho režim.“ Žádám Vás, abyste to posoudil z širšího
hlediska našich širších vztahů Východ/Západ a z hlediska skutečnosti, že za několik dnů
budeme muset našemu parlamentu a národu předložit plán rozmístění křižujících střel
v této zemi. Musím vás požádat, abyste důkladně promyslel tyto body. Nemohu skrývat,
že jsem velice znepokojena Vaší poslední korespondencí. Žádal jste mne o radu,
zde ji zasílám a doufám, že ji i v této pozdní fázi vezmete v potaz, dokud nedojde
k nezvratným událostem“155 Někteří z blízkých lidí a poradců okolo premiérky
Thatcherové zastávali stanovisko, že by bylo vhodné, aby ruku v ruce byl proveden
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rozhovor telefonický. Ten se uskutečnil, i když premiérka to po telefonu nechtěla příliš
dlouze rozvíjet a podle některých svědků se tento rozhovor vedl v duchu poměrně
ostřejším ze strany premiérky.156
Prezident Reagan se snažil o obhajobu vojenského řešení, které považoval
za menší riziko. Vyjádřil naději, že se guvernérovi Grenady podaří sestavit prozatímní
kabinet, který znovu nastolí demokratickou vládu, a která by tak umožnila co
nejrychlejší stažení vojsk. O několik hodin později armáda Spojených států zahájila
operaci Urgent Fury. Následně se 27. října konala debata v britské vládě, kde se
premiérka snažila o uklidnění situace. Premiérka měla obavu, že Spojené státy se nyní
více zaměří na oblasti svého bezprostředního okolí a začnou se stahovat z evropského
území.157
Po této diskuzi se zdálo, že situace se pomalu uklidní. Ovšem problémy znovu
vyvstaly, když v neděli 30. října byla ministerská předsedkyně pozvána do programu
BBC World Service a obdržela telefonický dotaz. Tázající mluvil o tom, že Spojené
státy byly ,,šokováni a zhrozeni nepřímou podporou mezinárodního terorismu Británií“
kvůli tomu, jak Velká Británie reagovala na operaci Urgent Fury.158 A dále pokračoval
ve smyslu, zda Británie neměla podporovat Spojené státy, které jí podporovaly ve válce
o Falklandské ostrovy, a pokud by ji nepodporovala přímo, nebylo lepší nereagovat
vůbec. Premiérka se velmi jasně ohradila a vyjádřila se v tom smyslu, že na Falklandy
,,se Británie vydala získat zpět své vlastní území …To nemá vůbec nic společného
s Grenadou … Jsem zcela a úplně proti komunismu a terorismu … Ale… jestli
vyhlašujete nový zákon, že kdekoli bude vládnout komunismus proti vůli národa …
vtrhnou tam Spojené státy, pak se ve světě dočkáme opravdu hrozných válek. Vždycky
jsem říkala …, že Západ má obranné síly, aby mohl bránit náš způsob života, a když se
v jiných zemích stane něco, co se nám nelíbí, jednoduše tam nevpochodujeme“159
Z těchto slov je patrné, jakým způsobem premiérka přistupovala k válečným sporům.160
Od vystoupení v BBC World Service byla snaha obou administrativ, aby se
vztahy znovu opět zlepšily. Nicméně pro premiérku byla Grenada stále velmi hořké
156
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sousto. Dne 7. listopadu 1983 se náměstek ministerstva Spojených států Kenneth Dam
setkal u snídaně s premiérkou v Chequers. Premiérka Thatcherová mu položila otázku
,,zda Grenada byla jedinečná nebo reprízou Monroeovy doktríny a Zátoky sviní, která
byla předzvěstí podobných kroků“161 Kromě Grenady se ministerská předsedkyně
zastavila také u témat Libanon nebo dodávek zbraní do Argentiny. Náměstek Dam
se přikláněl k tomu, že rozhovor s premiérkou skončil v dobré náladě. Ovšem někteří se
obávali, že vztahy mohou být opět narušeny. Do grenadského problému a jejího
následku se vložil i viceprezident George Bush, který o to byl požádán ze strany Britů.
Viceprezident napsal premiérce dopis, kde se snažil o diskuzi, která by přispěla
k opětovnému zlepšení vztahů.162
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3.2. Reakce Ronalda Reagana na Grenadu
V administrativě prezidenta Reagan byla oblast Karibiku velmi důležitá a již
od svého nástupu o ni jevil velký zájem. V únoru 1982 řekl poradce pro národní
bezpečnost William Clark na schůzi Rady národní bezpečnosti, že ,,Karibik je pro nás
to, co pro Evropu Středomoří“163 Debata se dále dotkla toho, že nejsou některé tamní
hospodářství a politické vedení dostatečně silné a narůstá vliv, který je nepřátelsky
orientován proti Spojeným státům. Za hlavní nebezpečí označil poradce Clark Kubu
a patrona, který jí ochraňuje, tedy Sovětský svaz. Na schůzi byla také zmíněna nejen
Grenada, ale i Nikaragua, v jejichž případě se dospělo k závěru, že její levicově
orientované vlády nepřispějí k uklidnění v této oblasti.164
Dne 24. února roku 1982 přednesl prezident Reagan projev v sídle Organizace
amerických států poblíž Bílého domu. V první části projevu prezident poukazoval
na nutnost zavést ekonomické reformy a zrušení obchodních bariér.165 Druhá část
projevu byla orientována více dramaticky. Hovořil o tom, že Karibik stojí
na křižovatce mezi lepší budoucností, která vede skrz demokracii a druhou, která vede
do temna. O temné budoucnosti prezident řekl: ,,Temná budoucnost je předzvěstí
chudoby a represe Castrovy Kuby, pevné sevření totalitářské levice v Grenadě
a Nikaragui i podpora násilné revoluce ve Střední Americe, kterou zaštiťují Sověti a řídí
Kuba“.166 Prezident Reagan se o Grenadu zajímal již delší dobu a velmi se obával toho,
co se na ostrově děje a jaká ideologie zde získala moc. Reagan si uvědomoval, že i když
je ostrov malé velikosti, o to větší důležitost leží v jeho geografickém umístění.167
V březnu roku 1983 předstoupil prezident před své spoluobčany s projevem
o národní bezpečnosti, ve kterém mimo jiné uvedl,, Na malém ostrově Grenada
na jižním konci karibského řetězce staví Kubánci za sovětské peníze a se sovětskou
podporou letiště s tříkilometrovou startovací dráhou. Grenada ani nemá letectvo.
Pro koho to má být? Karibské moře je velmi důležitá cesta pro náš obchod a vojenské
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komunikační linky. Více než polovina amerického dovozu ropy dnes proudí přes
Karibské moře. Rychlý nárůst vojenského potenciálu Grenady nesouvisí s nějakým
případným ohrožením tohoto ostrova, kde žije necelých 110 000 lidí a je zcela
v rozporu s charakterem ostatních států ve východním Karibiku, z nichž většina
je neozbrojených. Stručně řečeno, sovětsko-kubánskou militarizaci Grenady nelze vidět
jinak než jako mocenské pronikání do této oblasti“.168Přesto debaty o Grenadě zůstávaly
prozatím pouze ve formě diskuze a na papíře až do října roku 1983.169 Po přibližně dvou
letech William Clark opustil pozici poradce pro národní bezpečnost.170
Novým poradcem se stal Robert McFarlan. V pátek 21. října 1983 prezident
se svojí chotí a dalšími členy kabinetu s rodinami odjel na golfový víkend
do Georgie.171 V sobotu 22. října ve 4 hodiny ráno byl však probuzen velmi důležitým
telefonátem od Roberta McFarlana, který ho požádal, aby se okamžitě sešli. Prezident
se nestačil ani převléci a v nočním oblečení se přesunul do domku prezidenta
Eisenhowera, který zde trávíval své dovolené na golfu. Na poradě s Reaganem byl
přítomen McFarlen, dále George Shultz ministr zahraničních věcí a přes speciální
telefonní spojení byl v kontaktu i viceprezident George Bush, který v této době
zastupoval post šéfa krizového výboru Bílého domu. Prezident zde byl informován,
že Organizace východokaribských států požádala Spojené státy o vojenskou akci
na Grenadě.172
Prezident se na této schůzce obrátil na svého poradce McFarlana s otázkou,
kdy by mohla být připravena akce na záchranu tamních studentů původem ze Spojených
států. Poradce mu řekl, že sbor náčelníků předpokládá, že by měly stačit dva dny
příprav. Prezident se tedy rozhodl dát celé akci zelenou. Všichni přítomní včetně
prezidenta se shodovali na tom, že celá akce musí být co nejpečlivěji utajena. Důvodem
pro

utajení

měla

být

mimo

jiné

i

role

Kuby.

Prezident

se

obával,

že by se Kuba mohla vložit do celé záležitosti a na Grenadu vyslat daleko více jednotek
a posil. Prezident nebyl nakloněn případnému konfliktu s Kubou. Reagan se hlavně bál
osudu obyvatel Spojených států, kteří na ostrově dočasně pobývali. Rukojmí byli také
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jedním z důvodů, proč se prezident rozhodl celou akci utajit. Aby nedošlo k jejímu
předčasnému vyzrazení a k případnému ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků.
Dalším důvodem, proč chtěl celou operaci prezident, co možná nejvíce utajit, byla
vzpomínka na Vietnam. Válka ve Vietnamu, a to co tam Spojené státy prožily, se stále
odrážela v názorech některých zástupců v kongresu a v jejich neochotě použít
vojenskou sílu v zahraničí. Prezident si uvědomoval, jakým traumatem zůstával
Vietnam ve společnosti a ve Spojených státech. Nicméně velmi silně zastával názor,
že i přes toto trauma by se neměla zahraniční politika stát neakceschopnou a zůstat
poznamenána Vietnamem. Reagan se obával, že pokud by byli informováni
představitelé obou komor kongresu Spojených států, informace by pravděpodobně od
někoho i přes utajení pronikla do médií. Prezident vycházel ze zkušenosti
z předcházejícího období, kdy čelil podobnému tlaku v Latinské Americe nebo
Libanonu.173 Reagan považoval za nutné vyhovět žádosti malým státům v Karibiku,
které požádaly o pomoc, i z důvodu zachování důvěryhodnosti samotných Spojených
států. Podle prezidenta by případné odmítnutí pomoci mohlo mít dopad i na další
spojence v Latinské Americe a později i v Asii a Evropě. Spojené státy by už nebyly
důvěryhodným partnerem, na kterého je možné se v případě nouze spolehnout.174
V neděli 23. října se prezident vrátil do Washingtonu, kde se zabýval útokem
v Bejrútu a pokračujícími přípravami na operaci na Grenadě.175 V pondělí 24. října
odpoledne sbor náčelníků štábů informoval Reagana o finální verzi operace.176 Tentýž
den prezident Reagan odeslal ministerské předsedkyni Thatcherové dvě zprávy. V první
zprávě byla navržena konzultace, žádost o radu a garance ze strany Spojených států,
že Británie bude mít ty nejnovější zprávy o záměrech Reaganovy administrativy.
Prezident Reagan informoval premiérku, že již delší dobu sledoval velmi dramatické
události, ke kterým dochází na Grenadě. A také o obavách Spojených států a ostatních
států v Karibiku před režimem, který je na Grenadě momentálně u moci. Reagan také
Thatcherovou seznámil, že Spojené státy obdržely žádost ze strany organizace
východokaribských států a byl si vědom toho, že podobnou žádost měla také dostat
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Velká Británie.177 Ve druhé zprávě však již bylo naznačeno, že invaze je na spadnutí
a prezident se rozhodl vyhovět žádosti organizace východokaribských států. Znovu
potvrdil, že Británie bude první na řadě v konzultacích o tom, co Spojené státy v této
oblasti dělají a vyjádřil naději, že by se Británie mohla po zabezpečení situace podílet
na znovubudování demokracie na Grenadě a poskytnout jí podporu a ekonomickou
pomoc.178
Tentýž den večer se pak u prezidenta v obytném křídle Bílého domu sešli hlavní
představitelé Kongresu Tip O´Neill, Jim Wright, Robert Byrd, Howard Baker a Bob
Mitchel. Přítomen byl i ministr zahraničních věcí George Schultz. Utajení schůzky bylo
umocněno i tím, že prezident doporučoval, aby o jednání neinformovali ani své
manželky. Schůzky se zúčastnili ministr obrany Caspar Weinberger, Bud Macfarlane
a šéf sboru náčelníků generál John Vessey. Tito tři muži a prezident v čele seznámili
kongresmany se situací na Grenadě a s plány na záchrannou operaci. Přibližně v devět
hodin se pak prezident musel ze schůzky omluvit, protože ho telefonicky kontaktovala
britská premiérka Thatcherová, které se nelíbilo to, k čemu se Spojené státy chystají.
Prezident měl v plánu zavolat ministerské předsedkyni, až poté co by schůze skončila.
Prezident informoval premiérku o žádosti ze strany Organizace východokaribských
států a snažil se obhájit důvody utajení s odkazem na bezpečnost obyvatel na ostrově
a momentu překvapení.179
Prezident v brzkých ranních hodinách, když se vojáci Spojených států a dalších
zemí z Karibiku již vyloďovali, předal informace o Grenadě médiím. Poté co se Reagan
dozvěděl, že studenti jsou mimo ohrožení a komunistická moc nad ostrovem poražena
si zapsal do deníku: ,,Vyšlo nad námi slunce a Bohu buď za to dík, protože držel nade
mnou ochrannou ruku.“180 Na adresu armády Spojených států řekl: ,,Nemohu dostatečně
vynachválit naši armádu“181.
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Spojené státy kromě zabavených zbraní získaly na kubánském velvyslanectví
řadu dokumentů a korespondence, která byla ukryta v dutých stěnách. Dokumenty
a korespondence se týkala napojení Grenady na Kubu a Sovětský Svaz. Všechny tyto
dokumenty, které vojáci Spojených států získali, byly převezeny do Spojených států na
Andrewsovu leteckou základnu ve Washingtonu a byla pozvána média, aby se s nimi
měla možnost seznámit. Prezident se snažil prostřednictvím těchto dokumentů podložit
svá tvrzení a správnost celé operace. Zájem tisku nebyl nakonec veliký a později
se částečně stalo to čeho se prezident Reagan obával, část komentátorů se přiklonila
k názoru, že Grenada byla nezodpovědným hazardem a mohla se stát druhým
Vietnamem. Reagan ovšem cítil jisté zadostiučinění, když se vraceli zachránění studenti
do Spojených států a po vystoupení políbili svoji rodnou zem. Někteří studenti poté
navštívili Bílý dům a děkovali vojákům, kteří se operace zúčastnili. Reagan si do deníku
zapsal: ,,Zažil jsem tu nejkrásnější slavnost před Bílým domem. Účastnilo se jí 400
studentů zachráněných na Grenadě a čtyřicet vojáků, účastníků této akce. Byli tam
příslušníci čtyř druhů vojsk … skutečně jsem měl dobrý pocit, když jsem viděl, jak se ti
mladí lidé s vojáky objímali“.182 Někteří studenti, kteří se setkali s prezidentem,
mu poté vyprávěli své příběhy o záchraně.183
V listopadu 1983 byl prezident se svou ženou v Camp Lejeune ve státě Severní
Karolína, kde se odehrála mše za padlé vojáky v Libanonu a při operaci na Grenadě.
Prezident si poté večer zaznamenal do deníku: ,,Byl to pošmourný den, stále pršelo,
což se svým způsobem hodilo ke smuteční slavnosti“.184
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3.3. Dopad Grenady na vztah mezi Británií a USA
I přesto, že byla Británie a její premiérka rozhořčeny nad grenadskou operací,
doufala, že operace proběhne úspěšně, už kvůli zachování spojeneckého svazku
do budoucna. 26. října 1983 tedy v době, kdy se již bojovalo, byla ministerská
předsedkyně na své pravidelné audienci u královny. Premiérka byla vždy při jednání
s panovnicí velmi korektní a trápilo ji, že nemohla garantovat bezpečnost guvernéra,
který královnu na ostrově zastupoval. Přestože bezpečnost guvernéra byla zajištěna už
26. října, Thatcherová se o tom dozvěděla, až po návratu z audience. Její veličenstvo
královna vždy velmi noblesně zachovávala velký nadhled nad problémy a byl to
i případ invaze na Grenadu. Není k dispozici její vyjádření na to to téma při audienci185
I přesto Buckinghamský palác nebyl ani trochu nadšený z toho, do jaké situace
se jako královna tohoto Karibského ostrova dostala. Ještě 26. října byla premiérka
uprostřed mimořádné diskuze v Dolní sněmovně, když jí zastihl telefonát od prezidenta
Reagana. Prezident se snažil o vysvětlení, že utajení operace bylo velmi důležité
a nebylo provedeno kvůli tomu, že by jí nedůvěřoval. Premiérka vyjádřila pochopení
pro utajení, ale stále byla velmi citlivá k problematice Grenady. Nicméně vyjádřila
názor, že pokud již operace běží, doufá, že dopadne dobře. Prezident ji informoval,
že boje pokračují a operace probíhá poměrně dobře.186
Reagan se omluvil za potíže, které jí způsobil a Thatcherová vyjádřila
poděkování za telefonát a po rozloučení se vrátila zpět do debaty ve sněmovně.
Ve čtvrtek 27. října 1983 se celý kabinet zabýval znovu grenadskou otázkou. Zde už
bylo o něco patrnější, že se vztahy mezi premiérkou a prezidentem znovu trochu
zlepšily. Premiérka se přiklonila ke snaze obhájit pozici Spojených států i proti
argumentům některých svých skeptických kolegů. George Younger, který zastával post
ministra pro Skotsko řekl: ,,Jednali s námi Američané na rovinu? O víkendu se muselo
něco připravovat. Naši spojenci se k nám nezachovali dobře. Nemáme žádnou ústavní
pravomoc, naše královna je, ale královnou Grenady“187 Premiérka se ke kritice
185
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nepřipojila a snažila se pochopit postoj Spojených států a dodala: ,,Mají právo vidět věci
z jiné perspektivy“188 Ministerská předsedkyně se nicméně stále obávala většího dopadu
v nastalé krizi. Hlavně měla strach o vztah mezi Spojenými státy a organizací NATO.189
Celá grenadská problematika se samozřejmě odrážela i do názorů obyvatel
Velké Británie. Ministerská předsedkyně se v náznacích u některých obyvatel dostala
do podobné situace jako Winston Churchill, po vítězné druhé světové válce. V listopadu
roku 1983 totiž proběhl v Británii průzkum, podle kterého přibližně jedna třetina lidí má
pocit, že premiérka Thatcherová je správnou volbou do období, kdy je země v těžké
situaci. Tato třetina byl pokles, z téměř dvou třetin před operací na Grenadě. Celý
následující týden se pak musela bránit výpadům ze strany některých médií a opozičních
sil, které jí obviňovaly z toho, že prezident má na ní až příliš velký vliv. Opozice se také
snažila vytvořit napětí mezi Margaret Thatcherovou a jejím ministrem zahraničí
Howea.190
Kritikové ze všech oblastí, kteří stáli proti premiérce ve Velké Británii, velmi
rychle využili nastalé situace. Snažili se poukazovat na to, že Británie nebyla u hlavního
slova při rozhodování a snažili se o to, aby Spojené státy byly viděny jako přítel
a spojenec, kterému se nedá věřit. Byl zde i pokus o zlehčování jejího velmi osobního
a přátelského vztahu s prezidentem. Britské noviny Sun vydávaly titulky s názvem
,,Reagan dává Maggie půlnoční lekci“191
Je zde mnoho teorií a vysvětlení, z jakých důvodů se Spojené státy rozhodly
pro taktiku udržet vše v tajnosti a informovat Británii s jistým zpožděním. Později
po operaci bylo jedno z možných vysvětlení prezentované ze strany Spojených států,
že na Británii ve spěchu příprav zapomněly anebo, že se domnívaly, že by premiérka
s invazí souhlasila. Jako protiargument se uvádí, že Spojené státy velmi dobře věděly,
jaký je názor premiérky na případné vojenské řešení. Nicméně nikdy nebyl k dispozici
žádný záznam, kde by prezident Reagan dával přímý pokyn k tomu, aby byla
ministerská předsedkyně Thatcherová držena v neznalosti faktů. Prezident vzhledem
k velmi blízkému přátelství s premiérkou mohl mít problém s tím, že pokud by
Thatcherovou informoval předem a ona by řekla ne, vzhledem k jejich vztahu, by invazi
188
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mohl odvolat, aby se jí osobně nedotkl.192 Britské ministerstvo zahraničí mělo převážně
informace z nižších pater administrativy prezidenta Reagana. Buď od lidí ze Spojených
států, kteří neměli dostatečné informace, anebo nebyli přímo u součástí vojenských
příprav. Premiérka byla po celou dobu trvání problému okolo Grenady velmi
nervózní.193
Reagan bral celou operaci velmi vážně a litoval svých padlých vojáků,
přesto však mu jeden z pilotů helikoptér napsal dopis, ve kterém se obával, že pokud by
Sovětský svaz získal vliv na ostrově, získal by i značný vliv na celosvětovém obchodu
s muškátovým oříškem Pilot psal: ,,Bez muškátových oříšků, ale pořádný vaječný
koňak neuděláte“.194 Pilot ještě připsal: „A někteří lidé tvrdí, že si nedokáží Vánoce
představit bez vaječného koňaku. Rusové se nám tedy pokoušeli ukrást Vánoce,
my jsme se však nedali.“.195 Reagan později Grenadu navštívil a dostalo se mu poměrně
vřelého přijetí. I přesto, že operace: ,,Urgent Fury“ dopadla pro Spojené státy pozitivně,
Reaganovu radost zatížily události v Bejrútu.196
Pro Velkou Británii byl grenadský příběh další zkouškou, který odhalil, kam
až sahají limity vzájemných vztahů se Spojenými státy. Pro ministerskou předsedkyni
přišla grenadská invaze zrovna ve chvíli, kdy se uvažovalo o tom, jakou pozici bude
Velká Británie nadále vyznávat vůči Sovětskému svazu a kdy byla její pozici upevněna
po úspěchu ve Falklandské válce.197 Britská premiérka i americký prezident ve svých
funkčních obdobích měli v zahraničních otázkách podobné smýšlení. Oba politici
se snažili o silnou zahraniční politiku a vyznačovali se snahou zastavit komunismus
ve světě. Tyto vztahy trvaly více jak deset let a spojily oba politiky do jednotného
názorového bloku v boji proti komunismu. Zároveň se snažili ve svých zemích,
co nejvíce omezit státní zásahy do hospodářství a zmírnit státní regulace. Jejich vztah
byl i do jisté míry výjimečný, protože oba pocházeli z podobně ideologicky, mentálně
a politicky naladěných stran. Svou roli sehrála vzájemná úcta a porozumění, vzhledem
k tomu, že premiérka byla první ženou v tomto úřadě. I přes dílčí problémy se Grenada
stala jedním z vrcholů, kterými procházel vztah mezi Margareth Thatcherovou
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a Ronaldem Reaganem. Tento ,,zvláštní vztah“ mezi Spojenými státy a Velkou Británií,
v době jejich působení, lze pravděpodobně považovat za nejlepší ve své dosavadní
historii.198 Za jejich vlády se vztahy mezi zeměmi značně změnily a nebyly již pouze
,,přirozené“, nebo ,,zvláštní“, staly se ,,mimořádnými“.199 Jak hluboký a téměř
neotřesitelný jejich vztah byl, dokresluje i věta, kterou pronesl prezident Reagan
o Margaret Thatcherové ,,Je druhou ženou v mém životě“.200
Při premiérčiných návštěvách Bílého domu byla náklonnost obou státníků
zřejmá. Ale i tomuto velmi přátelskému a vstřícnému vztahu se nevyhnuly zkoušky
a někdy i nervozita na obou stranách Atlantiku. Neshody nepanovaly pouze při invazi
na Grenadu. Přibližně tři roky po Grenadě bylo potřeba řešit další problém
při bombardování Libye v roce 1986, kdy se znovu bylo třeba rozhodnout,
jaké stanovisko je nutné zaujmout.201 V dubnu 1986 v Berlíně bomba zabila jednoho
příslušníka vojenských sil Spojených států a šedesát dalších zranila. Tajná služba
Spojených států, která se případem zabývala, došla k závěru, že původ útoku vede
do Libye. 8. dubna, tři dny po této události, dostala britská strana žádost o využití
základen amerických vzdušných sil umístěných v Británii. Jasnou podporu se britské
ministerstvo zahraničí zdráhalo vyjádřit, vzhledem k obavě o svá velvyslanectví
na Středním východě a personál, který zde pracoval.202 Letadla Spojených států
z některých letišť v Británii odstartovala, protože premiérka to považovala za potřebné
pro britské zájmy a jasně se postavila na stranu Spojených států.203
Přesto pro uzavření celého grenadského problému je nutné si připomenout radu,
kterou dal premiérce Hugh Thomas. Historik Hugh Thomas, který byl občasný
a neoficiální poradce britské premiérky pro zahraniční vztahy. Jeho rada v otázce
Grenady byla, aby se ministerská předsedkyně zdržela souhrnného odmítnutí celé
administrativy Spojených států kvůli grenadskému problému. Podle něj nebyla v otázce
obranné politiky jiná alternativa než Spojené státy a bylo nutné podpořit Reagana
v blížících se prezidentských volbách před jeho demokratickým protějškem. Rok 1984
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se pak měl stát ,,novým začátkem“ mezi jejich vztahem.204 Sama premiérka si chtěla být
vědoma, že i přes eventuální problémy, které budou krátkodobého charakteru,
se vzájemný vztah mezi oběma zeměmi nezhorší.205
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Závěr
Invaze na Grenadu z října 1983 se stala jednou z dalších zkoušek v řadě
v odolnosti zvláštního vztahu mezi Velkou Británií a Spojenými státy. A to i přesto,
že se nestala tak známým problémem, jako například Suezská krize. Přesto, že se
Grenada stala problémem z krátkodobého hlediska, kdy se ukázal rozpor mezi
premiérkou Thatcherovou a prezidentem Reaganem. Pro dlouhodobé narušení vztahů
neměla významnější vliv. Přesto, že Spojené státy dosáhly svých cílů, odpor v průběhu
bojů byl daleko tvrdší, než se očekávalo. Nicméně je zřejmé, že administrativa
Spojených států si plně uvědomovala případný tlak veřejnosti a opozičních politiků,
pokud by akce neskončila rychle a úspěšně, a proto byla nasazena dvě silná vojenská
uskupení všech armádních složek.
Premiérka musela čelit poměrně silnému tlaku ze strany některých poslanců,
médií a části občanů. Avšak ministerská předsedkyně si byla vědoma, že přes problémy,
které sebou Grenada přinášela, musí být zachována kladná britská orientace na Spojené
státy a společný postup vůči Sovětskému svazu a komunismu obecně. Věděla, že krize
okolo tohoto ostrova nesmí ovlivnit její podporu v nadcházejících prezidentských
volbách, a že není v zájmu Británie, aby podporovala demokratického protikandidáta,
kterým byl Walter Mondale, ale naopak vyjádřila podporu Ronaldu Reagonovi.
Podobným problémům čelil prezident ve své zemi. Při plánování operace
na Grenadu musel brát prezident a jeho poradci v potaz fakt, že od války ve Vietnamu
Spojené státy nepodnikly, tak rozsáhlou vojenskou akci, a proto si musel být vědom,
že jakmile se o operaci Urgent Fury dozvědí kongresmani a média, která mu nejsou
příliš nakloněna, budou proti této akci. Pokud neskončí úspěšně a rychle, věděl
prezident Reagan, že bude muset odvracet argumenty, které mu budou vyčítat,
že Grenada se stala druhým Vietnamem. Ve vztahu vůči Británii Reagan poměrně těžce
nesl nesoulad s premiérkou, v prvních fázích jejich konverzace o ostrově. Možná proto
konzultace byly směřovány na poslední chvíli, protože si prezident byl vědom negativní
pozice, kterou premiérka zaujme. Přesto si byl jist, že Británie je spojenec, kterého
Spojené státy potřebují, a se kterým musí zachovávat dobré vztahy i v budoucnu.
Důležitým prvkem toho nevšedního vztahu byla existence společného nepřítele,
kterým byl bezesporu SSSR a jeho komunistická ideologie, zůstává tedy otázkou, jestli
57

by takto úzká spolupráce vznikla v době, kdy by tato hrozba reálně neexistovala. Velký
význam v těchto událostech byl především přátelský až osobní vztah mezi oběma
vrcholnými politiky, který by se dal považovat za pravděpodobně nejlepší v historii
vztahů mezi těmito anglosaskými velmocemi. Kromě přátelského vztahu, zde byl
i jasný postoj ke společné zahraniční politice. Ta se vyznačovala bojem proti
komunismu, kdekoliv ve světě, společně s úzkou vazbou na svého nejbližšího spojence.
Společně pro zachování svobodného světa pro naši dobu a budoucí generace.
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