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Abstrakt
Bakalářská práce 1962: Svět na pokraji katastrofy pojednává o několika perných
dnech na konci října 1962 - o Karibské krizi. Karibská krize se stala jednou z nejhorších
krizí období studené války a během ní stál svět opravdu na pokraji vypuknutí jaderného
konfliktu.
Práce se zaměřuje na problematiku řešení této krize, a to z americké strany.
Představitelé Spojených států amerických stály v této době před nelehkým rozhodnutím
- jakým způsobem docílit toho, aby byly rakety z Kuby staženy a zároveň neohrozit
mír?
Měli před sebou mnoho možností. A právě o tyty možnosti se zajímám. Snažím se
rozebrat postup jejich uvažování, jak zvažovali rizika, jaké byly možnosti a k jakému
závěru došli. Proč si vybrali právě blokádu ostrova? Jaké byly další návrhy?
Toto jsou otázky, kterými se zabývám a na které se snažím nalézt odpověď.
Možností měli mnoho a zahrnovaly i přímý vojenský útok na ostrov. Blokáda ostrova
ovšem představovala nejmenší riziko vzniku konfliktu se Sovětským svazem.

Abstract
Bachelor thesis "1962: The world on the brink of disaster" discusses several days
at the end of October 1962 - the Caribbean crisis. Caribbean crisis has become one of
the worst crises of the Cold War and during the crisis world was really on the verge of
outbreak of nuclear war.
The work focuses on addressing this crisis, from the American side. U.S.
representatives were at this time dilemma - how to achieve that the missiles were
withdrawn from Cuba while also maintaining peace?
They had many options. And about how these options they are interested. I'm
trying to break down the process of thinking, consider how risk what options were and
what conclusions they reached. Why they chose a blockade of the island? What were
other suggestions?
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These are questions with which they deal, and we're trying to find an answer. The
possibilities were many and included a direct military attack on the island. The blockade
of the island, however, represents the least risk of conflict with the Soviet Union.
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Úvod
Téma své práce jsem si vybrala především proto, že mne vždy zajímaly krize a
katastrofy, jelikož jsem si vědoma velkého dopadu krizí na vývoj jednotlivých států a v
některých případech i lidstva. A potenciál karibské krize vyvinout se v krizi světovou
byl velký. .
Mým cílem v rámci tohoto tématu je popsat, pochopit a rozebrat rozhodovací
procesy USA a způsob, jímž skupina nejvyšších představitelů pracovala. Jak se vyvíjel
postoj politiků k řešení krize a jak nakonec došli k závěru, že blokáda bude nejlepším a
nejbezpečnějším řešením.
Karibská krize byla jednou z největších a nejhorších krizí, které se odehrály
během studené války.
Podstatné pro vyřešení karibské krize bylo, odkud a jakým způsobem se dostávaly
informace k představitelům Spojených států, kteří měli rozhodovací pravomoci. A
jakým způsobem s těmito informacemi nakládali a jak je interpretovali.
První část práce se bude zaobírat problematikou tématu. Zde se objasní, jak krize
vznikla. Také se poukáže na problémy, které krize způsobila. Následně se práce zaměří
na postavu prezidenta J. F. Kennedyho a jeho výběr klíčových ministrů.
Další část se krátce zaměří na Karibskou oblast, resp. Kubu. Na postavu Fidela
Castra a jeho revoluci, která ve svém důsledku vedla ke krizi, neboť se Kuba po
revoluci stala spojencem Sovětského svazu a její poloha blízko Spojených států byla pro
sovětského představitele velmi důležitá.
Následně se práce zaměří na vztahy mezi dvěma hlavními představiteli karibské
krize. Na vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tyto dvě velmoci určovaly
od konce druhé světové války chod světa, svým způsobem ovládaly, či měly vliv na
státy téměř celého světa. Jejich vzájemná rivalita a nedůvěra k tomu druhému se
promítala do politiky. Na počátku 60. let došlo v Německu k druhé berlínské krizi.
Představitelé Spojených států se obávali, že by jakákoliv jejich reakce mohla vyvolat
boj o Berlín. Sovětský svaz se cítil ohrožen americkými raketami, umístěnými v
Turecku a Itálii.
Poté bude přímo popsána karibská krize a také rozhodovací proces představitelů
Spojených států (američtí ministři, poradci a prezident). Tato hlavní část práce se zaměří
na možnosti představitelů Spojených států, jejich interpretace událostí a jejich
rozhodnutí. Přitom budu pracovat i s tím, jak američtí představitelé zvažovali možná
rizika a jaké to mělo důsledky pro finální rozhodnutí.
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A v neposlední řadě se práce zaměří na jednání mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem. Jak probíhala jednání, jak vypadala korespondence mezi prezidentem
Kennedym a N. Chruščovem. Projevovala se zde vzájemná nedůvěra?

Rozbor pramenů
Tématu karibská krize se věnují také publikace zaměřené na vývoj a průběh
studené války. V mé práci publikace zaměřené na vývoj a průběh studené války
nebudou mít tak významnou úlohu, neboť informace o studené válce, které jsou důležité
pro rozhodovací procesy, jsem získala i z mnou vybraných knih.. Krize v těchto
publikacích dostává svůj prostor, nicméně práce je zaměřena především na rozhodovací
procesy USA, a pro tyto účely jsou zvoleny knihy, ve kterých je daná problematika více
rozebrána.
Z takto vybrané literatury jsem si dokázala udělat poměrně dobrý obraz o
zapracovanosti daného tématu. Vzhledem k tomu, že se v práci řeší především americké
rozhodování (viz výše), vycházelo se především z primárních pramenů, a to hlavně z
knihy The Kennedy Tapes, která je přepisem prezidentových nahrávek z důležitých
jednání. Dále se bude hojně využívat kniha Třináct dní, která je vzpomínkou
prezidentova bratra Roberta Kennedyho na kubánskou krizi.
Tato práce se bude snažit o udržení vědecké objektivity a s prameny bude podle
toho zacházeno. Přesto však bude poněkud upřednostňována kniha The Kennedy Tapes,
protože nejlépe popisuje způsob uvažování představitelů Spojených států, kteří v této
době rozhodovali o osudu své země a potažmo i světa.
Ze sekundárních zdrojů se budou nejvíce využívat monografie, nejčastěji od
českého autora Vladimíra Nálevky, ale také publikace od jiných autorů zaměřujících se
na toto téma. Z českých autorů to budou především knihy od již zmíněného Vladimíra
Nálevky. Jeho specializace byly především nejnovější dějiny Latinské Ameriky. Je
autorem řady odborných publikací zaměřujících se na období, kterým se práce zaobírá.
Z jeho knih se využije např. kniha "Fidel Castro - Caudillo 20. století". Tato kniha bude
využita jako zdroj v kapitole, která se zabývá Kubou.
Ze zahraničních publikací přeložených do českého jazyka se propůjčí především
kniha "Nedokončený život" od amerického historika a profesora Roberta Dalleka.
Informace v této knize pocházejí z mnoha zdrojů, např. z Kennedyho nahrávek z
jednání během kubánské krize či z nedávno odtajněných spisů. Kniha je biografií,
zaměřující se na Kennedyho život a jednání.
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Další přeloženou knihou od zahraničního autora bude "Třináct dní". Tuto knihu
napsal prezidentův bratr Robert Kennedy a jsou to vzpomínky na kubánskou krizi.
Robert Kennedy byl přítomen u všech důležitých jednání a zároveň byl prezidentovým
důvěrníkem, takže zde využívá i informace, které si bratři sdělili o samotě, v tajnosti.
Z anglicky psaných zahraničních publikací se použije kniha od Ernesta Maye a
Philipa Zlikowa, jejíž název zní "The Kennedy Tapes". Z názvu je patrno, že je kniha
přepisem Kennedyho nahrávek z jednání, která vedl během oněch horkých říjnových
dnů. Kniha ovšem není pouhým přepisem, je rozdělena na jednotlivé dny a na počátku
každé kapitoly (která je zároveň jedním dnem) je popis událostí, které se ten den staly.
Pro potřeby této práce jsem vybrala ty knihy, které, dle mého názoru, nejlépe
rozebírají danou problematiku, a proto jsem také vycházela především z nich. Ale jak už
bylo zmíněno, existuje i řada dalších publikací, které se karibské krize a rozhodovacích
procesů představitelů USA dotýkají, nicméně nejsou natolik podrobné, aby se v této
práci více objevovaly.
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1. Úvod do problematiky
Loni v říjnu uplynulo 50 let od jedné z největších krizí studené války.
Když v říjnu roku 1962 Američané pomocí špionážního letadla U-2 zjistili, že
Sovětský svaz rozmisťuje na Kubě své rakety, krize vypukla. Incident vešel do dějin
jako „kubánská raketová krize“.
Během těch několika říjnových dnů se svět ocitl na pokraji války. Kdyby se
tenkrát i jen některá situace odehrála jinak, je pravděpodobné, že by se započal jaderný
konflikt. Naštěstí se díky jednání a především ústupkům představitelů obou
supervelmocí podařilo krizi zažehnat.
Sovětská zahraniční politika této doby se řídila koncepcí, jež je popsána v knize
Východ, vznik, vývoj a rozpad Sovětského bloku 1944 –-1989. Zde je sovětský postup
popsán takto: ,,Spočíval v extrémním vyhrocení vztahů se Západem až na pokraj
konfliktu, a rychlém stažení na původní pozice.“ (Vykoukal, Litera, Tajchman, 2000,
str. 423). Tato koncepce SSSR téměř přesně odpovídá kubánské krizi. Sovětský svaz
vystupňoval napětí, a dokonce to chvíli vypadalo, že vypukne válka. Odmítal ustoupit
ze svých pozic, vyhrožoval a osočoval Spojené státy z agresivity. Následně se ale stáhl
zpět a akceptoval požadavky prezidenta Kennedyho na demontáž raket z Kuby.
Neklidný podzim roku 1962 měl částečně kořeny v rok staré akci CIA, která vešla
do historie pod názvem „Invaze v Zátoce sviní“. Byla to neúspěšná akce, během které se
kubánští emigranti vylodili na Kubě a chtěli svrhnout vládu Fidela Castra. Je možné, že
si v té době sovětský vůdce Nikita Chruščov uvědomil, že Kuba je zranitelná a
nechráněná. Druhá možnost je, že zde Sověti viděli příležitost, jak využít polohu tohoto
ostrova – je totiž velmi blízko Spojeným státům, instalace sovětských raket by tak této
velmoci mohla dodat jistou strategickou výhodu.
Dalším aspektem, který vedl k incidentu, známému jako Karibská raketová krize,
mohlo být současné postavení samotného Chruščova v Sovětském svazu. Ten stál v čele
této supervelmoci již několik let, ale jeho pozice nebyla až tak silná a pevná, jak by si
přál1, a proto si potřeboval upevnit svou pozici.

1

o tom svědčí i fakt, že byl v roce 1964, tedy dva roky po karibské krizi, vystřídán Brežněvem
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Dalším aspektem bylo rozmístění amerických raket v Turecku a Itálii. Sovětský
vůdce se tedy rozhodl, že pokud má Sovětský svaz nablízku americké rakety, je
nezbytné, aby to bylo i naopak.
Sověti začali s rozmisťováním raket již v červnu 1962, ale do října o této akci ve
Spojených státech nikdo nevěděl. Byly sice nějaké náznaky, ale američtí představitelé
tomu nechtěli věřit. A sovětští představitelé dělali v době před americkým zjištěním vše
proto, aby to utajili, či zprávy dementovali. Na to ve své knize vzpomíná Robert
Kennedy, když popisuje svá jednání s velvyslancem Dobryninem. Ten ho několikrát
ujišťoval, že na Kubě žádné rakety typu země-země rozmístěny nebudou. Velvyslanec
také prohlásil, že Chruščov považuje současnou vojenskou výstavbu na Kubě za
nevýznamnou a nehodlá podnikat nic, co by mohlo ohrozit vztahy obou velmocí.
(Kennedy, 1999, str. 12)
Robert Kennedy dále vzpomíná, že v září ,,Moskva veřejně popřela jakýkoli úmysl
přistoupit k podobné akci a prohlásila, že není potřeba umisťovat jaderné zbraně v
kterékoli zemi mimo území Sovětského svazu, včetně Kuby“. (Kennedy, 1999, str.
13)Obdržel také dopis napsaný Chruščovem, který ,,obsahoval ujištění, že na Kubu
nebudou za žádných okolností poslány rakety typu země-země“. (c. d. str. 13)
Zde tedy vidíme, že v době, kdy již probíhala instalace sovětských raket na Kubě,
Sovětský svaz tuto skutečnost stále popíral a dokonce veřejně ubezpečoval Spojené
státy, že žádné rakety instalovány nebudou.
O to větší šok to pro USA musel být - i když je pravděpodobné, že sovětské
výroky braly Spojené státy s jistou rezervou a opatrností.
V době, kdy zpravodajská služba USA pomocí špionážního letounu U-2 zjistila,
co se na Kubě děje, byla již instalace sovětského vojenského materiálu2 v plném
proudu. ,,Dne 16. října CIA oficiálně informovala prezidenta J. F. Kennedyho a vládu
Spojených států o snímcích získaných z ostrova, které potvrzovaly existenci téměř již
vybudované raketové základny pro střely země-země u San Cristobalu. Tímto
okamžikem začala krize, která přivedla svět na pokraj jaderné války.“ (Nálevka, 2010,
str. 114 - 115)

2

tedy raketových základen a raket
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Nyní stálo před představiteli Spojených států rozhodnutí, které ovlivnilo téměř
všechny obyvatele planety. Pokud by v tomto okamžiku padlo rozhodnutí o útoku na
ostrov, největší pravděpodobností by došlo k jaderné válce. Prezident Kennedy naštěstí
zvolil pro všechny umírněnější variantu tedy blokádu tohoto karibského ostrova. Jeho
rozhodnutí bylo oznámeno 22. 10. 1962 a blokáda vstoupila v platnost o dva dny
později, tedy 24. 10. V tuto chvíli začaly vojenské manévry, během nichž byla
vypuštěna letadla nesoucí jaderné zbraně, jaderné ponorky a pěchota. Na Kubě mezitím
došlo k blokádě americké vojenské základny Guantanamo. (Nálevka, 2010, str. 115)
Problém ovšem spočíval v tom, že sovětské lodě nadále pokračovaly v kurzu
směrem ke Kubě. V této napjaté situaci nikdo nemohl tušit, co se bude dít. Sovětské
lodě se ale zastavily na linii blokády a část z nich dokonce mířila zpět.
Na jednání Rady bezpečnosti OSN stálý zástupce Spojených států A. Stevenson
předložil zástupcům Sovětského svazu fotografie pořízené letounem U-2. Pro Spojené
státy bylo velice důležité, aby byl jejich zástupce vybaven fotografiemi, jinak by totiž
neměly žádný důkaz. Stevenson je obratně použil ke konfrontaci a tato ,,dokumentace
vyvolala mezi účastníky diskuse otřes a zcela znemožnila velvyslance Zorina3, jehož
argumentace se zhroutila“. (Nálevka, 2010, str. 116)

1.1. Nástup Kennedyho do prezidentského úřadu a proměna
zahraniční politiky
Po nástupu do své funkce se snažil nový prezident Spojených států John F.
Kennedy vyjednat trvalý zákaz zkoušek jaderných zbraní se Sovětským svazem. Cílem
jeho zahraniční politiky tedy byla větší bezpečnost a také lepší životní podmínky, neboť
zákaz zkoušení jaderných zbraní znamená lepší, čistší ovzduší a méně radiace. Ovšem o
tomto zákazu se ve vládních kruzích vedly debaty je to bezpečné? Ozývaly se hlasy, že
je riziko zvýšené radiace nutné pro udržení národní bezpečnosti.4
Na vnitropolitické scéně se tedy vedly debaty o tom, co je důležitější. Zda zdraví a
čisté životní prostředí pro obyvatele či národní bezpečnost.
Na mezinárodní scéně vypadala situace poněkud jinak. Sovětský svaz obnovil
testování jaderných zbraní a Spojené státy naléhaly, aby byl přítomen zahraniční,
nezávislý pozorovatel. Sovětský svaz tuto nabídku zásadně odmítal. Pravděpodobně
3
4

Vyslanec Sovětského svazu v OSN
http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/jfk/index.html3.12.2012
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jeho představitelé nechtěli, aby někdo věděl, jak jsou na tom v otázce zbraní. Kubánská
krize odhalila nutnost větší spolupráce těchto velmocí.

1.2. Jaké ministry?
Kennedy chtěl zahraniční politiku vést sám. Bylo pro něj ale nesmírně důležité
nalézt spolehlivého a hlavně schopného ministra obrany. Nakonec se rozhodl pro
Roberta McNamaru. McNamara ovšem zprvu nabídku odmítal s tím, že nemá vhodnou
kvalifikaci. Nakonec za předpokladu, že prezident přijme několik podmínek, křeslo
ministra obrany přijal. (Dallek, 2006, str. 277 - 278; Barnes, 2007, str. 131 - 133)
,,Při rozhodování o ministru zahraničí hrál zásadní roli fakt, že si Kennedy chtěl
udržet tento resort pod kontrolou.“ (Dallek, 2006, str. 279). Kennedy chtěl začít s
propouštěním lidí z ministerstva zahraničí. Propuštěni by byli ti, kdo by mu mohli nějak
překážet, či by ho omezovali. Měl několik kandidátů, mezi nimiž i McGeorge Bundyho,
ale žádný mu příliš nevyhovoval. Nakonec dospěl k závěru, že nejvhodnějším
kandidátem na post ministra zahraničí bude Dean Rusk. Přesně vyhovoval Kennedyho
představě byl skromný, nestanovoval si podmínky, nekladl žádné požadavky ohledně
podřízených. Tímto postojem ,,přesvědčil Kennedyho, že bude prezidentovy návrhy
spíše přebírat, než aby je ovlivňoval“ . (Dallek, 2006, str. 280; Barnes, 2007, str. 133 134)
Kennedy byl mezi Američany velmi oblíbený. Napomohly tomu pravidelné
tiskové konference přenášené televizí. Dalším z faktorů byla jeho snaha o ,,rozvoj
vztahů se Sovětským svazem“. (Dallek, 2006, str. 296) Nejvyšší představitelé obou
supervelmocí se v této době snažili o překonání vzájemné nedůvěry a podezíravosti a o
navázání lepších vztahů. Nový prezident se snažil eliminovat agresivní vyjádření
vojenských činitelů. Velmi ho pobouřil výrok o "nepřátelství mezi USA a SSSR", který
zazněl z úst admirála Burkea. Kennedy proto považoval za nezbytné kontrolovat, či
upravovat výroky zástupců ozbrojených sil. (Dallek, 2006, str. 296 - 298) To byl i
důvod jeho přijatelnosti pro Sovětský svaz.
Jako reakci na zjištění, že si Američané myslí, že je Sovětský svaz zastiňuje v
otázkách identity a souboje ideologií, založil prezident Kennedy Mírové sbory. Hlavním
posláním této organizace je podpora míru a přátelství. Dobrovolníci pomáhají místním
vládám v oblasti školství či zdravotnictví. ,,Kennedy zastával názor, že sbory oslabí
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představu typicky kapitalistické egoistické země, která chce jen využívat slabší národy
odkázané na jejich pomoc. Právě takovou image Sověti cíleně vytvářeli.“ (Dallek, 2006,
str. 299) Američané to vnímali velmi pozitivně, naopak Sovětský svaz to označoval za
"propagandistický trik".

2. Karibská oblast
2.1. Fidel Castro
Fidel Castro se narodil 13. 8. 1926 na Kubě. Již na škole se seznámil s různými
vlasteneckými a socialistickými myšlenkami. Poté, co získal bakalářský titul, šel
studovat na právnickou fakultu do Havany. Zde se setkal s radikálními myšlenkami a
také se zapojil do studentského hnutí a stal se prezidentem Svazu univerzitních
studentů. (Nálevka, 2009, str. 10 - 12)
V roce 1952 začal Castro organizovat ozbrojený útok proti vládnoucímu režimu.
Pro své myšlenky nalezl pochopení u mnoha lidí. Rozhodli se pro útok na kasárnu
Moncada. Z počátku úspěšná akce nakonec neskončila příliš dobře a Fidel Castro byl
nakonec dopaden a odsouzen k patnácti letům vězení. Poté, co se představitel Kuby F.
Batista rozhodl pod nátlakem Spojených států upravit svůj režim, dostal Castro v roce
1955 amnestii a odchází do exilu. (Nálevka, 2009, str. 22 - 24)
V druhé polovině 50. let se začal Castro připravovat na partyzánskou válku.
,,Skupinu sjednocoval nejen rozhodný odpor vůči Batistovi, ale i přísná disciplína,
kterou Fidel mezi svými stoupenci zavedl.“ (Nálevka, 2009, str. 27) Na Kubě se v této
době objevovaly velmi často protesty či stávky proti současnému režimu. Tyto projevy
nespokojenosti byly tvrdě potlačovány policií. ,,Tyto dramatické události utvrzovaly
Castrovo přesvědčení o správnosti jeho orientace na ozbrojený boj.“ (Nálevka, 2009,
str. 28) V noci z 1. na 2. prosince se Castro spolu se svými vycvičenými spolubojovníky
vylodil na Kubě. Jejich výsadek byl ale objeven pobřežní stráží, a tak na ně krátce po
vylodění zaútočilo letectvo. Povstalci chtěli pokračovat dál směrem k horám, tam na ně
již čekala armáda. Fidel Castro spolu s párem mužů unikl. Dění zasáhlo obyvatele na
Kubě a Castro vystoupil se svým manifestem, ve kterém přislíbil uskutečnění voleb a
předání moci do rukou vítězů těchto voleb. Dále v manifestu přislíbil pozemkovou
reformu a zásadně odmítl zahraniční vměšování do vnitřní kubánské situace. V této
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době se ustavila Junta kubánského osvobození, jejíž členové se s Castrovým manifestem
zcela neztotožňovali. Vadila jim především sociální opatření jako výše zmíněná
pozemková reforma. Castro na to reagoval odmítavým dopisem. (Nálevka, 2009, str. 31
- 36; Freedman, 2000, str. 123 - 127; 5)
Poté, co dosavadní představitel Kuby Batista utekl, dostal se do čela státu M.
Urrutia. Ten ovšem neměl v rukou žádné prostředky pro výkon moci. Ty měl v rukou
Castro. Mezi nimi narůstaly spory o další vývoj na Kubě. Prezident Urrutia se pokusil
vytvořit vlastní ozbrojené složky. Proti tomuto pokusu Castro zasáhl, ,,a tak
demonstroval své odhodlání udržet mocenský monopol Povstaleckého vojska“.
(Nálevka, 2009, str. 48) ,,Prezident Urrutia byl pod nátlakem Povstaleckého vojska a
16. února jmenoval novým ministerským předsedou Fidela Castra. Charismatický
revolucionář tak stanul na vrcholu mocenské pyramidy.“ (Nálevka, 2009, str. 48)

2.2. Vztahy USA - Kuba
Spojené státy ,,prosadily rezoluci, která odsuzovala totalitní režimy…“ (Nálevka,
2009, str. 51) Byla to jejich první reakce na dění na Kubě. Spojené státy přerušily
veškerou pomoc Kubě a zastavily dodávky surovin. Kubánský režim ale navázal
diplomatické vztahy se Sovětským svazem, který okamžitě začal s dodávkami ropy. 19.
října 1960 byl z Havany odvolán velvyslanec Spojených států. Ty v této době razily
myšlenku, kterou podporoval i prezidentský kandidát Kennedy, ,,odstranit Castrův
režim i násilím“ . (Nálevka, 2009, str. 57) Diplomatické styky s Kubou byly přerušeny
na počátku roku 1961.
Spojené státy musely začít jednat, neboť Castro začal se silnou protiamerickou
kampaní a podněcoval ostatní jihoamerické země k tomu, aby ,,svrhly jeho americké
nadvlády“. (Dallek, 2006, str. 300) Kennedyho obavy zesílily poté, co Chruščov
vyjádřil podporu národněosvobozeneckým válkám. Proto byla zvýšena finanční pomoc
ostatním státům, kterou nový prezident Kennedy vyjádřil slovním spojením
"Spojenectví pro pokrok". Spojené státy se nyní snažily docílit spolupráce s vládami v
Latinské Americe, čímž mohly poskytnout finanční pomoc. (Nálevka, 2009, str. 48 a 59
- 60; Dallek, 2006, str. 300; 6)
5
6

http://www.jstor.org/stable/2647598?seq=3 4. 3. 2013
http://www.jstor.org/stable/2647598?seq=3 4. 3. 2013
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Vedoucí představitelé americké zpravodajské služby CIA informovali prezidenta o
chystané akci Castrových odpůrců. Kennedy ale požadoval, aby akce nebyla přímo
podporovaná Spojenými státy. Pro místo vylodění byla zvolena Zátoka sviní7. CIA v
této době přinášela informace o proticastrovském odporu a o tom, že Castrův režim brzy
padne. Kennedy tedy stanovil vylodění na 17. dubna 1961. Před vyloděním, 16. dubna,
došlo k bombardování leteckých základen, které nebylo úspěšné. Fidel Castro se obrátil
na Radu bezpečnosti OSN a vyhlásil mobilizaci. (Nálevka, 2009, str. 60 - 61; Freedman,
2000, str. 133 - 135)
V brzkých ranních hodinách se 17. dubna v Zátoce sviní ,,vylodila dobře
vyzbrojená brigáda 1500 mužů a začala postupovat do vnitrozemí… Politickým cílem
intervence bylo obsazení části kubánského území a ustavení prozatímní vlády, která by
požádala o zásah Organizaci amerických států8.“ (Nálevka, 2009, str. 61) Castro proti
útoku vyslal několik pluků a letectvo, jehož zásah byl rozhodující, neboť zničilo
zásobovací lodě. ,,Operaci osobně velel Fidel Castro a vítězné ukončení krátkého
válečného střetu nesmírně posílilo jeho osobní prestiž.“ (Nálevka, 2009, str. 62)
Prohru v Zátoce sviní si prezident vyčítal, ale nepřestal usilovat o svržení Castrova
režimu. V rámci těchto cílů byla zahájena operace Mongoose, jejímž cílem měla být
fyzická likvidace Castra. Měl být např. usmrcen ,,otrávenými doutníky, kapslí jedu v
čokoládovém dortu…“ (Nálevka, 2009, str. 63) V průběhu ledna 1962 se konala jednání
v Organizaci amerických států. Dean Rusk9 nakonec prosadil vypovězení Kuby z této
organizace. Castro na to reagoval ,,vyhlášením druhé havanské deklarace dne 4. února
1962, která byla namířena proti Spojeným státům a OAS“. (Nálevka, 2009, str. 66;
Freedman, 2000, str. 140 - 146)

3. Vztahy USA - SSSR
Od berlínské krize z roku 1961 byly americko-sovětské vztahy poněkud napjaté. K
tomu se ještě přidala neúspěšná akce v Zátoce sviní a sovětský pocit strachu. Proto
pravděpodobně začala instalace sovětského vojenského materiálu na Kubě.

7

Playa Girón
Organizace amerických států je mezinárodní organizace se sídlem ve Washingtonu D. C. Jejím
původním cílem je zastavit šíření komunismu. Kuba má členství pozastavené od roku 1962.
9
státní tajemník Spojených států v letech 1961 - 1969
8
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Prezident Kennedy se snažil zachovat klid a vyvarovat se ukvapených vojenských
řešení, neboť věděl, či tušil, jaké by to mělo následky. Jeho umírněný postoj podporoval
i sovětský vůdce Chruščov, který v dopise pro Kennedyho z 28. září 1962 hovořil o
sovětsko-amerických vztazích a především o situaci v Berlíně. Chruščov zde prohlásil,
že je ochoten situaci v Berlíně vyřešit do voleb, které se v Americe měly konat v
listopadu. Chruščov zde také zdůraznil, že ,,by americký útok proti Kubě vyvolal
odvetnou akci vůči Berlínu“. (Dallek, 2006, str. 461) Není zde jasné, co bylo myšleno
onou “odvetnou akcí vůči Berlínu“ (c. d. str. 461), ale pravděpodobně by Sověti
vyvolali vojenskou akci, během které by se snažili začlenit Berlín10 do NDR11. Jak by
vypadala reakce Západu a především tedy Spolkové republiky Německa, zůstává
otázkou. Dá se ale předpokládat, že by se SRN Západního Berlína jen tak nevzdala.
Napětí ale stoupalo. Senát Spojených států přijal 20. září rezoluci, která
,,prezidenta

opravňovala

zabránit

vzniku

nebo

využití

útočného

potenciálu

podporovaného zvenčí, pokud by to ohrožovalo bezpečnost Spojených států“. (Dallek,
2006, str. 461) Z této rezoluce je jasně vidět, že se Spojené státy obávaly dění na Kubě,
i když zatím nevěděly, co přesně se zde děje. Bylo jim jasné, že rakety by z Kuby
ohrožovaly Spojené státy. Panovala obava, že by v případě útoku nemohly v
adekvátním čase reagovat. Z toho plynuly obavy a snaha navodit atmosféru, která by v
co největší míře zabránila útoku.
,,Dokud i však vyzbrojování Kuby zachovávalo obranný charakter, odmítal
Kennedy víc než vysílat důrazná varování a nepřímo Moskvu zastrašovat.“ (Dallek,
2006, str. 461) Prezident Kennedy ale nebyl naivní, a proto nařídil svému ministru
obrany Robertu McNamarovi, aby začal připravovat plány vojenského zásahu proti
Kubě. Jeho obavy začaly být oprávněné, když Chruščov změnil plány výstavby
vojenského materiálu na Kubě. (Dallek, 2006, str. 461 - 462)
Chruščov v obavě, že bude budování základen brzy odhaleno, nařídil, aby byly
tyto práce zastaveny. Naopak začal s přesunem bombardérů a střet krátkého doletu s
jadernými hlavicemi na Kubu. Chruščov zároveň ,,připravoval rozkaz dávající veliteli
sovětských vojsk na Kubě pravomoc nad užitím jaderných zbraní…“ (Dallek, 2006, str.
462)

10

zde rozumím Západní Berlín
takovéto požadavky činil Sovětský svaz již dlouhou dobu a během berlínské krize roku 1961 se tento
požadavek objevil také. Poté, co sovětské návrhy nebyly akceptovány ze strany Západu, byly obě části
Berlína rozděleny nechvalně známou Berlínskou zdí.
11
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V této době ještě nikdo ve Spojených státech nevěděl o tom, co se na Kubě
doopravdy děje. Zatím to vypadalo jen na "rutinní" akci převozu obranného vojenského
materiálu. Výzvědná služba Spojených států ale zjistila, že jsou na Kubě instalovány
rakety země-vzduch, které jsou schopny sestřelit špionážní letouny. Právě z toho
vzniklo v USA podezření, že se na Kubě děje něco víc, než si doposud mysleli.
Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné znovu vyslat špionážní lety U-2, které byly
před nedávnem pozastaveny kvůli špatnému počasí. Ohledně vypuštění těchto letounů
se v politických kruzích Spojených států vedly spory, neboť zde vládlo nebezpečí
sestřelení letounu. Nakonec však byly lety povoleny. (Dallek, 2006, str. 462 - 463; Bill
Howard, Discowery World; 2002)
Sovětský velvyslanec Dobrynin vyjádřil v této době své udivení nad intenzitou
reakce Spojených států na dění na Kubě. Dobrynin opět ujišťoval představitele
Spojených států, že jsou na Kubu dodávány pouze vojenské materiály mající obranný
charakter. Dalo by se předpokládat, že Dobrynin slovem obrana mínil reakci na
přítomnost amerických raket v Turecku. Dále dodal, že si Sovětský svaz uvědomuje
rizika, jaká by podobnou akcí vyvolal. Dnes již víme, že tato Dobryninova ujištění
nebyla pravdivá. V této době již Sovětský svaz dodával na Kubu útočný vojenský
materiál. Co se týče uvědomění si rizik, o tom se dá spekulovat. Domnívám se ale, že si
představitelé Sovětského svazu mysleli, že jsou v právu vzhledem k tomu, že podobné
rakety nainstalovaly Spojené státy v Turecku i Itálii.

4. Jak postupovat?
Jakékoliv pochybnosti ohledně pravdivosti domněnek o instalaci útočných raket
byly vyvráceny 14. října 1962. V tento den se podnikl první špionážní let nad ostrovem
Kuba. Letoun byl vybaven kvalitními kamerami a objektivy, které měly velké rozlišení,
a bylo tak možné pozorovat nejen upravování ploch na zemi, ale i samotné nákladní
automobily (ba dokonce i jejich stopy). (Bill Howard, Discowery World; 2002)
Fotografie získané během tohoto letu ,,přinesly nezvratné důkazy o rozmístění útočných
zbraní“. (Dallek, 2006, str. 463) Na fotografiích byla zdokumentována instalace
základen pro rakety středního doletu a dokonce zde byla patrna jedna již zprovozněná
základna. Na fotografiích byly také zaznamenány bombardéry schopné nést jaderné
hlavice. O existenci těchto základen se prezident Kennedy dozvěděl 16. září. ,,Sovětské
rakety na Kubě znamenaly bezprecedentní provokaci a ohrožení bezpečnosti zemí, kde
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mohlo vést k jaderné válce.“ (Dallek, 2006, str. 464) Ovšem zde se naskýtá problém
Turecka. Spojené státy již měly v této době podobné rakety rozmístěny v Turecku,
velmi blízko území Sovětského svazu. Na druhou stranu americké rakety, na rozdíl od
těch na Kubě, celé území Sovětského svazu neohrožovaly. (Dallek, 2006, str. 463 - 464;
May, Zelikow, 1997, str. 45)
Prezident Kennedy se rozmýšlel mezi dvěma možnými řešeními. První z těchto
řešení byla invaze. V rámci přípravy na tuto akci se začalo s přesunem vojáků a
vojenského materiálu co nejblíže ostrovu. Kennedymu se ale do takto radikální situace
příliš nechtělo. Pravděpodobně si byl vědom katastrofálnosti, jakou by to mělo. Druhé
řešení bylo mírnější. Spočívalo v námořní blokádě ostrova. A pokud by blokáda
neuspěla, byla v záloze vojenská akce.
V této chvíli bylo důležité najít řešení a minimalizovat hrozbu propuknutí jaderné
války. Během oněch několika říjnových dnů probírali nejvyšší představitelé Spojených
států mnohá řešení daného problému. A u žádného z nich si nemohli být jisti výsledku.

4.1. Počáteční jednání
Když letoun U-2 nafotografoval 14. října ony osudné snímky, nikdo zatím přesně
nevěděl, co se děje. Celý následující den probíhala analýza fotografií, jejíž výsledek je
nám již známý. 16. října se v dopoledních hodinách v Bílém domě sešla skupina
několika mužů. ,,Bylo rozhodnuto, že tato skupina se bude jmenovat Ex Comm.“12
(Dallek, 2006, str. 464) (Freedman, 2000, str. 170 - 174) Nejprve byli všichni
seznámeni s problematikou, tedy s přítomností raket na Kubě.
Prezident Kennedy se nejprve snažil dopátrat toho, co Sověty vedlo k takovéto
akci. Nakonec došel k závěru, že ,,nemají důvěru ke svým mezikontinentálním
balistickým střelám“. (Dallek, 2006, str. 465) Dalším názorem bylo to, že je Sovětský
svaz znepokojen americkým náskokem v jaderném zbrojení. A nakonec Dean Rusk,
státní tajemník USA, přišel s nápadem, že za tím může stát i situace v Berlíně.
Domníval se, že ,,se Chruščov snaží vyhandlovat Berlín za Kubu, nebo využít invazi

12

executive committee of the National Security Council - výkonný výbor Rady národní bezpečnosti;
skupina nejvyšších představitelů Spojených států zabývající se především otázkami národní bezpečnosti
(členové např. Acheson, McNamara...)
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USA k tomu, aby zaútočil na Kubu“. (Dallek, 2006, str. 465) (Abel, 1966, str. 47)
Myšlení představitelů Spojených států se ale nezaměřilo na přítomnost raket v Turecku.
Pravděpodobně se v tento okamžik nedomnívali, že by to mohl být pro Sovětský svaz
problém.
Bylo nutné nalézt způsob, jakým by byly rakety z Kuby odstraněny. Dean Rusk
usuzoval, že jsou dvě možnosti. ,,Buď náhle a nepředvídaně udeřit, nebo vyvolat
takovou krizi, kdy bude druhá strana muset velice vážně zvažovat kapitulaci.“ (Dallek,
2006, str. 465) Prezident Kennedy v tuto chvíli neuvažoval o diplomatickém řešení
krize, a proto pro něj bylo nutné znát situaci, v jaké se rakety nacházejí. Tedy, zda jsou
připraveny k použití či nikoliv. Podle ministra obrany McNamaryho nebyla zatím
zařízení k použití připravena. (May, Zelikow, 1997, 49; Dallek, 2006, str. 465 - 466; 13)
V tuto chvíli tedy Kennedy zvažoval několik možností - letecký úder proti základnám,
letecký úder proti více cílům, blokádu nebo invazi.
Bylo důležité vyřešit problém, jak dosáhnout odstranění raket z ostrova a zároveň
neriskovat, či nevyvolat válečný konflikt. Robert Kennedy nebyl pro řešení situace
leteckým útokem, neboť se domníval, že by to situaci nevyřešilo a navíc by o život
přišlo mnoho lidí. Robert Kennedy dle svých slov podporoval návrh ministra obrany
McNamaryho - blokádu. Ta nabízela ,,větší pružnost a méně nevýhod než vojenský
útok“. (Kennedy, 1999, str. 18; Dallek, 2006, str. 468; Barnes, 2007, str. 200 - 201)
První den jednání probíhal spíše informativně. Jednotliví lidé se snažili zjistit co
nejvíce podrobností a detailů, které by mohly do budoucna přinést řešení či východisko
ze situace. Byla ustavena skupina politiků a odborníků, kteří se snažili po celou dobu
zažehnat krizi a hrozbu války.
Jejich první jednání se zabývalo analýzou dokumentů, tedy fotografií pořízených
ze špionáže. Bylo nutno tyto fotografie analyzovat, určit, v jakém stadiu se nachází
instalace a zda jsou již rakety připraveny k použití. Toto bylo velice důležité zjištění,
neboť určilo, kolik mají Spojené státy na řešení času. Pokud by totiž bylo zjištěno, že již
jsou rakety připraveny k útoku, byli by nejvyšší představitelé Spojených států pod
mnohem větším tlakem, protože by věděli, že může dojít k útoku.

13
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Ministr obrany ovšem prohlásil, že rakety zatím nejsou připraveny k použití, což
dávalo skupině více času na rozmyšlenou a na nalezení vhodného východiska.
Dalším problémem, kterým se museli zabývat, byl samotný Sovětský svaz,
respektive důvod jejich jednání. Došli k závěru, že se pravděpodobně jedná o sovětský
strach z americké převahy v nukleárních zbraních. Domnívám se ovšem, že Sovětský
svaz došel k závěru, že pokud mohou mít Spojené státy rakety v Turecku - a tím
ohrožovat území Sovětského svazu - mohou mít oni rakety na Kubě. Ovšem zde musím
podotknout, že by rakety z Kuby v případě útoku zasáhly téměř celé území Spojených
států, ovšem v případě raket z Turecka by byla většina území Sovětského svazu v
bezpečí. A je možné, že se představitelé USA touto možností zabývali a po zvážení
všech aspektů jim přišla nepřiměřená právě z důvodu, že americké rakety neohrožují
celé území Sovětského svazu.
Další schůzka se konala až 18. října a ve dnech předcházejících se prezident snažil
najít řešení a shrnout možnosti, které se nabízely. Na této schůzce se opět probíraly
fotografie, kterých nyní bylo více a dalo se z nich vyčíst více informací. Experti určili,
že by rakety moly být připraveny k útoku během týdne. Prezident nebyl ochoten jednat,
pokud by neměl přesvědčivé důkazy, které by pochopili představitelé ostatních států a
zajímal se proto, zda i lidé, kteří nejsou experti, mohou rakety rozeznat na snímcích.
Lidé z Ex Commu usoudili, že nezasvěcení to rozpoznat nemohou, což dokládá i
svědectví Roberta Kennedyho: ,,Byly nám ukazovány fotografie. Experti, vybavení
mapami a ukazovátky, nám řekli, že… na pasece blízko San Cristobalu je na Kubě
budována raketová základna. Mně například nezbývalo, než abych jim věřil…“
(Kennedy, 1999, str. 11)
Bylo zřejmé, že se prezident zdráhá tvrdě zasáhnout, pokud by k tomu neměl
důkazy, které by byly přesvědčivé. K opatrnému řešení nabádal i Charles Bohlen,
diplomat, který ve svém dopise doporučuje nejprve podniknout diplomatická opatření a
teprve poté útok. Pokud by útoku nepředcházela diplomacie, mohl by Sovětský svaz
zaútočit proti Berlínu. (Dallek, 2006, str. 468 - 469;

14

) Bylo nutné započít situaci řešit

diplomaticky, vyjednáváním a méně drastickým řešením – blokádou. Vojenská akce
měla zůstat v záloze.
14
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Blokáda byla ve všech ohledech lepším řešením. Jednak v případě neúspěchu byla
stále záloha v podobě invaze, ale pokud by byla úspěšná, Spojené státy by se vyhnuly
obvinění z agrese a vyvolání konfliktu. Prezidentův bratr Robert Kennedy15 prohlásil:
,,Je rozumné začít méně násilnými kroky, protože rozbombardovat to tam můžeme
vždycky16. Nemuselo by to ale být nutné a potom bychom byli obviňováni ze zbytečného
zneužití násilí.“ (Dallek, 2006, str. 471) Tento postoj zaujal i prezident Kennedy a spolu
s dalšími politiky se shodli na tom, že nejlepší je blokáda ostrova. Prezidentův umírněný
postoj se ale neshledal s nadšením u sboru náčelníků štábů. Ti byli jednoznačně proti
této umírněné reakci. Zastávali názor, že je nutno začít vojenskou akci. Prezident
Kennedy jejich postoj jednoznačně odmítal. Na rozdíl od vojáků se domníval, že pokud
by vojenská akce na Kubě nevyvolala odvetu zde, Sověti by určitě zaútočili na Berlín. A
to už by jadernou válku vyvolalo. (Dallek, 2006, str. 471 - 472; May, Zelikow, 1997,
str. 123 - 124; Abel, 1966, str. 76 - 79) Prezident a další zastánci mírnější varianty
bojovali s představiteli vojenských sil, kteří se domnívali, že vojenská akce je a bude
tou nejlepší variantou. Bylo nutné přesvědčit všechny o tom, že vojenský útok musí být
až tou poslední možností.
Na další schůzce Ex Commu je již vidět jistý rozdíl mezi reakcemi různých
představitelů. Hlavně lidé z vojenské sféry byli pro okamžitou a tvrdou reakci, která by
se stávala z vojenského útoku. Naopak prezident a s ním několik dalších mužů hledal
řešení, které by nebyly takto vyhrocené a přikláněl se spíše k diplomacii a blokádě.
Blokáda

začínala

představovat

politicky

nejschůdnější řešení

problému.

Domnívám se, že to bylo z toho důvodu, že byla dostatečně tvrdá, aby přinutila Sověty
stáhnout se, ale nebyla zase tak vyhrocená, aby přímo vedla k válečnému konfliktu.
Skupina se tedy začínala dělit na dva proudy - zastánce vojenské akce a příznivce
blokády. Bylo nutné najít co nejdříve shodu a začít situaci řešit, neboť experti při
analýze dalších fotografií došli k závěru, že rakety budou k použití připraveny asi do
týdne.
Jak již bylo zmíněno výše, domnívám se, že pro prezidenta a celou skupinu byla
doba, za kterou budou rakety připraveny, klíčovým údajem. Protože v okamžiku, kdy by
již byly připraveny k použití, by se území Spojných států ocitlo v hrozbě nebezpečí
útoku, a tím by se i snížil manévrovací prostor pro řešení.
15
16

ministr spravedlnosti
Celkem přesné vyjádření taktiky USA až do dnešní doby
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Následující den prezident odjel kvůli svému programu do Illinois. Schůzku nechtěl
zrušit tak, jak to neudělal ani v předcházejících dnech. Přesto se ještě před odjezdem
sešel se sborem náčelníků štábů ozbrojených sil USA. ,,Diskutovali o možných
politických tazích, i jak v řešení krize pokročit.“ (Dallek, 2006, str. 471) Lidé z vojenské
sféry byli pro okamžitý letecký útok. Vzhledem k předchozím zkušenostem (Zátoka
sviní) nepovažoval John F. Kennedy jejich rady za důvěryhodné a hodné uskutečnění.
Prezident se především obával toho, že po útoku na Kubu by Sověti obsadili, či zaútočili
na Berlín. Spojenci Spojených států by poté došli k závěru, že Spojené státy riskují
Berlín a nechávají ho napospas Sovětům, aby se vyhnuly krizi na Kubě. (Dallek, 2006,
str. 471; May, Zelikow, 1997, str. 175 - 177;17) Prezident se velmi obával o situaci
v Berlíně. Měl strach, že by se Berlín mohl stát cílem případného útoku.
Prezident byl sice nakloněn umírněnému řešení v podobě blokády, přesto však
před odjezdem do Illinois řekl svému poradci pro národní bezpečnost Bundymu, ,,aby
ponechal variantu leteckých útoků ve hře“. (Dallek, 2006, str. 472) Skupina Ex Commu
byla nyní rozdělena na dvě skupiny (zastánce útoku a zastánce blokády). Poradce pro
národní bezpečnost Bundy byl pro radikální řešení - tedy pro útok. Dean Acheson s jeho
návrhem souhlasil. Ministr McNamara byl proti útoku. Obě skupiny vypracovaly plány,
stanoviska i analýzy. Na naléhání prezidenta Kennedyho, který měl Robertovi říci, že
,,překvapivý útok jako v Pearl Harbor není v našich tradicích“, (May, Zelikow, 1997,
str. 189) se nakonec skupina začala spíše přiklánět k blokádě, ovšem zcela rozhodnuto
ještě nebylo.

4.2. Padne rozhodnutí?
K dalšímu jednání se skupina sešla v sobotu 20. října odpoledne. Prezident si
nejprve poslechl návrhy a vypracované plány obou skupin, které přichystaly předchozí
den. Ministr McNamara, zastánce blokády, se domníval, že pokud budou Spojené státy
požadovat stažení raket z Kuby, je nutné mít připraven podobný protinávrh. Dále také
shrnul nevýhody, které s sebou blokáda přináší. Pravděpodobně by trvalo delší dobu,
než by došlo k odstranění raket, oslabily by se pozice Spojených států a mohla by se
17
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zhoršit vnitropolitická situace. McNamara ale také uvedl výhody blokády: Blokáda
nezpůsobí problémy se spojenci, nebude žádný překvapivý letecký útok a
pravděpodobně největší výhoda blokády je to, že to není náhlý vojenský krok, který by
vyvolal protiakci ze strany SSSR, a hrozil tak ve vyhrocení a následnou válku. (May,
Zelikow, 1997, str. 193 - 194; Abel, 1966, str. 93 - 94)
Dále se prezident zabýval druhým řešením, tedy leteckým útokem. Nejvíce ho
zajímala otázka, zda by útok mohl zničit všechny rakety a zda by nemohly být použity
během útoku. Šéf sboru náčelníků M. Taylor i McNamara se shodli na tom, že by
pravděpodobně všechny rakety zničeny nebyly, a tudíž existuje možnost, že by mohly
být použity. McNamara následně upozornil prezidenta, že by americký letecký útok
téměř jistě vyvolal sovětskou reakci v Berlíně a president s tímto konstatováním
souhlasil. (May, Zelikow, 1997, str. 196 - 197)
Po zvážení možností se skupina shodla na řešení - tímto řešením byla blokáda
karibského ostrova. Vzhledem ke snaze vyhnout se co nejvíce vyhrocení situace, hovoří
se o blokádě jako o karanténě. (Dallek, 2006, str. 471 - 473; May, Zelikow, 1997, str.
189 - 190)
Karanténa ostrova měla být vyhlášena současně s požadavkem o odstranění raket
středního doletu. Kennedy byl ochoten jednat o podobné akci ze strany Spojených států
- tedy o stažení amerických raket z Turecka či Itálie. K tomuto kroku by ovšem byl
ochoten přistoupit, pokud by návrh přišel od Sovětského svazu. (Dallek, 2006, str. 473)
Poté, co se prezident vrátil zpět do Bílého domu, následovala rozhodující schůzka,
na které padlo zásadní rozhodnutí. Schůzka trvala téměř tři hodiny a zvažovaly se
všechny možnosti i následky jednotlivých řešení. Ve prospěch blokády nakonec
hovořilo více faktorů, jedním ze zásadních bylo to, že akce není nebezpečná a není
pravděpodobné, že by vyvolala krizi v Berlíně.
Letecký útok by naopak vyvolal sovětskou reakci v Berlíně a Spojené státy by se
pak ocitly pod palbou kritiky západoevropských zemí, že nechávají padnout Berlín.
Diplomatické řešení tedy zvítězilo nad vojenským.
Dalším problémem, kterým se nejvyšší představitelé Spojených států museli
zabývat, byla otázka amerických raket v Turecku a Itálii. O tom již bylo hovořeno a
domnívám se, že byly jednou z příčin, ne-li jedinou příčinou, přesunu sovětských raket
na Kubu. Američané si uvědomovali, že je zde možnost, že budou muset své rakety
demontovat, neboť to samé chtěli po Sovětech. Touto skutečností si byli vědomi, ale
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nechtěli to prezentovat na veřejnosti - nechtěli přijít s tímto návrhem, ale předpokládali,
že tento návrh přijde od Sovětského svazu.
Američané tedy byli ochotni ustoupit, ale nesměli by tím vyvolat dojem slabosti ten by vyvolali právě tím, že by ochotu ústupku vyhlásili sami. Pravděpodobně se
obávali toho, že by v očích ostatních států Západu vypadali příliš slabí, než aby se
postavili Sovětům. Jinými slovy by to vypadalo tak, že udělají vše proto, (v očích Turků
či Italů by se to mohlo jevit tak, že jsou ochotni riskovat bezpečnost jiného státu) aby
odvrátili nebezpečí, které jim hrozí.
V pondělí 22. října se konalo několik jednání, na kterých se diskutovalo o situaci a
o jejím řešení. Dopoledne se opět sešla skupina Ex Commu, aby prodiskutovala
rozhodnutí, které padlo v sobotu a aby upravila projev, který se prezident chystal
přednést ten večer v televizi. Skupina se především zabývala důsledky jejich
rozhodnutí, hlavně otázkami Západního Berlína a také případným stažením raket z
Evropy. Tento den také začala série několika vojenských operací, především v
Karibském moři, Atlantiku a Středozemním moři. (Nálevka, 2001, str. 89 - 90; Abel,
1966, str. 114 - 115)
Na následné schůzce prezident přednesl projev, ve kterém konstatoval, že útok je
velmi radikální řešení, který by Sovětský svaz vyprovokoval, což ovšem není v zájmu
Spojených států. Poté se konala schůzka se členy Kongresu. Byly odhaleny informace
ohledně přítomnosti sovětských raket na Kubě, byla shrnuta fakta i nebezpečí a
ohrožení Berlína

a

kongresmani

byli

také

informováni

o

již

započatých

operacích.,,Prezident stručně nastínil vývoj krize od poloviny října a objasnil senátorům
i důvody, které ho vedly k rozhodnutí o zavedení námořní blokády Kuby.“ (Nálevka,
2001, str. 92) Ovšem prezident se nesetkal s podporou svého řešení. Naopak, senátoři
byli pro letecký útok. (Nálevka, 2001, str. 91 - 92; May, Zelikow, 1997, str. 245 - 248)
V této chvíli již byli o krizi informováni i představitelé evropských zemí, kteří, na
rozdíl od amerických politiků, podporovali Kennedyho umírněné řešení.
Nastal zde problém informování veřejnosti. Prezident se obával, že by zveřejnění
jeho neochoty útočit vyvolalo v zemi nepokoje. Pravděpodobně se obával toho, že si
lidé budou myslet, že není dost radikální a v jistém smyslu podléhá nátlaku Sovětů.
Proto svůj projev konzultoval s bývalými prezidenty Trumanem a Eisenhowerem.
Kennedyho televizní projev byl do té doby nejsledovanějším prezidentským projevem.
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Kennedy seznámil obyvatele USA se vzniklou situací. Hovořil o raketách na Kubě i o
opakovaném ujišťování ze strany Sovětského svazu, že jde pouze o obranu. Oznámil, že
Spojené státy budou ostrov blokovat. Hovořil o tom, že pokud využijí rakety na Kubě k
útoku na Spojené státy, vyvolá to neodkladnou reakci. Také přislíbil pomoc v případě
ohrožení Berlína. (Dallek, 2006, str. 473 - 475; Nálevka, 2001, str. 94 - 95)
Tento den nebyl pro prezidenta jednoduchý. Ačkoliv byl již od soboty rozhodnutý
pro blokádu, ve Washingtonu jeho názor zdaleka všichni nesdíleli. Na schůzce se členy
Kongresu se objevily názory, že by měl být podniknut letecký útok, neboť blokáda by
prý byla neúčinná.
Prezidentův postoj naopak podporovali evropští politici, neboť si pravděpodobně
byli více vědomi následků leteckého útoku.
Další problém, kterým se musel prezident tento den zabývat, bylo informování
veřejnosti o probíhající krizi. Do této doby byly všechny informace tajné, nevěděli o
nich ani členové Kongresu, natož obyčejní Američané. Prezident musel svůj projev
sepsat a přednést tak, aby si lidé uvědomili rizika, která státu hrozí. A zároveň aby
pochopili, proč prezident vybral právě řešení blokádou.
Jednání pokračovala i následující den, 23. října. Ex comm musel nyní vypracovat
plány pro různé scénáře. Bylo nutné ujasnit si postup v případě sestřelení letounu U-2,
dále bylo nutné rozhodnout, jak dalece budou probíhat vojenské přípravy a mobilizace.
Nejvíce ovšem prezidenta trápila otázka Berlína. Byl proto zřízen podvýbor Ex commu
pro Berlín. (Nálevka, 2001, str. 98; May, Zelikow, 1997, str. 293)
Výbor byl informován, že zatím sovětské jednotky nebyly nikde uvedeny v
pohotovost. Vzhledem ke svým obavám ovšem prezident nařídil, aby byla uvedena do
provozu opatření, která by znemožňovala blokádu Berlína. Otázka, co by se stalo po
případném sestřelení letounu U-2, byla záhy zodpovězena. Po takovém útoku by
stíhačky a bombardéry zničily základnu raket země-vzduch. Takovýto útok by podle
McNamary mohl být uskutečněn do dvou hodin od sestřelení letounu. Prezident ovšem
všechny upozorňoval, že případný útok na letoun U-2 musí být několikrát ověřen
předtím, než by došlo k americké odvetné akci. (Kennedy, 1999, str. 27-28; Abel, 1966,
str. 132 - 135)
Při odpoledním jednání Ex commu ředitel CIA informoval ostatní o přítomnosti
sovětských jaderných ponorek v Karibském moři. Ihned se podnikla bezpečnostní
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opatření. Byla vyhlášena zvýšená ostraha letadlových lodí a řešila se i otázka ochrany
nejvíce ohroženého civilního obyvatelstva, což bylo něco pod 100 000 000 lidí.
(Nálevka, 2001, str. 98 - 99; Abel, 1966, str. 139 - 140)
Dále se na této schůzce Ex commu projednávaly další opatření týkající se blokády,
karantény. Projednávaly se především otázky týkající se zastavování lodí mířících k
ostrovu. Co dělat, když loď odmítne zastavit? Na tuto otázku se pokoušeli najít takové
řešení, které by bylo nejklidnější a nejméně konfliktní. Na takovou loď se mělo střílet,
ovšem jen na lodní šroub či kormidlo. Námořnictvo se v takovém případě musí vyhnout
ztrátám na životech. Prezident byl také proti návrhu takovou loď obsadit, ministr
McNamara poté prohlásil, že loď by měla být odtažena do jednoho z amerických
přístavů18. Bylo nutné vyřešit mnoho otázek týkajících se karantény ostrova. Prezident
všem radil nejvyšší opatrnost a nabádal k rozvážnosti. (Kennedy, 1999, str. 28 - 29;
May, Zelokow, 1997, str. 334)
Po ukončení schůze Ex commu se prezident Robert Kennedy, Ted Sorensen19 a
Kenn O´Donell20 dále radili o nastalé situaci. Prezident se nadále obával ukvapeného
rozhodnutí či špatného úsudku. Nakonec se všichni shodli, že nebudou kvůli Kubě
riskovat válku. Zároveň ovšem připustili možnost protiakce v případě, že si to situace
bude žádat. Prezident poté navrhl Bobbymu, aby se sešel s Dobryninem a vyčetl mu
všechny důsledky krize i ukvapeného jednání. (Kennedy, 1999, str. 29-30)
Ačkoliv byl již prezident rozhodnut, jak situaci na Kubě vyřešit, stále se potýkal s
mnoha problémy. Byly to hlavně otázky bezpečnosti a dalšího postupu v případě
vyhrocení dané situace. Své rozhodnutí zahájit blokádu ostrova, dokud nebudou zbraně
staženy, si nechal odsouhlasit na jednání Organizace amerických států. Tím si zajistil
podporu a také jistou výhodu, protože jeho rozhodnutí odsouhlasila OAS.
Poté, co bylo toto vyřešeno, se potýkal s dalším rozhodováním o postupu v
případě složitých událostí. Prezident Kennedy se snažil postupovat co nejopatrněji.
Nabádal své spolupracovníky, aby si vše rozmysleli, než podniknou nějakou akci, která
by se nakonec mohla ukázat jako zbytečná a zbrklá.

18

Takovým přístavem měl být např. Charleston v Jižní Karolíně nebo Jacksonville na Floridě
Zvláštní poradce prezidenta Kennedyho
20
Poradce prezidenta Kennedyho
19

30

Neuváženého rozhodnutí se prezident velmi obával, neboť si byl vědom vážných
následků jakéhokoliv rozhodnutí. I proto poslal dopis Chruščovovi a poslal svého bratra
na schůzku s Dobryninem. Aby dal představitelům Sovětského svazu najevo, že se bojí
vyhrocení a ukvapených reakcí a že by byl velmi rád, kdyby se celá akce obešla bez
vojenského útoku.
Jak již bylo několikrát zmíněno, nejvíce se obával přenesení konfliktu z Karibské
oblasti do Evropy, konkrétně do Berlína. Berlín byl jazykem sváru Sovětského svazu a
Spojených států již od konce druhé světové války a nedávno skončená berlínská krize a
postavená Berlínská zeď to jen potvrzovaly. Chruščov chtěl již během druhé berlínské
krize začlenit celý Berlín do NDR a Kennedy se nyní obával, že by se o to mohl pokusit
znovu, tentokrát vojenskou silou, kdyby mu k tomu Spojené státy daly záminku v
podobě útoku na sovětské lodě mířící ke Kubě. Kennedy dal proto vědět představitelům
evropských zemí, aby se připravili na případný konflikt v Berlíně.
Jediné, co mohlo prezidenta do jisté míry uklidňovat, byl fakt, že zatím žádné
sovětské jednotky nebyly uvedeny do stavu pohotovosti. Na druhou stranu měl ale
důvod ke znepokojení, neboť mu byla na večerní schůzce předána informace, že
sovětské ponorky míří do Karibiku.
Byla to velmi ošemetná situace a jakékoliv škobrtnutí či špatný odhad situace
mohl vést ke katastrofě. Prezident si toho musel být vědom, neboť několikrát nabádal
své spolupracovníky, ministry a generály k rozvaze.

4.2.1. Organizace amerických států
Organizace amerických států (OAS) patří mezi nejstarší regionální organizace na
světě. Počátky této organizace sahají až do roku 1890, kdy byla ustavena Mezinárodní
unie amerických republik. Samotná OAS vznikla až po konci druhé světové války v
roce 1948 v Kolumbijské Bogotě. Organizace byla založena proto, aby zajišťovala
solidaritu, spolupráci a územní celistvost na americkém kontinentě. Dnes má OAS 35
členů.21
Dne 23. října proběhlo jednání Organizace amerických států. Nejvyšší
představitelé Spojených států měli obavu, že nedokáží přesvědčit dostatečné množství
lidí, aby podpořili návrh blokády ostrova. Ovšem OAS nakonec podpořila návrh

21

http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp 4. 2. 2013
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Spojených států a dokonce některé země OAS poskytly Spojeným státům podporu v
podobě mužů či zásob. (Kennedy, 1999, str. 27)

4.3. Alea iacta est
Ve středu 24. října 1962 vstoupila v platnost blokáda Kuby, jejíž linie byla
stanovena na 500 mil. V tuto chvíli byly všechny rakety na Kubě již nainstalovány, a
tudíž již byly připraveny k použití. Sovětské lodě s nákladem se v této době již blížily k
linii blokády. V dopoledních hodinách začalo další jednání skupiny Ex commu.
Blokáda byla vyhlášena, ovšem stále zde trvala obava ohledně toho, zda ji
sovětské lodě dodrží. Co dělat v případě, že se odmítnou zastavit?
Během začátku jednání ministr McNamara ostatní informoval, že některé sovětské
lodě se již blíží k linii blokády. Spojené státy se tedy pravděpodobně budou muset
rozhodnout, zda lodě zadržet, či se stáhnout. V tuto chvíli již bylo jasné, že odpalovací
rampy i rakety na Kubě jsou již připraveny22. Ve chvíli, kdy se sovětské lodě
nezadržitelně přibližovaly k linii blokády, zabýval se Ex comm a prezident jedinou věcí.
Jak budeme postupovat v případě, že se nezastaví? A jaké to bude mít následky? Situaci
ještě zhoršila informace, že u dvou lodí, které jsou nejblíže, se pohybuje také ponorka.
Plán nakonec zněl tak, že bude vyslána letadlová loď a ponorka musí být donucena
vynořit se a identifikovat se. Co ovšem dělat v případě, že ponorka odmítne?
McNamara měl v tomto případě jasno - ,,budou použity hlubinné bomby s malou náloží,
dokud se ponorka nevynoří“. (Kennedy, 1999, str. 32) (May, Zelikow, 1997, str. 353 356; Kennedy, 1999, str. 32) Otázka, co dělat v případě, že se lodě nezastaví na linii
blokády, tedy byla vyřešena.
V okamžicích, které byly podle Roberta Kennedyho ,,dobou největších obav“,
(Kennedy, 1999, str. 32) přišla zpráva, že sovětské lodě se na linii blokády zastavily, či
změnily kurz a obrátily se zpět k Sovětskému svazu. Prezident prohlásil, že Spojené
státy tedy nemusí žádné lodě zastavovat. Vznikla ovšem obava, že námořnictvo by
mohlo zasáhnout. Dean Rusk proto navrhl, aby bylo námořnictvo informováno, že nemá
podniknout žádný zásah. Námořnictvu byla dále odeslána práva, že pokud se sovětské
lodě chtějí otočit a plout zpět, nemá jim v tom být bráněno. Ba právě naopak. (May,
Zelikow, 1997, str. 357 - 361)

22

Předchozí den proběhl další špionážní let U-2 a na pořízených materiálech jsou již všechny materiály
jasně viditelné a rozeznatelné
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Odpoledne se ukázalo, že dopolední obavy ohledně postupu námořnictva byly
zcela oprávněné. Ministr McNamara se sešel s admirálem Andersonem. Ministr mu
vytýkal jisté zpoždění v informovanosti a nabádal admirála, aby se držel příkazů
prezidenta a svévolně nepostupoval žádnou akci. Admirál Anderson ovšem nesdílel
prezidentovy obavy a ani ministrovy výtky mu nebyly po chuti. Prohlásil, že
námořnictvo si s loděmi, které přeruší blokádu, bude nakládat tak, jak bude považovat
za správné. Na ministrovu otázku, jak by postupoval, odpověděl admirál tak, že ,,budou
střílet přes příď, a jestliže loď nezastaví, vyřídí jí z provozu kormidlo“. (Dallek, 2006,
str. 478) Ministr zakázal admirálovi jakoukoliv akci bez jeho svolení a následně se
zmínil, že admirála propustí. (Dallek, 2006, str. 478; Abel, 1966, str. 154 - 155)
První den blokády se nejvyšší činitelé Spojených států zabývali především
myšlenkami dopadu případného útoku na plavidlo, které se nezastaví. Pro takovou
situaci se snažili nalézt nejméně konfliktní a agresivní řešení a domnívám se, že jejich
nápad na zneškodnění lodního šroubu takovým řešením byl. V případě sovětské
ponorky bylo řešení použití hlubinných bomb poněkud agresivnější a asi by znamenalo
větší pravděpodobnost vzniku konfliktu, než zničení lodního šroubu nějaké lodi. Na
druhou stranu nejsou v případě ponorky k dispozici příliš šetrné prostředky, jak jí
donutit zastavit a přitom ponorku nepotopit.
Zajisté se všem v místnosti ulevilo, když se k nim donesla zpráva, že se lodě
zastavují a chtějí se otočit a plout zpět. V tuto chvíli se svět ocitl v bezpečí. Ovšem
podle toho, jak probíhala odpolední schůzka ministra McNamaryho s admirálem
Andersonem, mohlo se stát, že bude námořnictvo jednat podle vlastního uvážení a
nikoliv podle rozkazů prezidenta. Vzhledem k této informaci se zdá ještě více
prozřetelné, že Dean Rusk požadoval, aby se ujistili, že námořnictvo nebude nic
podnikat a že nechá lodě otočit se.
Blokáda ostrova zatím plnila svůj účel. Lodě se zastavily na linii blokády a
Spojené státy si tedy mohly být téměř jisty, že na Kubu není dopravován žádný
vojenský materiál23. Nastal zde ovšem jiný problém. Instalace vojenského materiálu na
Kubě probíhala stále. Prezident nyní usiloval o odstranění všech zbraní z ostrova a byly
23

K úplnému ujištění použily namátkovou kontrolu. Zkontrolovaly loď, která byla původem libanonská,
ale byla v sovětském pronájmu. Vzhledem k tomu, že loď nebyla původně sovětská, nejednalo se o příliš
velkou provokaci, a tak bylo riziko vyhrocení minimální.
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dva způsoby, jak toho dosáhnout. Jedním z nich byl útok a následná likvidace materiálu,
druhým bylo vyjednávání a diplomacie. Ovšem v případě invaze by byly zbraně, které
již byly na Kubě instalovány a připraveny k použití, namířeny na území Spojených
států. (Kennedy, 1999, str. 39 - 40; Dallek, 2006, str. 479 - 480; May, Zelikow, 1997,
str. 448 - 453) Zde se projevila slabina amerického plánu. Docílili toho, že již nebyl na
Kubu dopravován materiál vojenského charakteru, ale již si nezajistili to, že přestane
probíhat instalace stávajícího materiálu. Na tento problém bylo třeba se zaměřit, a to co
nejrychleji.
V době, kdy prezident i Ex comm začali opět pociťovat jistou míru napětí a tlak na
řešení se stále stupňoval, přišel dopis od Chruščova. V tomto dopise hovořil o ochotě
ukončit spor a navrhl dohodu. Ta spočívala v tom, že Spojené státy zaručí, že Kuba
nebude obsazena, Sovětský svaz nebude dále pokračovat ve vyzbrojování ostrova.
Chruščov byl ochoten stáhnout sovětský vojenský materiál pryč z ostrova výměnou za
garanci "bezpečnosti" pro Kubu. Záhy se však objevil druhý dopis, ve kterém také
Chruščov požadoval stažení amerických raket z Turecka. (Kennedy, 1999, str. 40-41;
Dallek, 2006, str. 480 - 481; Freedman, 2000, str. 198 - 201)
Dne 27. října skupina Ex commu jednala o dalším postupu. Jako v případě dohadů
ohledně blokády, i nyní se objevili lidé, kteří navrhovali okamžité vojenské řešení
následované invazí. Prezident se ovšem takového kroku obával a byl ochoten jednat o
stažení raket z Turecka. Jako nejrozumnější řešení se nyní jevilo odpovědět na první
dopis a druhý ignorovat - tedy nezmiňovat se o možnosti demontáže tureckých raket.
Kennedy tedy poslal Chruščovovi dopis, ve kterém žádá stažení raket z Kuby a poté, co
tak bude učiněno, bude karanténa ostrova ukončena. (Dallek, 2006, str. 482; Abel, 1966,
str. 185 - 188)
Od 27. října situace nevypadala příliš dobře, avšak 28. října se situace změnila.
Sovětský svaz přijal americké požadavky. Prezident Kennedy prohlásil, že blokáda
ostrova bude pokračovat, dokud nebudou splněny podmínky dohody. (Dallek, 2006, str.
484; Nálevka, 2001, str. 120 - 122)
Dalo by se říci, že tyto dny byly asi nejvážnějšími a pro Ex comm nejtěžšími. Sice
dosáhli toho, že se ke Kubě již nedostane žádný materiál, museli ovšem najít způsob,
jak toho, kdo se již na ostrově nacházel, dostat pryč. Během jednání se názory různily
podobně, jako během rozhodování o blokádě. Stále se zde objevovaly hlasy pro
uskutečnění útoku. Ten by ovšem nyní, kdy již byly rakety funkční, znamenal přímé
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ohrožení území Spojených států. Prezident Kennedy si toto riziko pravděpodobně
uvědomoval.
Když se již situace zdála být klidnější - v době, kdy přišel první dopis od
Chruščova, ve kterém žádal záruku pro Kubu, probíhala jednání ohledně dalšího
postupu. Tento dopis, dle mého názoru, působil jistým uklidňujícím dojmem, neboť
ukazoval na sovětskou ochotu s krizí skončit.
Chvíle klidu však byly záhy přeťaty dalším dopisem, ve kterém již Chruščov
požaduje stažení raket z Turecka. Nastala další krize. Prezident se nakonec rozhodl
neodpovídat na druhý dopis a zaslal do Moskvy žádost o stažení raket z Kuby. Kubě
pak bude zaručeno, že Spojené státy nepodniknou invazi na její území a karanténa
ostrova bude ukončena.
Sovětský svaz s těmito podmínkami nakonec souhlasil.

5. Jednání USA - SSSR
Kontakty prezidenta Kennedyho a Chruščova před krizí nebyly osobního
charakteru. Chruščov poslal dopis, nebo vzkázal zprávu přes tajemníka, podobně tomu
bylo i ze strany prezidenta Kennedyho.
I když se kubánská krize týkala situace na Kubě, představitel tohoto státu, Fidel
Castro, nebyl k jednání přizván. Jednání probíhala výhradně na úrovni USA - SSSR a
Kuba z nich byla naprosto vyloučena.
Během krize se kontakty představitelů obou supervelmocí odehrávaly denně, jak
vzpomíná Robert Kennedy: ,,Byli jsme v téměř každodenním spojení s Chruščovem.“
(Kennedy, 1999, str. 36)
Když se dne 18. října sešel prezident Kennedy se sovětským ministrem zahraničí
Andrejem Gormykem, Kennedy si již promýšlel možnosti postupu proti Kubě. Oba dva
v této chvíli věděli, co Sovětský svaz na Kubě dělá doopravdy. Ani jeden z mužů se na
této dvouhodinové schůzce nezmínil o problematice Kuby. Gromyko pouze prohlásil, že
vojenský materiál dovážený na Kubu je pouze obranného charakteru. Kennedy se ani
náznakem nezmínil o tom, co Spojené státy vědí. Věděl totiž, že pokud by se rozhodl
pro vojenský útok, potřeboval by moment překvapení. Ten by ale ztratil, pokud by začal
situaci rozebírat. (Dallek, 2006, str. 470; Bill Howard, Discowery World; 2002; Abel,
1966, str. 74- 77)
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Sovětský ministr z této schůzky odcházel spokojen. Kennedy byl tak opatrný, že
se Gormyko domníval, že prezidenta svými prohlášeními uklidnil a oznámil
Chruščovovi, ,,že situace je obecně vcelku uspokojivá“ . (Dallek, 2006, str. 470)
V pondělí 22. října se rovněž v podvečer konala schůzka D. Ruska a Dobrynina.
Dean Rusk předal velvyslanci Kennedyho dopis Chruščovovi a také text Kennedyho
večerního projevu. V dopise z 22. října prezident Kennedy varuje Chruščova před
podceněním odhodlání Spojených států a před případným začátkem jaderné války. V
dopise ho varuje před započetím nukleární války, kterou ,,nemůže žádná země vyhrát“.
(Dallek, 2006, str. 475) V dopise trval na odstranění raket z Kuby. (Dallek, 2006, str.
475; Kennedy, 1999, str. 36)
Chruščovova odpověď z druhého dne obsahovala obvinění z blokády a výhružky,
že Sovětský svaz nebude tolerovat akce takového charakteru. Dopis obsahoval
"klasickou sovětskou rétoriku", ve které se nacházejí slova jako ,,banditství proti Kubě“
či ,,bláznovství degenerujícího imperialismu“. (Kennedy, 1999, str. 37) V témže dopise
Chruščov varoval, že sovětské lodě se na linii blokády nezastaví a pokud jim budou
kladeny překážky ze strany USA, budou ,,nuceni přijmout opatření, jež považují za
nezbytná...“ (Kennedy, 1999, str. 37) Blokáda podle Chruščovových slov znamená
,,vážnou hrozbu pro mír“. (Dallek, 2006, str. 476)
V prvním dopise prezidenta Kennedyho se dle mého názoru objevují jen fakta s
osobním hodnocením, ale nedomnívám se, že by byl dopis útočného charakteru. Naproti
tomu odpověď sovětského vůdce je ryze útočná. Nevyhýbal se útočným slovům a
slovním spojením, napadal a vyhrožoval vojenskými akcemi.
V Kennedyově odpovědi bylo uvedeno, že ,,i přes soukromá a veřejná ujištění, že
rakety nebudou na Kubě umístěny, Sovětský svaz učinil právě tento krok“. (Kennedy,
1999, str. 37) Kennedy v dopise vyjadřoval rozčarování nad falešnými sliby a ujištěními
ze strany Sovětského svazu a prohlásil, že vzhledem k okolnostem jsou opatření ze
strany Spojených států adekvátní. (c. d. str. 37 - 38)
Po jednání OAS zaslal prezident Kennedy dopis prvnímu tajemníkovi
Chruščovovi. V tomto dopise žádal, aby byla Sovětským svazem respektována
karanténa, kterou odsouhlasilo jednání Organizace amerických států. V dopise prezident
též napsal, že si nepřeje, aby došlo k útokům na sovětské lodě a že mu velmi záleží na
tom, aby nikdo neudělal nic, co by mohlo vést ke zhoršení situace. (Kennedy, 1999, str.
28)
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Prezident Kennedy psal tento dopis zajisté tak, aby nejvyššího představitele
Sovětského svazu Chruščova do jisté míry uklidnil a aby mu nedal záminku k vyhrocení
situace. Naléhal, aby Sověti nepodnikli nic, co by mohlo vyvolat americkou reakci.
Zároveň se zmínil, že ani americká strana nepodnikne takové kroky, které by vedly ke
zhoršení situace. Oním zhoršením situace v dopise prezident Kennedy pravděpodobně
mínil vyhrocení situace v Evropě, resp. v Berlíně. Toho se prezident velmi obával,
neboť další berlínská krize by mohla vyústit v ozbrojený konflikt.
V pozdních večerních hodinách uposlechl Robert Kennedy svého bratra a sešel se
na sovětské ambasádě se sovětským velvyslancem Dobryninem. Robert Kennedy
nejprve shrnul události předcházející jejich setkání a následně se s Dobryninem bavili o
přítomnosti raket a o tom, proč Dobrynin na poslední schůzce lhal. Dobrynin tenkrát
trval na tom, že žádné rakety na Kubě nejsou. Podle Dobrynina byly tehdy jeho
informace - přímo od Chruščova - že na Kubě rakety nejsou a ani nebudou. Robert
Kennedy se následně zeptal, zda mají sovětské lodě příkaz proniknout blokádou.
Dobrynin odpověděl, že jejich poslední instrukce byly takové, že mají proniknout ke
Kubě a že o ničem jiném neví. Celá schůzka nakonec byla charakterizována jako
,,totální ztroskotání důvěry mezi oběma velmocemi“ . (Nálevka, 2001, str. 99; Kennedy,
1999, str. 30-31)
Schůzka nesplnila to, co si od ní prezident sliboval. Prezident se domníval, že se
Robert bude s Dobryninem bavit především o možných rizicích a dopadech krize.
Robert se ale s Dobryninem bavili o věcech a událostech dávno minulých a k
přítomnosti se dostali až na konci rozhovoru, kdy Dobrynin sdělil , že se sovětské lodě
pokusí dostat přes blokádu směrem ke Kubě. Domnívám se, že v tuto chvíli měl Robert
stočit řeč na následky tohoto rozhodnutí, to se ovšem nestalo. Dále pak lži či
polopravdy, které říkal Dobrynin, jen podkopaly již tak velmi slabé základy důvěry.
Den po započetí blokády, 25. října, přišel do Washingtonu dopis od Chruščova. V
tomto dopise Chruščov odmítl blokádu dodržet a zmínil se, že Sovětský svaz má vše
potřebné k tomu, aby bránil svá práva. Zároveň ale pozval na jednání Williama
Knoxe24. Během tohoto jednání Chruščov připustil existenci raket na Kubě. Zároveň
vyjádřil ochotu setkat se s prezidentem Kennedym. Prezidentova odpověď na
Chruščovův dopis dorazila do Kremlu tentýž den. Chruščov na základě této odpovědi
došel k závěru, že bude nejlepší krizi ukončit. (Dallek, 2006, str. 479)

24

President Westinghouse International
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Závěr
Kubánská krize byla jednou z největších krizí, které se za čtyřicet let trvání
studené války odehrály. V této době stál svět skutečně na prahu jaderné války. Krize se
z velké části odehrávala v druhé polovině října 1962, ale schylovalo se k ní již dlouho.
Schylovalo se k ní od doby, co Spojené státy umístily podobné rakety na území
Turecka. Od tohoto okamžiku to byla jen otázka času, kdy si Sovětský svaz uvědomí, že
by mohl podobné rakety umístit na místo, které je ke Spojeným státům velmi blízko –
na Kubu.
Na Kubě roku 1959 skončila revoluce pod vedením Fidela Castra a od této doby
se Kuba stala spojencem Sovětského svazu. Ten si postupně začínal uvědomovat
strategicky významnou polohu tohoto karibského ostrova. Rakety, které by byly na
Kubě umístěny, by zasáhly většinu území Spojených států. Když se k tomu přidal fakt,
že jsou již v Turecku delší dobu umístěny americké rakety, bylo ze sovětského pohledu
vše jasné. V roce 1962 postupně začali vozit na Kubu vojenský materiál.
Američané se o této skutečnosti dozvěděli v okamžiku, kdy již byl dovoz
materiálu v plném proudu. Nastala tak otázka, kterou bylo nutné velmi rychle vyřešit –
jak budeme dále postupovat? Jak pokračovat, aniž bychom neriskovali válku? Touto
otázkou se zabývali několik dní. Měli různé možnosti, jak postupovat. Nakonec se jako
nejschůdnější jevila varianta blokády ostrova.
K ostrovu se nesmí dostat žádné lodě nesoucí vojenský materiál. Byl povolen jen
vjezd lodím, které vozily zásoby. Když byla blokáda vyhlášena, 24. října 1962 se ocitly
sovětské lodě vezoucí vojenský materiál naproti americkým lodím, které měly zabránit
vjezdu nepovolených lodí. V tuto chvíli stál svět na pokraji jaderné války a jen díky
jednáním a ústupkům obou zúčastněných stran se situace nevyhrotila.
Bylo nutné se Sovětským svazem vyjednat, jak bude situace následovat. Prezident
Kennedy požadoval, aby byly rakety z Kuby okamžitě staženy. Byl ovšem ochoten
přistoupit na to, že by i Spojené státy stáhly své rakety z Turecka. Chruščov nakonec
požadavek stažení sovětských raket z Kuby akceptoval 28. října, a svět si tak mohl
oddychnout.
Rozhodování představitelů Spojených států, jak v dané chvíli pokračovat, nebylo
jednoduché. Měli před sebou mnoho možností. Museli si každou situaci rozebrat a
zvážit její důsledky. Nakonec dospěli k závěru, že nejlepším řešením, takovým, u
kterého je nejmíň pravděpodobné, že by vyvolalo odvetnou reakci, (v tomto směru se
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prezident Kennedy nejvíce obával útoku na Berlín) bude blokáda ostrova, jež neumožní
vjezd lodím s vojenským nákladem. V den vyhlášení blokády se ovšem stále lodě blížily
a nevypadalo, že by se chystaly zastavit. Nakonec se sovětské lodě zastavily na linii
blokády, ovšem instalace materiálu na ostrově Kuba stále pokračovala.
V tuto chvíli bylo nutné vyřešit tento problém, a to okamžitě. Kdyby nakonec
došlo k útoku, na Kubě již byly rakety připraveny k použití. Ty byly schopny zasáhnout
významnou část území Spojených států.
Nastal koloběh rozhodování, ve kterém byly možnosti velmi podobné. Vojenští
představitelé vehementně zastávali názor, že útok bude nejlepším řešením. Nakonec se
prezident rozhodl, že bude jednat diplomaticky a požádá Nikitu Chruščova o stažení
raket z ostrova. Byl ochoten "vyměnit" to za stažení raket z Turecka. Ovšem obával se,
že kdyby to přiznal veřejně, veřejnost by to viděla jako ústupek. Počal tedy, až tuto
možnost navrhne Nikita Chruščov. A tak se stalo. Rakety z Kuby byly staženy a později
je následovaly i americké rakety v Turecku.
Došla jsem k závěru, že celá akce Kuba měla v očích Sovětského svazu dva cíle.
Prvním z nich bylo stažení amerických raket z Turecka. A pokud by k tomu nedošlo,
byl zde cíl druhý - vyrovnat síly. Když mají Američané rakety blízko sovětského území,
mělo by tomu být i naopak.
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Summary
In

1962

gradually

began

to

carry

military

supplies

to

Cuba.

Americans learned this fact when it was already importing material in full swing. There
was the question that had to be solved very quickly - how do we proceed? How to
proceed without risk of war? This issue is addressed in several days. They had various
options on how to proceed. Finally, the most possible option appeared blockade of the
island.
The island is not getting any ships carrying military supplies. The only boats that
were allowed to enter were those carrying the supplies. When the blockade was
announced on 24 October 1962 found themselves Soviet ships carrying military
equipment across U.S. ships, which should prevent the entry of unauthorized boats. At
this moment, the world stood on the brink of nuclear war and only through negotiation
and compromise both parties not compound the situation.
It was necessary to negotiate with the Soviet Union, as the situation will follow.
President Kennedy demanded that the missiles were withdrawn from Cuba immediately.
He was, however, willing to concede that the United States withdraw its missiles from
Turkey. Khrushchev ultimately demands the withdrawal of Soviet missiles from Cuba
accepted 28th October, the world was able to relax.
Deciding representatives of the United States to continue at the moment, it was not
easy. They had many options. They had to analyze each situation and consider its
implications. Finally concluded that the best solution itself, in which the least likely to
be provoked retaliatory response (in this respect, President Kennedy most feared attack
on Berlin), the blockade of the island, which does not allow entry of ships with military
cargo. On the day of publication of the blockade, however, still ships came and did not
seem that they were going to stop. Finally, the Soviet ships stopped at the line of
blockade, but the installation of the material on the island of Cuba still continued.
At this point, it was necessary to solve this problem and it instantly. If the end of the
attack, the missiles in Cuba were already ready for use. They were able to reach a
significant portion of the United States.
There was a circle of decision-making, in which the options were very similar.
Military officials vehemently argued that the attack will be the best solution. Finally, the
President decided to act diplomatically and asks Nikita Khrushchev to withdraw
missiles from the island. He was willing to "change" that the withdrawal of missiles
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from Turkey. But he feared that if he admitted it publicly, the public would see it as a
concession. He began, then, when this option suggests Nikita Khrushchev. And so it
happened. The missiles were withdrawn from Cuba and later followed by the U.S.
missiles in Turkey.
I came to the conclusion that the whole event was Cuba in the eyes of the Soviet
Union two goals. The first of these was the withdrawal of U.S. missiles from Turkey.
And if that did not happen, there was the second goal - even stronger. When the
Americans missiles near Soviet territory, should it be the other way around.
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