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Anotace 

Bakalářská práce „Zátoka sviní – příčiny, příprava, vylodění a důsledky 

operace pojednává o jedné paramilitární operaci z roku 1961. V dubnu 1961 

se na plážích Playa Girón a Playa Larga vylodila skupina anticastrovsky 

zaměřených bojovníků s cílem vyvolat povstání proti režimu Fidela Castra. 

Operaci nařídil prezident John Fitgerald Kennedy, ale přípravy začaly 

v době mandátu prezidenta Eisenhowera. Eisenhower odsouhlasil tajný plán 

CIA vycvičit a vybavit jednotku anticastrovsky zaměřených bojovníků. CIA 

se nechala inspirovat úspěšnou operací s kódovým označením Success proti 

guatemalskému prezidentovi Arbenzovi. První fáze operace selhala, protože 

se nepodařilo proti Castrovi vyvolat lidové povstání. Castrovy milice 

vybavené československými zbraněmi dokázaly hrozbu povstání potlačit. 

CIA přehodnotila své plány a ve spolupráci s armádou vycvičila jednotku 

pro klasický boj. Ta se měla vylodit na ostrově, obsadit část kubánského 

území a vyhlásit novou revoluční vládu, kterou by uznaly Spojené státy. 

Ráno 17. dubna se brigáda vylodila na opuštěném poloostrově Zapata 

v oblasti Zátoky sviní. Jednotka neuspěla a po třech dnech byla poražena 

Castrovými milicemi. Zátoka sviní byla prvním neúspěchem americké 

administrativy během Studené války. 

 

Annotacion 

Diploma thesis „ The Bay of Pigs – reasons, preparation, landing and result 

of the operation“ deals with one paramilitary operation in 1961. In April the 

anticastro military unit  was landed on Cuba to provoke uprising against 

Fidel Castro Regime. The operation was ordered by president John 

Fitzgerald Kennedy, but the preparation had begun during Eisenhower 

presidency. Eisenhower accepted a covert plan of  the Central Intelligence 



Agency to train and equip anticastro military unit. CIA was inspired by one 

succesful operation codenamed Success against guatemalan prezident 

Arbenz. First phase of the operation falied because guerilla didn’t succeed in 

plan to provoke popular uprising. Castro’s militia equipped by 

czechoslovakian weapons managed to clamp down the threat. CIA revalued 

their plan and with army cooperation drilled rural military unit. This unit 

should have invade on the island, occupy part of the cuban area and declare 

new revolutionary government. On the morning 17. April Brigade was 

landed on deserted peninsula Zapata in the Bay of Pigs area. The Unit didn’t 

succeed in its mission and was defeated by Castro’s militia. The Bay of Pigs 

was first failure of the american administrative in Cold war. 
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1.Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil jednu z opomíjených 

kapitol dějin studené války. Tím je vylodění v Zátoce sviní na Kubě v dubnu 

roku 1961. Při této operaci se pokusila skupina proticastrovsky zaměřených 

bojovníků tajně vycvičených CIA ve Guatemale a Nikaragui provézt invazi 

s cílem vyvolat povstání a svrhnout režim Fidela Castra. Téma je zajímavé 

z několika důvodů. Nikdy před tím nebyla Zátoka sviní jako samostatná 

studie v češtině zpracována a to ani v době, kdy komunistické 

Československo a Castrova Kuba byli blízkými spojenci. Právě 

Československá pomoc ve formě masivních vojenských dodávek pomohla 

Castrově režimu překonat kritické období, kdy hrozila intervence ze strany 

Spojených států. 

  Proto se nabízí  několik otázek. Znamenal režim Fidela Castra pro 

Spojené státy opravdu takovou hrozbu, že musely přikročit k ozbrojené 

akci? A pokud už k ní přistoupili, proč to neudělaly veřejně, ale naplánovaly 

tajnou operaci, která skončila s tak katastrofálním výsledkem? Na kom leží 

největší díl viny?  

Při práci jsem použil metodu komparace. Má tu výhodu, že každý 

detail operace může být porovnán z několika nezávislých zdrojů. Tato 

metoda je cenná při srovnávání primárních pramenů. 

V práci jsem se neomezil jen na vylodění, ale zahrnul jsem do práce 

i proces plánování. Proto jsem ve své práci popsal i koncept tajných operací 

prováděných CIA v padesátých letech, neboť Zátoka sviní byla plánována 

podle tohoto scénáře.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. První je věnována americko-

kubánským vztahům od poloviny devatenáctého století až po nástup Fidela 

Castra do čela kubánského státu. Druhá kapitola se zabývá plány na svržení 

Castrova režimu. Jakou metodu měly Spojené státy použít ke Castrovu 

svržení. Proč se jevila jako nejlepší způsob nepřímá angažovanost. Třetí 

kapitola se věnuje přípravě kubánských anticastrovských bojovníků. Ve 

čtvrté kapitole je popsána samotná operace. Od předinvazní přípravy až po 

průběh invaze který dopadl pro anticastrovské bojovníky tak tragicky.  



Materiálu k danému tématu existuje velké množství. Bohužel 

v čestině jako samostatná publikace byl vydán pouze kubánský sborník pod 

názvem Girónská pláž. Je to soubor vzpomínek účastníků bojů při invazi. 

Bohužel nemůže být brán jako základ nějaké vědecké studie, neboť má 

závažné nedostatky. Nejsou zde uvedeny žádné dokumenty nebo odkazy na 

další prameny. Chybí zde jakákoliv zmínka o československé pomoci. Celá 

publikace je koncipována tak, že kubánský lid se proti invazi dokázal 

ubránit sám bez cizí pomoci. Přitom na fotografiích zde uvedených 

odborník zabývající se válečnou tématikou pozná zbraně československého 

původu. Chybí zde samotné počty kubánské armády a milicí. Jediné 

pozitivum celé publikace je až v závěru, kdy je dán prostor samotnému 

Fidelu Castrovi, který zde poměrně přesně popisuje průběh invaze. Další 

informace v českém jazyce o Zátoce sviní existují v rámci nejrůznějších 

studií zaměřené na kubánskou historii, v rámci životopisů, nebo ve formě 

primárních pramenů v archivech. Z těch posledně jmenovaných si určitě 

zaslouží pozornost smlouvy o dodávkách zbraní z Československa na Kubu, 

které jsou dostupné v Národním archivu ve fondu dokumentů politbyra ÚV 

KSČ a dále dokumenty vztahující se k československé vojenské misi na 

Kubě ve specializovaném Vojenském historickém archivu. Zde je jsou 

důležité zprávy, které podávali českoslovenští poradci o průběhu výcviku  

kubánských milic. Zároveň si můžeme udělat představu o citlivosti celé 

kauzy, neboť v rámci utajení je Kuba označována jako země 122. Další 

informace vztahující se k Zátoce sviní můžeme nalézt v nejrůznějších 

publikacích pojednávajících o historii Kuby. Tím nejhorším je publikace 

Castro a Kuba Angela Trenta, ve které jsou uváděny nepravdivé informace, 

např. o sociálním složení příslušníků brigády nebo o americké účasti na 

operaci. O něco přesnější je kniha Kuba: Nové dějiny, kde je jedna kapitola 

o vylodění, bohužel velmi krátká a obecná. Asi nejrozsáhlejší stať je 

uvedena v podrobném životopise Fidel Castro od Roberta Quirka. Zde na 

zhruba čtyřiceti stranách autor vcelku přesně popisuje celou historii 

vylodění, nicméně ani on se nevyhnul určité paušalizace. Je to například ve 

způsobu nazírání na Richarda Bissella, kdy se snaží autor vyvolat ve čtenáři 

dojem, že právě díky Bissellově nekompetentnosti skončila operace 

katastrofou.  



Pokud se jedná o kubánské zdroje, základní edici představuje již 

zmíněný sborník vydaný v češtině. Další publikací je kniha Diario de Girón 

Gabriela Moliny. Je to kronika, která den po dni popisuje sled událostí od 1. 

ledna 1961 až po poslední den vylodění. Platí to samé jako v případě 

sborníku. Kniha je bez odkazů na primární prameny, nicméně cenné jsou 

informace o problémech, která měla Castrova vláda s guerilou.  

Nejrozsáhlejší množství pramenů ať již primárních nebo 

sekundárních je v angličtině. Z tištěných publikací, které jsem ve své 

práci použil to jsou tyto primární prameny: sborník The Bay of Pigs 

Declassified Petera Kornblucha. V uvedené publikace se nacházejí dvě 

zprávy. První z nich je tzv. Kirkpatrikova zpráva, která byla sepsána 

v říjnu 1961 a podrobně analyzuje příčiny porážky. Dalším dokumentem 

v této publikaci je Taylorova analýza z ledna 1962, která doplňuje a 

zpřesňuje Kirkpatrickovu zprávu. Dalším zdrojem primárních pramenů 

je sborník dokumentů The Kennedys and Cuba editor Mark White. Zde 

jsou obsaženy dokumenty vztahující se k třem událostem, které 

ovlivňovaly americko-kubánské vztahy v první polovině šedesátých let a 

to Zátoka sviní, Operace Mongoose a Karibská krize. V dokumentech 

vztahujících se k Zátoce sviní jsou cenné a telegramy ministerstva 

zahraničí ze kterých vyplývá, že Sovětský svaz o operaci věděl a dále 

memorandum náměstka ministra zahraničí Chestera Bowlese, jenž 

vyzdvihl morální problém celého podniku, neboť podle něj násilné 

jednání vůči Kubě závažným způsobem poškodí obraz Spojených států 

v latinské Americe. Z výběru sekundární literatury byly použity 

memoáry poradce prezidenta Arthura Schlesingera The  Thousand Days, 

který sice nebyl odpůrcem vylodění, nicméně byl skeptický ke zprávám 

předkládaným CIA o možnostech invazorů vyvolat povstání. Dále velmi 

inspirativní je publikace The Perfekt Failure anglického historika 

Trubulla Higginse. Autor zde dává vylodění v Zátoce sviní do 

historického kontextu Studené války. V knize jsou dopodrobna 

rozebrány kroky Eisenhowerovy a Kennedyho administrativy. Co lze 

knize vytknout jsou drobné nepřesnosti v popisu samotného vylodění. 

Kniha Politics of Illusion: The Bay of Pigs Reexamined Jamese Blighta a 

Petera je přepisem konference z května 1996 kde zúčastnění debatovali 



o důvodech i samotném provedení invaze. Přínos knihy je v materiálu 

obsaženým v příloze. Prakticky polovina knihy jsou dokumenty. Z nich 

ž ten nejdůležitější je „Program tajných akcí proti Castrovu reřimu“, což 

byl dokument, na jehož konci stála katastrofa v Zátoce sviní. Historii 

Brigády 2506 podrobně popisuje The Bay of Pigs: The Leader’s story of 

Brigade 2506.  Zde je na základě vzpomínek velitelů popsána celá 

historie vojenské jednotky exulantů. Letecké operace uskutečňované ve 

prospěch brigády jsou obsaženy v knize Wings of Denial. Další 

publikací o vylodění v Zátoce sviní je Decision for Disaster Graystona 

Lynche, agenta CIA a přímého účastníka vylodění. Některé jeho závěry 

jako pomoc amerických ozbrojených sil je nutno brát s rezervou, ale 

zajímavé jsou jeho vzpomínky ze samotného vylodění. Další informace 

jsou dostupné z několika internetových zdrojů. Primární dokumenty jsou 

dostupné v internetovém archivu amerického ministerstva zahraničí, kde 

jsou přepisy zpráv mezi ministerstvem zahraničí a kubánskou stranou. 

Dalším primárním zdrojem je Americký národní archiv, který obsahuje 

zprávy a memoranda pro Sbor náčelníků štábů a badateli tak dává 

možnost seznámit se s pohledem ozbrojených sil na problém Zátoky 

sviní. 

 

 

2. Kuba a Spojené státy. 

 

2.1 Zátoka sviní jako historický fenomén 
 

Vítězství má stovku otců, porážka zůstává sirotkem 

 
Tuto větu pronesl prezident Kennedy krátce po neúspěšném 

pokusu o násilnou změnu režimu na Kubě. Kuba, malá země, která se 

vojensky nemohla Spojeným státům rovnat, přesto dokázala ponížit 

hegemona na americkém kontinentě přímo před jeho vlastním prahem. 

Mnoho historiků, politiků i vojáků si kladou otázku; jak je to možné? 

Měly, nebo neměly Spojené státy na Kubě vojensky přímo zasáhnout a 

vymazat problém představovaný Fidelem Castrem s jeho radikálními 



politicko-sociálním programem? Poté co Castro přijal sovětského 

ministra zahraničí Anastase Mikojana převážil v americké administrativě 

názor, že z Castra se stal komunista. V té době to pravda nejspíše ještě 

nebyla, ale kubánský režim začal budovat prvky státní moci běžné 

v totalitní společnosti. Zvětšoval počty milicí, vybudoval tajnou policii 

podle sovětského vzoru a co bylo nejviditelnější, začal zavírat své 

politické oponenty. Také rezignoval na svůj program ze Sierry Maestry, 

kdy slíbil obnovení demokratického politického systému. Samozřejmě; 

když Kuba navázala diplomatické vztahy se Sovětským svazem měla na 

to jako suverénní země právo. Pro Spojené státy to však znamenalo, že 

Sovětský svaz zaznamenal v probíhající studené válce velké vítězství, 

neboť další země na americkém kontinentu uznala důležitost 

diplomatického zastoupení jeho ideologického nepřítele1. Dalším 

krokem, který přesvědčil americkou administrativu o nutnosti zásahu 

proti Castrově Kubě bylo zabavování amerického majetku na ostrově. 

Tady již žádná vláda nemohla konat jinak, než začít připravovat odvetné 

kroky, neboť jak nazvat znárodňování cizího majetku bez náhrady jinak 

než krádeží. K vyřešení problému byl vybrán scénář s úspěchem použitý 

při operaci proti režimu mající podobné rysy tj. znárodňování majetku a 

podíl komunistů ve vládě. Operace však neskončila podle očekávání, ale 

byla totálním debaklem. Práce zabývající se Zátokou sviní můžeme 

rozdělit do několika kategorií. Do té první patří literatura obhajující 

zásah. Ta je nejčastěji obhajována bývalými agenty CIA a příslušníky 

ozbrojených sil. Zastávají tezi, že kvůli Kennedyho zásahům během 

procesu přípravy i při operaci samé došlo ke katastrofě, neboť plán 

výsadku na ostrov byl ve své podstatě dobře připraven. Do druhé 

skupiny patří názory těch kteří tvrdí, že prezident nechtěl zvyšovat 

napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a proto žádal o co 

nejmenší účast Spojených států. Třetí skupina zastává tezi, že vylodění 

v Zátoce sviní je důsledkem amerického imperialismu, který byl po 

právu poražen.  

 

                                                 
1 Pozn. Další země v latinské Americe diplomaticky uznávající Sovětský svaz byly Mexiko, Argentina, Uruguay 
a Kostarika. 



 

2.2 Americko- kubánské vztahy od dosažení nezávislosti do roku 1961. 

 

Pro pochopení událostí v Zátoce sviní je nutné vrátit se k počátkům 

americko-kubánských vztahů. Po skončení napoleonských válek 

v Evropě se Španělsko pokoušelo o znovuzískání svého koloniálního 

statutu v latinské Americe. Proto ministr zahraničí John Quincy Adams 

naléhal na prezidenta Monroea, aby Spojené státy našly přijatelné řešení, 

neboť se obával přílišného vlivu evropských zemí na oblast latinské 

Ameriky, především Velké Británie. Výsledkem bylo vyhlášení tzv, 

Monroeovy doktríny vyhlášenou v prosinci 1823. Její podstatou bylo 

odmítnutí jakéhokoliv vměšování evropských zemí do vnitřních 

záležitostí zemí latinské Ameriky a zároveň zdůraznila zájem na 

dobrých vztazích k „sesterským republikám“. Zároveň se však 

zavazovala, že se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí již 

existujících kolonií. Proto byla myšlenka anexe Kuby načas opuštěna. 

Začala být opět aktuální v padesátých letech 19. století. Vzešla 

z prostředí místní kubánské kreolské elity. Její příslušníci byli 

nejbohatšími obyvateli ostrova, ovšem jejich podíl na správě věcí 

veřejných byl mizivý. Španělská vláda vždy preferovala praxi, kdy 

nejvyšší správní úředníci pocházeli z domovské země. Jedním ze 

zastánců anexionismu byl bohatý plantážník Cristóbal Madán žijící 

v exilu v New Yorku, jehož švagrem byl novinář John O´Sullivan, autor 

proslulého manifestu „Destiny“2. V samotné Americe našel pro svou 

politickou vizi několik důležitých příznivců. S jejich pomocí se obrátil 

na prezidenta Polka. Prezidentovi navrhli, aby začal s madridskou 

vládou jednat o odkupu ostrova. Polk nabídl španělskému trůnu za Kubu 

100 milionů dolarů, ale Španělé tuto nabídku odmítli3. Američané však 

nehodlali na anexi rezignovat. Proto se v belgickém Ostende sešli 

nejvýznamnější američtí velvyslanci v Evropě. Výsledkem tohoto 

setkání bylo prohlášení, které vstoupilo do historie jako „manifest 

                                                 
2 Pozn. Zjevný úděl.  
3 Španělé americkému emisarovi vzkázali, že Kubu raději potopí, než by ji předali jiné mocnosti. In. Opatrný, 
Kuba- stručná historie států, Praha : 2002, s. 45  



z Ostende“4. Zde američtí velvyslanci prohlásili právo Spojených států 

na Kubu i za cenu vojenského střetnutí. Dalším pokusem americké 

administrativy na odkup učinil prezident Pierce, který nabídl Španělsku 

v roce 1854 částku sto třiceti milionů dolarů. Ani tato nabídka 

španělskou stranu neoslovila. Kromě oficiálních jednání probíhaly i akce 

na podporu vyvolání povstání na ostrově. Právě ze Spojených států byly 

organizovány výpravy, jejichž účelem bylo vyvolat na Kubě povstání. 

Tyto dobrodružné akce nijak nemohly španělskou kolonii ohrozit. Ve 

druhé polovině padesátých let došlo ve Spojených státech k určitému 

utlumení anexionistických tendencí. Důvodem byla otázka otrokářství. 

Přijetím Kuby za další stát by došlo k porušení křehké rovnováhy mezi 

neotrokářskými a otrokářskými státy uvnitř samotné Unie. I na Kubě 

myšlenka anexe ve prospěch Spojených států přestávala být ve druhé 

polovině 19. století pomalu aktuální. Tento fakt souvisel z rostoucím 

sebevědomím formujícího se kubánského národa. Největší podíl na této 

skutečnosti má bezesporu José Martí. Tento novinář, politik a básník 

zformuloval ve svém spisu „Naše Amerika“a „Matka Amerika“ základní 

kulturní rozdíly mezi anglosaskou a hispánskou Amerikou. José Martí 

nebyl jediný, kdo se Spojených států obával. Hospodářská expanze 

vyvolávala nejistotu i u španělského dvora. Přestože se pokusila 

přesvědčit Kubánce formou autonomie o setrvání ve svazku  

s domovskou zemí, místní kreolská elita již snila o samostatném státě. 

Proto prakticky po celou druhou polovinu probíhala na ostrověguerilová 

kampaň. S tímto stavem se madridský dvůr nehodlal smířit a proto 

přikročil k represi, když na místo generálního kapitána povolala generála 

Weylera5. Ten sice dokázal povstalce porazit, ale za cenu zničení velké 

části kubánského venkova. Tyto aktivity se nelíbily podnikatelům ze 

Spojených států. Ti viděli ve Weylerovi hlavního viníka neutěšené 

hospodářské situace. Spojené státy hledaly záminku k tomu, aby mohly 

na ostrově přímo vojensky zasáhnout. Tato příležitost se naskytla po 

výbuchu americké bitevní lodi Maine 15. února 1898 v havanském 

                                                 
4 Schůzky se zúčastnili velvyslanci ve Španělsku Pierre Soulé, Francii John Mason a v Británii James Buchanan. 
Znění této zprávy bylo tak útočné, že španělská koruna podala protest. Odpor však vzbudila i v samotných 
Spojených státech, neboť se od ní distancoval i ministr zahraničí William L. Marcy. 
5 Pozn. Tento generál jako první použil koncentračních táborů In. Gott, Kuba,Brno: 2005, s. 129 



přístavu. Poté, co selhaly veškeré pokusy o urovnání incidentu mírovou 

cestou, vypověděl prezident McKinley 24. dubna 1898 Španělsku válku. 

Součástí tohoto vyhlášení se též stal „Tellerův dodatek“. Ten zaručoval, 

že se Kuba nestane součástí Spojených států. Díky naprosté převaze 

Spojených států na moři měla nastalá válka jednoznačný průběh. 

Španělsko v ní bylo poraženo a muselo s v rámci Pařížské smlouvy z 10. 

prosince zříci kontroly nad Kubou6. Bezprostředně po skončení bojů 

začalo čtyřleté období rovnajícímu se fakticky okupaci ostrova. Byla 

ustanovena okupační správa, jejíž hlavou byl nejvyšší velitel americké 

armády7. Aby Spojené státy co nejtěsněji připoutaly Kubu ke Spojeným 

státům, navrhl senátor Orville Platt 25. února 1901 rezoluci, díky níž by 

byl ukončen okupační status, ale její součástí se stal zvláštní dodatek, 

který závažným způsobem omezoval kubánskou nezávislost. Přes 

protesty veřejnosti nakonec kubánští politici tento ponižující dodatek 

přijaly, neboť podle jejich byla omezená suverenita lepší než okupace. 

Tak se stal tento „Plattův dodatek“ součástí kubánské ústavy8, který 

ochromoval politický život na Kubě, neboť umožňoval americkým 

ozbrojeným silám při nepokojích kvůli zachování pořádku vojensky 

zasáhnout. Kubánské politické elity se v případě vyřešení vzájemných 

tahanic na tento dodatek odvolávaly9. Důležitým mezníkem pro 

americko-kubánské vztahy se stala vzpoura proti diktátoru Machadovi 

v roce 1933 vedená studenty a nižšími důstojníky. Z této vzpoury vyšel 

vítězně seržant Fulgencio Batista, který dokázal přesvědčit amerického 

velvyslance o svých schopnostech utlumit radikální tendence právě 

proběhlé revoluce, a který přímo buď jako prezident, nebo nepřímo jako 

osoba, která prezidenta vybírala, ovlivňoval osudy Kuby po dalších více 

jak dvacet let. Američané, vědomi si neudržitelnosti Plattova dodatku, 

tuto ponižující součást kubánské ústavy vypustili v duchu „Politiky 

dobrého sousedství“. Právě v době prvního Batistova prezidentského 

mandátu získala Kuba na latinskoamerické poměry neuvěřitelně 

pokrokovou ústavu. Ústava z roku 1940 obsahovala vymoženosti jako 

                                                 
6 Pozn. Nebylo to jedné území co Španělsko ztratilo. Dalším územím v Karibiku bylo Portoriko 
7 Pozn. Po valnou většinu tohoto období ji vykonával bývalý velitel „Drsných jezdců“ generál Wood. 
8 Platův dodatek. In Gott s. 403-404 
9 Kvůli zajištění pořádku musela na Kubě celkem třikrát zasáhnout americká námořní pěchota. 



všeobecné volební právo, osmihodinovou pracovní dobu, odstraňovala 

jakoukoliv formu rasové diskriminace, zaváděla povinnou školní 

docházku. Též ve svých článcích měla obsažen návrh na pozemkovou 

reformu. Bohužel díky silné latifundistické loby nebyla tato část ústavy 

uvedena do praxe. Díky tomu docházelo k velké sociální disproporci 

mezi městským a vesnickým obyvatelstvem. Batista jako vedoucí arbitr 

kubánské politiky rozhodoval prakticky o všech změnách ve státní 

zprávě. Postupem doby tak vytvořil neuvěřitelně zkorumpovaný systém 

založený na klientelismu. Pro americkou vládu byl Batista nicméně 

přijatelný. V době války se Batista držel co nejužšího spojenectví se 

Spojenými státy10. Díky systému vytvořeném Batistou se volby staly 

pouhou fraškou.  Období těsně po válce vyvolávaly tyto machinace čím 

dál větší nespokojenost11. Poté, co bylo jasné, že ve volbách 

plánovaných na rok 1953 nezvítězí Batistův kandidát, neváhal a 

za pomoci armády provedl v březnu roku 1952 převrat. Zpočátku se 

Batistovi dostalo lidové podpory, neboť slíbil, že bude dokončena 

pozemková reforma a bude veden boj proti korupci. Nicméně 

obyvatelstvo nebylo schopno rozpoznat generálovi diktátorské ambice, 

neboť zároveň byly zakázány politické strany a pozastavena platnost 

Ústavy. 

 

2.3 Přichází Fidel Castro 

 

 

Ne všichni se s tímto stavem smířili. Mezi nejradikálnější odpůrce 

Batistova převratu patřili studenti na universitách, protože ve zrušení 

ústavy viděli akci odporující demokratickým principům. Mezi 

nejhlasitější kritiky vynikal mladý právník a zároveň předseda frakce 

Ortodoxní mládeže Fidel Castro Ruiz. Spolu s několika desítkami svých 

sympatizantů se pokusil 26. července 1953 o útok na kasárna Moncada 

v Santiagu de Cuba. Útok selhal a část pučistů byla na rozkaz Batisty 

                                                 
10 Kuba jako jeden z prvních států vyhlásila válku státům Osy již v roce 1941 
11 Právě v poválečné době byla kubánská politika charakterizována jako „nejpolarizovanější, nejzkoumpovanější, 
nejnásilnější a nejnedemoktatičtější. In. Gott, Kuba, s. 188. 



bez soudu zavražděna. Tato akce se setkala mezi obyvatelstvem s krajní 

nevolí. V těchto protestech se angažovala především katolická církev. 

Proto byl Batista přinucen dalších poprav zanechat. Nejznámější osoba 

puče, Fidel Castro byl postaven před soud. Tohoto soudu využil 

k obžalobě režimu. Poukázal na neústavnost Batistova puče, všeobecnou 

korupci a sociální nespravedlnost. Ve své obhajovací řeči „Historie mě 

shledá nevinným“ nastínil program politického hnutí12 a zároveň 

vyhlásil prvních pět revolučních zákonů, které vstoupí po vítězství 

revoluce v platnost. Mezi nejdůležitější patřily návrat k ústavě z roku 

1940, provedení pozemkové reformy, podíl zaměstnanců na zisku13. 

Přestože byl odsouzen k mnohaletému vězení, byl na nátlak ze strany 

katolického kléru14 po dvouletém vězení propuštěn. Okamžitě odjel do 

Mexika, odkud začal vypracovávat akce proti Batistově diktatuře. Zde 

také vytvořil první skupinu revolucionářů a s tímto jádrem budoucího 

partyzánského vojska se v listopadu 1956 vylodil na Kubě15. 

Následovala dvouletá gerilová kampaň, ve které se povstalcům podařilo 

zcela rozložit Batistovy ozbrojené síly. Tato skutečnost měla několik 

příčin. Největší význam měla podpora partyzánů z městských center. 

Díky pravidelným dodávkám munice, léků a dalšího vybavení mohli 

partyzáni vést kampaň na vyčerpání Batistovy armády. Dále povstalecké 

vojsko se rekrutovalo především z vesnického obyvatelstva, které vidělo 

v podpoře Hnutí 26. července díky Castrovým prohlášením o 

pozemkové reformě šanci na zlepšení svého sociálního statutu. 

V neposlední řadě povstalecké vojsko vedlo po taktické stránce boj na 

jaký nebyla kubánská armáda vycvičena. Guerilleros útočili pouze za 

podmínek pro ně výhodných, proto pravidelné vojsko podléhalo 

demoralizaci16. Z tohoto důvodu se podařilo povstalcům ovládnout 

rozsáhlé území. Rozhodující střetnutí se odehrálo v listopadu 1958, kdy 

                                                 
12 Na paměť útoku ho nazval Hnutím 26. července 
13 In. Fidel Castro, La História me absolverá 
14 pozn. Pro jeho osvobození se angažoval santiagský arcibiskup. In. Nálevka Vl., Fidel Castro Podzim 
diktátora, Praha : 1997, s. 18 
15 Vylodění mělo být součástí koordinovaného lidového povstání proti Batistovi. Ten však dokázal toto povstání 
rychle eliminovat. 
16 Pozn. Se pokusila Batistova armáda v červnu 1958 o ofenzívu v horách Sierry Maestry. 12 000 vojsku čelilo 
zhruba 200 povstalců. Přes svoji převahu byli vojáci díky špatnému velení poraženi a postalcům se podařilo 
ukořistit velké množství munice, včetně těžkých zbraní. in Quirk, Fidel Castro, Ostrava : 1999 s. 214-216 



povstalci porazily jádro Batistovy armády u města Santa Clara. Poté, co 

se Batista dozvěděl o ztrátě tohoto strategicky důležitého města, 1. ledna 

uprchl ze země. Tím byla završena první fáze revoluce.  

 

2.4 Povstalci u moci, štěpení Hnutí a přístup Spojených států ke Castrovi 

 

Batistův útěk vyvolal na Kubě výbuch sympatií s revolucionáři. 

Zpočátku se zdálo, že i sám Fidel Castro bude postupovat umírněně. Na 

post prezidenta byl jmenován představitel pravého křídla Hnutí Manuel 

Urritia a post premiéra zaujal bývalý Castrův profesor z university José 

Miró Cardona. Castro zůstal pouze ve funkci velitele povstaleckého 

vojska. Bezprostředně po vítězství guerilleros začalo účtování 

s bývalými exponenty Batistova režimu. Byly zavedeny revoluční 

soudy, které odsoudily několik stovek lidí k smrti17. Tyto „procesy“ 

vyvolávaly záporné reakce ve Spojených státech. Dalším krokem, který 

vadil Spojeným státům byl způsob provedení pozemkové reformy. Byly 

zrušeny latifundie. Vlastník si mohl ponechat 400 hektarů. Jako 

minimum bylo stanoveno 27 hektarů, které rolník získával zdarma, s 

možností přikoupení dalších 40 hektarů. Vyvlastněné pozemky se staly 

základem zemědělských družstev. Původní vlastníci měli být 

odškodněni. Největší problémy pro americké podnikatele kteří na Kubě 

investovali do zemědělství vyvolalo nařízení, že půda může být 

vlastněna jen Kubánci. Dalším testem americko-kubánských vztahů byla 

Castrova dubnová cesta do Spojených států. Castro se zde setkal 

s viceprezidentem Nixonem18. Při setkání Nixon trval na co nejbližším 

termínu voleb a upozornil Castra na stoupající vliv komunistů ve vládě. 

Taktéž mu naznačil, že americká vláda kvůli pozemkové reformě 

neposkytne Kubě hospodářskou pomoc19. Nejen tato schůzka rozhodla o 

tom, že se americká administrativa začala na Castrův režim dívat 

s nedůvěrou. Znepokojeni byli též pravicoví příslušníci Hnutí. O tom 

                                                 
17 Pozn. Již druhý den po vstupu povstaleckých kolon do Havany nechal Che Guevara bez soudu postřílet 
několik desítek lidí v pevnosti La Cabaňa. 
18 Pozn. Prezident Eisenhower setkání s Castrem odmítnul, neboť byl znechucen jakým způsobem nový 
revoluční režim zúčtoval Batistovými lidmi.  
19 Jak později ve svých memoárech Nixon  naznačil: „ Castro je buď neuvěřitelně naivní, co se týče komunismu, 
nebo podřízený komunistické disciplíně“. In. Gott str. 230 



svědčí  dopis, který  červnu 1959 poslal velitel povstaleckého letectva 

Díaz Lanz prezidentu Urrutiovi a v němž vyjádřil znepokojení nad 

vzrůstajícím počtem komunistů ve státě a dezertoval do Spojených 

států20. Dalším, kdo se přestal ztotožňovat s Castrovým způsobem 

vládnutí byl velitel Húber Matos jeden z veteránů povstaleckého vojska. 

Ten v rezignoval na své velitelské funkce, neboť i jemu se zdála 

Castrova politika vůči komunistům příliš vstřícná. Castro osobně Matose 

zatknul a obvinil bývalého spolubojovníka ze Sierry Maestry ze zrady 

revoluce21. Dalším na řadě byl samotný Urrrutia, který zastával 

podpvbné názory jako Lanz a Matos. Castro ho nahradil naprosto 

nevýrazným právníkem Arturem Dorticósem, který byl vůči 

komunistům vstřícnější. O bližším propojení z východním blokem 

svědčí utajovaná cesta velitele kubánské rozvědky do Mexika v létě roku 

1959. Zde se setkal s místním rezidentem KGB a požádal jménem 

revoluční vlády o pomoc při reorganizaci kubánské tajné služby. Na 

návrh reagovala sovětská strana kladně a tak odcestoval na Kubu zhruba 

stočlenný kontingent agentů sovětské tajné služby. Místo slibovaných 

ústavních reforem si tak již půl roku po vítězství nad Batistou začal 

vytvářet své vlastní represivní orgány22. O dalším osudu ostrova tak 

začala rozhodovat skupina revolucionářů, kteří s Castrem prodělali jeho 

partyzánskou kampaň. Do vrcholných politických pozic se tak dostala 

skupina osob, které se velmi jasně vymezovali vůči Spojeným státům, 

jež pokládaly za imperialistickou mocnost. Především Raůl Castro a Che 

Guevarra se pokládali za „komunisty revolucionáře“, kteří již předvedli 

při uchopení moci jak naloží se svými protivníky. Tato situace se 

pochopitelně nelíbila skupině osob z hnutí shromážděných kolem Franka 

Paíse představující osoby z městského prostředí. Ti odmítali radikální 

rétoriku a pro které byl komunistický systém představoval stejnou 

diktaturu jako Batistův režim. O příklonu Kuby k Sovětskému svazu 

svědčila návštěva ministra zahraničí Anastase Mikojana v únoru 1960. 

Při jeho návštěvě byl podepsána obchodní dohoda, kde se Sovětský svaz 

                                                 
20 později byl vyslechnut rámci senátního slyšení, které mělo vliv na další rozhodování o osudu Castrova režimu.  
21 V následném procesu byl Matos odsouzen na dvacet let. 
22 In. Andrew Ch., Gordievskij A., Důvěrná zpráva KGB. s. 376 



zavazoval odkoupit půl milionu tun cukru a každý další rok milion. O 

politickém pozadí tohoto obchodu svědčí jeho nevýhodnost pro 

kubánskou stranu. Sovětský svaz se zavázal zaplatit 2,78 centů za libru a 

pouze dvacet procent mělo být uhrazeno v dolarech, zbytek měl být 

uhrazen ve formě zboží nebo surovin. Oproti tomu Spojené státy podle 

cukerní dohody musely zaplatit 2,83 centů a celý obchod musel být 

uhrazen v dolarech. Při Mikojanově návštěvě též došlo k navázání 

diplomatických styků mezi oběma zeměmi a dále Kuba získala výhodný 

úvěr na sto milionů dolarů. Další sbližování se sovětským blokem na 

sebe nenechalo dlouho čekat. Kuba prostřednictvím Československa 

získala přístup k moderním ruským zbrojním systémům. Tajná obchodní 

dohoda dále zajišťovala Kubě přeškolení pilotů na moderní proudovou 

techniku na československém území a výcvik miličních oddílů přímo na 

Kubě prostřednictvím zvláštní vojenské mise z Československa. Vztahy  

mezi Spojenými státy a Kubou se výrazně zhoršily na jaře 1960, kdy 

odmítly americké rafinérie na Kubě zpracovat ropu, kterou Castro 

nakoupil v Sovětském svazu. Američané začali požadovat okamžité 

zaplacení všech dluhů, které měla kubánská vláda vůči společnostem. 

Na to nechtěli Kubánci přistoupit. Tato válka nervů trvala do června 

1960, kdy Kuba jednostranně znárodnila veškerý majetek společností 

Esso a Shell. Spojené státy na tyto akce kontrovaly při zasedání 

Organizace amerických států v San José v Kostarice, kde obvinily Castra 

z ohrožení míru na západní polokouli. Výsledkem schůze bylo přijetí 

deklarace meziamerické solidarity, která odmítala vměšování ze strany 

mimokontinentální mocnosti. Tato rezoluce byla pochopitelně určena 

Sovětskému svazu. Chruščov si totiž v červenci neodpustil výpad vůči 

Spojeným státům ve svém projevu na začátku červenci sovětským 

učitelům 

 

„…pokud agresivní vojska Pentagonu zaútočí na Kubu- sovětští vojáci 

by mohli kubánskému lidu okamžitě pomoci raketovou palbou“23. 

 

                                                 
23 In. Quirk, s. 356,srov.Higgins T., The Perfect Failure, New York : 1989, s.54 



 Na tuto rezoluci odpověděl Castro vyhlášením Havanské deklarace 

v září 1960. Při ní odkazoval na myšlenky José Martího, zcela odmítnul 

panamerický systém, ve kterém hrají dominantní roli Spojené státy a 

přihlásil se k boji proti jakékoliv formě imperialismu a kapitalismu24. 

Leitmotivem americko-kubánských vztahů se stal podzim 1960. V září 

vyhlásila kubánská vláda znárodnění všech průmyslových podniků, bank 

a hotelů. Castro tuto akci označil jako „konečné splnění programu 

Moncady“. Na tuto akci reagoval Eisenhower odvoláním amerického 

velvyslance z Havany. 

 

3. Plán odstranění Castrova režimu 

 

3.1 Počáteční úvahy  

 

První obavy o politický vývoj Kuby přednesl prezidentovi poradce 

národní bezpečnost již v prosinci roku 1959 Gordon Gray, který 

zdůraznil zvětšující se vliv komunistů na klíčových místech státní 

zprávy. Poradce prezidentovi sdělil:  

 

„Viceprezident a ostatní členové Rady25 cítí, že Kuba a její problémy již 

zašly daleko za rámec běžného diplomatického jednání a vyžaduje  účast 

Kongresu a jiných prvků společnosti26. 

 

S tímto názorem se ztotožnil i šéf sekce pro západní polokouli 

zpravodajské služby CIA plukovník King, který prezidentovi na 

začátku Října otevřeně řekl, že jeho úřad pokládá Castrův režim na 

Kubě za levicovou diktaturu. Tyto obavy zesílily po již zmiňované 

Mikojanově návštěvě Kuby.  Proto 17.března 1960 schválil prezident 

program na svržení Castra,  Byl výsledkem jednání mezi výborem 

541227 a Výborem národní bezpečnosti. Výsledný dokument 

nazvaný „Tajné akce proti Castrově režimu“ byl rozdělen do 
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několika kroků. Prvním mělo být vytvoření odpovědné a jednotné 

opozice mimo Kubu, zahájení propagandistické kampaně proti 

Castrovu režimu, zahájení tajných akcí a zpravodajských operací 

přímo na Kubě a zformovat polovojenské síly pro budoucí 

partyzánské akce28. Vedoucím celého projektu byl jmenován 

náměstek ředitele zpravodajské služby CIA pro přípravu operací 

Richard Bissell. Tento bývalý profesor eknonomie z Yealu si získal 

vysoký kredit při organizování projektu špionážního letounu U-2, 

pomocí kterého získaly Spojené státy základní přehled o ruském 

vojenském potenciálu. Bezprostředně po prezidentově souhlasu začal 

Bissell pracovat na plánu Jako asistenta si vybral Tracyho Barnese29, 

který byl jedním ze zpravodajských důstojníků mající na starosti 

operaci “Úspěch“ v roce 1954 ve Guatemale. Právě na zkušenostech 

Barnese založil Bissell celý svůj plán.  

 

3.2 Paramilitární operace před Kubou - modelový příklad  

 

Od svého založení nebyla zpravodajská služba CIA pouhým 

úřadem sbírajícím zpravodajské materiály, ale i místo, které plánovalo 

a provádělo operace, jenž nemohly být kvůli jejich charakteru 

uskutečněny běžnou politikou. Mezi takové akce, pokud to situace 

vyžadovala, bylo i provádění státních převratů v zemích, které se 

stavěly nepřátelsky vůči zájmům a politice Spojených států. S pomocí 

CIA byl svržen iránský premiér Mohammed Mossadegh v srpnu 1953, 

který začal zastávat příliš radikální stanoviska vůči britské a americké 

obchodní politice na středním východě. Pro kubánský scénář 

posloužila akce provedená v roce 1954 ve Guatemale. Zde se dostal 

k moci v roce 1951 plukovník Jacobo Arbenz. Tento bývalý voják 

chtěl za pomoci radikálních ekonomických kroků hospodářsky 

pozvednout svou zemi. Ústředním motivem jeho plánu bylo provedení 

pozemkové reformy. Arbenz pokládal za příčinu guatemalské chudoby 

nerovnoměrné rozdělení půdy. Necelá dvě procenta obyvatelstva 
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vlastnila více jak sedmdesát procent pozemků. Proto byla v červnu 

1952 schválena pozemková reforma, která dávala vládě právo 

vyvlastnit neobdělávanou půdu za náhradu. Tato náhrada by byla 

vyplacena ve formě státních dluhopisů. Tak bylo mezi léty 1952-1954  

přerozděleno více jak jeden a půl milionu akrů. Tento zákon se velmi 

dotknul největšího zaměstnavatele ve Guatemale, kterou byla americká 

společnost United Fruit Company. Zákon umožnil Arbenzovi 

znárodnit takřka 85 procent půdy ve vlastnictví společnosti. S tím se 

pochopitelně UNITED FRUITS nesmířila a zasazovala se u americké 

vlády, aby jí pomohla ochránit americké investice v této zemi. Kvůli 

radikálním krokům Arbenzovy vlády Americká vláda sledovala vývoj 

ve Guatemale s rostoucím znepokojením. Pokládala plukovníka za 

levicového radikála. Jako důkaz měla posloužit skutečnost, že 

prezident přijal do vlády komunisty. Přestože podle odhadů tajné 

služby představovala komunistická strana ve Guatemale okrajovou 

stranu, díky Arbenzově toleranci stav její členů stoupal30. Její členové 

nicméně byli velmi aktivní jednak v odborovém hnutí a dále při 

provádění pozemkové reformy. Američané opakovaně naléhaly na 

Arbenze, aby své kontakty s komunisty přerušil. Arbenz na tyto výtky 

reagoval poznámkou, že Guatemala je demokratická země a činnost 

komunistů může být nejlépe kontrolována pokud se účastní politického 

života. S touto odpovědí se Američané nespokojili. Přestože někteří na 

americkém ministerstvu zahraničí pokládali spojení Arbenze 

s komunisty spíše za účelové rozhodnutí, převážil názor Bílého domu, 

který pokládal guatemalské komunisty za disciplinovanou skupinu 

agentů mezinárodního komunismu31. Ministerstvo zahraničí vyvinulo 

tlak na ostatní latinskoamerické státy ve věci projednání situace kolem 

vnitřní politiky Guatemaly. Na návrh Spojených států proto přípravný 

výbor pro desátou konferenci Organizace amerických států konanou 

v březnu roku 1954 ve venezuelském Caracasu, zařadil rezoluci, ve 

které Spojené státy požadovaly souhlas s definicí, že nadvláda nebo 

kontrola politických institucí mezinárodním komunistickým hnutím 
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jakéhokoliv amerického státu představuje hrozbu pro americké státy a 

může být zahájena jakákoliv akce k její neutralizaci. Tato rezoluce 

byla přijata v poměru hlasů 17 pro, jeden proti, dva se zdrželi. Jediným 

hlasem proti byla Guatemala.  

Tajný plán na svržení Arbenze začala připravovat CIA od 

konce roku 1953. Jak bylo Eisenhowerovým zvykem o operaci byli 

informováni pouze lidé z prezidentova okolí. Mezi ty patřili ředitel 

CIA Allan Dulles, ministr zahraničí John Foster Dulles, poradce 

pezidenta pro Národní bezpečnost Robert Cutler a Walter Beddel 

Smith32. Plán byl nahradit Arbenze pro Spojené státy přijatelnější 

osobou. Jako v ostatních latinskoamerických zemích měla armáda ze 

státních institucí nejvyšší prestiž. Z vojáků nebo jejich sympatizantů 

se většinou rekrutovala politická elita. Právě mezi vojáky začala 

americká zpravodajská služba hledat vhodnou osobu, která by byla 

ochotna uskutečnit převrat. Po přemlouvání amerického velvyslance 

ve Guatemale byl ochoten se této role zhostit plukovník Castillo 

Armas. CIA mezitím neztrácela čas a pod vedením plukovníka 

Haneyho začala na přelomu roku 1953/54 s přípravami na převrat. 

Jeden z operativců zpravodajské služby byl jako styčný důstojník 

přemístěn do Nikaragui, neboť prezident Somoza velmi ochotně 

poskytl veškerou pomoc, protože Arbenzovy radikální reformy 

ohrožovaly též režim v Nikaragui. Na nikaragujském a honduraském 

území byly vybudovány nová letiště a výcvikové tábory. V nich byli 

shromažďováni Arbenzovi odpůrci. Pro urychlení převratu hovořily 

zprávy o dodávkách zbraní pro tehdejší guatemalský režim 

z komunistického Československa. Tyto zbraně měly být rozdány 

mezi obyvatelstvo, neboť Arbenz přestával mít důvěru ve vlastní 

ozbrojené síly. Sám Arbenz byl varován vlastními důstojníky o 

činnosti Američanů. Zkoušeli prezidenta přesvědčit, aby komunisty 

vyloučil z vlády. Tak by Američané ztratili motiv k jeho svržení. 

Prezident jim však odpověděl, že bude bojovat do posledního muže 

společně se svými dělníky a rolníky. Příležitost mu k tomu dali jeho 
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protivníci 18. července, když chabě vyzbrojená a vycvičená dvou set 

členná skupina plukovníka Castillo Armase překročila hondurasko-

guatemalské hranice. Zároveň ze základen v Hondurasu vzlétlo 

několik bojových strojů tajně opatřených CIA, aby podpořily 

Castillův vpád. V jejich kokpitech seděli piloti, kteří byli zčásti 

nespokojení příslušníci Arbenzova letectva, kteří dezertovali a zčásti 

bývalí američtí vojenští piloti, které k tomuto podniku najala 

zpravodajské služba. Zároveň se do akce zapojilo vysílání rádia 

Swan, jehož zřizovatelem byla CIA. Použitím letectva a rádiového 

vysílání chtěla CIA dosáhnout podlomení morálky Arbenzovi 

loajálním jednotkám. Tím, že Arbenzova armáda si nebyla schopna 

zajistit leteckou, její vojáci o podporu její vojáci odmítali bojovat. 

Rádiové vysílání mělo zase navodit dojem, že se nejedná o 

omezenou vzpouru, ale o široce podpořené lidové povstání proti 

nezodpovědnému prezidentovi. Operace  splnila svůj účel. 27. 

června Arbenz nevydržel a rezignoval. CIA tak splnila zadaný úkol 

ke spokojenosti Bílého domu. Tato akce měla několik rozměrů. 

Jeden z nich byl, že ukázal možnost jak vyřešit problém cestou, aniž 

by se musely přímo zapojovat americké ozbrojené síly. Americkému 

ministerstvu zahraničí to umožňovalo větší flexibilitu při vyřešení 

krize, neboť Spojené státy nemohly být přímo obviněny z ozbrojené 

vojenské akce proti cizímu státu. Dále díky plánu CIA zorganizovat 

paramilitární operaci odpadl problém se zajišťováním souhlasu 

Kongresu při použití amerických ozbrojených sil a dále prostředky 

vynaložené na tento typ operací byly v porovnání s použitím 

pravidelné armády daleko menší.     

 

3.3 Plány proti Castrově Kubě – polovojenské operace 

 

 Vynucená rezignace Manuela Urrutii a pronásledování 

umírněných členů Hnutí 26. července přesvědčilo zpravodajskou 

službu a ministerstvo zahraničí, že Castro přehodnotil své původní 

sliby a místo vytváření nové demokratické Kuby se přiklonil na 

stranu svého bratra Raúla a Che Guevarry, kteří v hnutí 



představovali již od bojů proti Batistovi vlivnou marxistickou levici. 

Proto plukovník King, velitel sekce CIA pro západní polokouli, již 

na začátku roku 1960 vyjádřil znepokojení nad touto situací a 

Navrhnul proto plán na jeho eliminaci   

 

„ …musí být zvážena otázka eliminace Fidela Castra. 

Žádný z jeho nejbližších ať již jeho bratr Raúl nebo Che Guervara 

nejsou pro masy tak přitažliví. Mnoho informovaných lidí věží, že 

zmizením Castra se velice urychlí pád současného režimu. …..“33 

 

Tato operace nebyla schválena z několika důvodů. Tím 

hlavním důvodem byl pro prezidenta Eisenhowera morální problém. 

Jakákoliv tajná akce namířená přímo proti Castrovi by byla známka 

gangsterismu. Druhým důvodem hovořící v neprospěch takové akce 

byl podle prezidenta v tom, že nevěřil v Castrovu nenahraditelnost, 

nicméně připustil, že na Kubě je režim, který nelze tolerovat.  Proto 

byla svolána schůzka 14. března 1960 na které byly zvažovány další 

kroky34. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je technicky 

neproveditelné odstranit všechny nejdůležitější politické osoby 

režimu na Kubě při jedné akci. Proto se muselo najít jiné řešení, 

neboť kvůli zesilujícímu vlivu komunistů se nepředpokládalo, že by 

došlo ke změně režimu nenásilnými prostředky. Již zmiňované 

memorandum ze 17. března 1960 rozhodlo o dalším postupu vůči 

Kubě. Jak velkou důležitost byla tato akce pokládána svědčí fakt, že 

vedením akce pověřil ředitel CIA přímo svého náměstka Richarda 

Bissella a ne pověřeného velitele dané oblasti. Dullesovo rozhodnutí 

velmi těžce nesl právě plukovník King jako šéf dané oblasti, protože 

podle jeho názoru měl celou operaci vézt on a  jeho zástupce Richard 

Helms, který byl do té doby velitelem všech operací proti Kubě. 

Důvody proč nebyl King jmenován dozorem nad operací byly jeho 

kontakty na bývalé Batistovy důstojníky. Bissell se dal okamžitě do 

práce. Jedním z nejobtížnějších úkolů, které musel při plánování akcí 
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udělat, bylo najít odpovídající politické představitele dostatečně 

respektované jak mezi exilovou komunitou tak na Kubě35. CIA od 

útěku Batisty monitorovala všechny politická uskupení, která se vůči 

novému režimu na Kubě nějakým způsobem vymezovala. Postupem 

doby, jak se Castro více orientoval na kubánské komunisty, dosáhly 

tyto skupiny počtu 18636. Tato nesourodá  skupina byla složena ze tří 

politických proudů. V prvním byla nejrůznější levicová uskupení 

stojící v opozici proti Castrově režimu. Druhá byla složena z  

bývalých politických stran a představitelů střední třídy, kteří se proti 

Castrovi obrátili v důsledku jeho rezignace na původní myšlenky 

hnutí 26. července a třetí bylo složeno z bývalých vojáků a 

stoupenců Batistova režimu. Bissell se orientoval na druhou skupinu. 

Prvním úkolem bylo utvořit zastřešující organizaci, která by se 

v případě úspěchu mohla stát revoluční vládou, a která by požádala o 

uznání Spojené státy. Skupina byla později pojmenována jako 

Revoluční demokratická fronta (FDR). Nebyla to žádná politická 

strana, nýbrž jen politické hnutí, v jehož vrcholném orgánu bylo pět 

členů zastupující rozličné politické proudy anticastrovské opozice. 

Tři z pěti členů výboru byli představitelé politických stran které 

representovaly předbatistovskou Kubu. Byli to Manuel Antonio de 

Varona jenž zastával funkci ministerského předsedy v Prío 

Socarásově vládě a José Ignacio Rasco Bermudez. Druzí dva 

představovali členy mladší generaci revolucionářů, kteří bojovali 

aktivně po boku Castra proti Batistovi. Rezignovali na své funkce 

v novém režimu poté, co se Castro obrátil od umírněných 

představitelů hnutí 26. července a začal protěžovat komunisty. Byli 

jimi Manuel Francisco Artime Buesa, student jezuitské koleje a 

jeden z úředníků institutu pro pozemkovou reformu a Justo Asensio 

Carillo Hernandéz, který byl představitelem skupiny Montecritsi37. 

Patřil k centristům a liberálům.  
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Dalším úkolem, který musela CIA překonat, bylo 

přesvědčit Kubánce k větší angažovanosti v proticastrovských 

aktivitách. Pro to, aby se americká vláda vyhnula přímé účasti v této 

akci, vytvořil Bissellův zástupce Tracy Barnes krytí. Tuto činnost 

měla na starosti „Benderova skupina“. Pod tímto označením se 

skrývala organizace kterou vytvořil agent Gerry Droller vystupující 

jako zástupce bohatého Američana, který chce pomoci Kubáncům 

jenž zamýšlejí svrhnout Castra. Benderovým úkolem bylo získávat 

podporu v kubánské exilové komunitě pro Revoluční Demokratické 

Hnutí a verbovat schopné lidi pro paramilitární operace. Bohužel 

jeho činnost měly pouze omezený rozsah, neboť Droller nemluvil 

španělsky. Proto byl na přání členů FDR nahrazen agentem, který se 

vyznal v latinskoamerických záležitostech. Nicméně i po nahrazení 

Drollera bylo této organizaci ponecháno stejné jméno.  

CIA již při své akci proti Arbenzovi v roce 1954 docenila význam 

propagandy. Zpočátku probíhalo vysílání pouze přes komerční vlny 

z Massachusetts a Floridy. Toto Jejich vysílání však nemělo 

potřebný efekt, a proto byla založena stanice rádio SWAN, která 

vysílala celodenně38. Kvůli naprostému utajení byla stanice umístěna 

na Honduraském území. Nezůstalo pouze u rádiového vysílání. Další 

formou propagandistické činnosti byla distribuce tiskovin. Zde byla 

situace ztížena několika okolnostmi. Jednak Castro při svých 

znárodňování nevynechal ani tiskoviny. Cílem se staly především 

konzervativně píšící noviny39. redakce byly zavřeny nebo převzaty 

prověřenými osobami. Dále novináři, kteří nesouhlasili z režimem 

nejčastěji opustily Kubu. Proto musely být noviny nebo 

anticastrovsky zaměřené letáky tisknuty ve Spojených státech. 

Dalším problémem se ukázala samotná doprava, neboť při tajně 

dopravovaných zásilkách měly přednost zbraně nebo zpravodajský 

materiál. Taktéž na samotné Kubě byly problémy s distribucí, neboť 

Castrova tajná policie si uvědomovala důležitost tohoto materiálu a 

jakékoliv pokusy o jeho rozšiřování tvrdě trestala. 
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Dalším úkolem, který musela CIA vykonat, bylo vytvoření 

ozbrojené opozice proti  režimu, neboť bylo více než jasné, že sám 

se moci dobrovolně moci nevzdá. Veškerá činnost související 

s výcvikem proticastrovských bojovníků musela probíhat mimo 

vlastní území Spojených států. Nebylo proto ani dovoleno cvičit 

vojáky v oblasti panamského průplavu kde byla speciálně založená 

škola pro boj v džungli. Nakonec poskytla své území Guatemala, 

jejíž tehdejší prezident Ydígoraz byl vděčný Spojeným státům za 

jejich podporu při jeho pohraničních sporech s Britským 

Hondurasem. Jejich výcvikem byl pověřen bývalý filipínský 

plukovník mající zkušenosti s paramilitárními operacemi během bojů 

za druhé světové války40. Cílem bylo vycvičit agenty, velitele 

partyzánských oddílů a obsluhy radiostanic pro nasazení na Kubě. 

Výcvik anticastrovských bojovníků probíhal na základně Trax. 

.Potřeba vycvičených kádrů se ukázala jako nezbytná, neboť síly 

stojící proti Castrovu režimu na Kubě byly slabé a neefektivní. 

Důvodů bylo několik. Castro během velmi krátké doby dokázal 

vybudovat asi nejsilněji vyzbrojenou armádu v latinské Americe. 

V tom mu byly nápomocny státy východního bloku. Jak již bylo 

uvedeno, kubánská revoluční vláda uzavřela velmi výhodné 

obchodní smlouvy se Sovětským svazem. Valná většina těchto 

prostředků však nešla na hospodářský rozvoj, ale byly za ně 

nakoupeny zbraně. Jako prostředník se v tomto obchodu angažovalo 

Československo. Za velmi výhodných podmínek získal Castro 

několik desítek kusů těžké techniky včetně tanků, různých druhů děl, 

helikoptér, protiletadlové zbraně a spojovací techniku41. S tímto 

vojenským materiálem přijel zároveň personál, který měl Kubánce 

na danou techniku proškolit. Českoslovenští poradci zahájili odborné 

kurzy ve čtyřech speciálních kurzech42. Zároveň byly organizovány 

kurzy pro kubánské vojáky přímo v Československu. O výcvik se 

přímo zajímal i Fidel Castro. S odbornou částí přišly také kurzy 
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marxismu-leninismu. Podle českých zdrojů probíhal výcvik ke 

spokojenosti kubánské strany. Již tři měsíce po započetí výcviku měl 

Castro několik skvěle připravených praporů milic. To, že si Castro 

vybral zrovna milice a ne armádu mělo svůj účel. Armáda byla stále 

ještě složená z profesionálů kterým Castro nevěřil.Jako příklad mu 

posloužila Guatemala43. Tito muži pocházeli většinou z městského 

prostředí a přestože oddaně režimu sloužili, vedoucí představitelé se 

nikdy nezbavili pocitu zrady. Proto se základem nového revolučního 

vojska měla stát milice. Dalším důvodem byla tradice z bojů proti 

Batistovy. Revoluční vojsko se skládalo hlavně z venkovského 

obyvatelstva. Již za partyzánských bojů v Sieře Maestře se utvořilo 

pevné pouto mezi Castrem a vesničany. Dalším důvodem byly 

důsledky pozemkové reformy. I když došlo k velkému přerozdělení 

půdy, převyšovala poptávka nabídku. Proto bylo nutné nějakým 

způsobem odškodnit ty, na které se nedostalo. Pro venkovana tak 

vstup do miličních oddílů znamenal výrazný sociální posun nahoru. 

Dále tito lidé pocházející z velmi skromných poměrů měli velmi 

malé životní nároky. Díky svému venkovskému původu byli tito lidé 

často nevzdělaní, přestože byla na Kubě již od roku 1940 uzákoněna 

povinná školní docházka44. Dále na vesnicích nefungovala ani 

minimální zdravotní péče. Do příchodu Castra všechny vlády 

přehlížely poměry na venkově. To se po příchodu Castra k moci 

změnilo. Mohutné kampaně na zlepšení podmínek na vesnici dodaly 

Castrovi mnoho oddaných příznivců. Pro tyto lidi byly slova jako 

svoboda projevu nebo demokracie pouze abstraktními pojmy. 

Z tohoto důvodu podléhaly nejsnáze manipulaci. Proto nebylo 

žádným problémem tyto lidi indoktrinovat komunistickou ideologií. 

Tak měl Castro velmi rychle postavenou armádu velmi oddaných 

bojovníků. Dalším důvodem proč byl odboj proti Castrovým silám 

v nevýhodě spočívá v odlišném charakteru jeho bojů. Castro bojoval 

proti diktátorskému režimu. To znamená, že Batistovy síly pokud 
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osoba nepáchala nějakou činnost proti jeho režimu, nikdo se o něj 

nezajímal. Oproti tomu Castro začal budovat systém, ve kterém byl 

jedinec preventivně kontrolován. K této kontrole sloužilo několik 

institucí. Nejdůležitější byla tajná policie vybudovaná za asistence 

sovětské KGB. Dalšími byly Výbory na obranu revoluce což byly 

buňky ustavené v každé městě a vesnici. Úkolem těchto výborů bylo 

kontrolovat veškerý společenský život v daném okrsku. Odpůrci 

Castrova režimu také nedokázali vybudovat jednotnou frontu nebo 

lidové hnutí a tak všechny akce proti kubánskému režimu byly 

víceméně neorganizované. Těmto proticastrovským skupinám 

nechyběl cíl, ale neměly prostředky k jeho naplnění. Dále jediným 

místem kde bylo možno vést aktivní odpor byla řídce osídlená místa. 

Zde však bylo nemožné přežít bez pomoci zvenčí. Zásoby a výzbroj 

se musely získat ve městech, ale kvůli Castrově tajné policii to 

možné nebylo. Dále odpůrci Castrova režimu na Kubě nebyli žádní 

profesionální partyzáni. Většinou šlo o rolníky, kteří byli do hor 

zahnáni okolnostmi. Castro sice přerozdělil půdu a umožnil rolníkům 

její obhospodařování, ale o cenách produktů rozhodoval stát. Kvůli 

svému tažení proti soukromému kapitálu, především americkému, 

dostal Kubu do ekonomických potíží. Zemědělci na tuto skutečnost 

tím, že začali úmyslně porážet dobytek, nebo zapalovali úrodu. 

Režim na tyto aktivity reagoval zvýšenou represí45. Zemědělci, kteří 

se dopouštěli těchto aktů zoufalství, byli ocejchováni jako nepřátelé 

revoluce. Jedinou byl pro ně útěk do hor začít aktivní boj proti 

režimu. V tomto jejich snažení jim měly napomáhat skupiny agentů, 

jejichž výcvik vedla CIA tajně ve Guatemale. Na ostrov měly být 

tajně dopraveni speciálně vycvičení jedinci, kteří měli organizovat 

domácí odboj. Tato kampaň bohužel moc úspěšná nebyla. Castrova 

tajná policie dokázala infiltrovat tyto jednotky již při výcviku ve 

Guatemale. Proto byli zpravidla již krátce po přistání na Kubě tyto 

týmy zlikvidovány. Dalším problémem byla samotná podpora již 

existujících skupin. CIA vytvořila utajené letecké a námořní síly, 
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které měly plnit rozličné úkoly. Jedním z těchto úkolů byly dodávky 

zbraní, zdravotnický materiál a potraviny. Celá kampaň leteckých 

dodávek však skončila fiaskem. Na vinně byl samotný výběr 

posádek letounů. Valná většina leteckého personálu byla tajně 

naverbována CIA přímo z amerických vzdušných sil. Tito lidé 

většinou nemluvili španělsky, a proto se nebyli schopni dorozumět 

s lidmi, kterým byly tyto dodávky určeny. Často se stávalo, že 

posádky letadel, které prováděly přepravu nebyly schopny ani najít 

místo na kterém mělo dojít k vykládce. Ze dvaceti sedmi vzdušných 

misích byly pouze čtyři, které splnily požadované zadání46. Též 

příjemci se potýkali z obrovskými problémy. Při plánování CIA 

opomněla jednu důležitou skutečnost. Nevybavila lidi, kteří měli 

pracovat zpravodajsky na Kubě vhodnými mapami. Díky kubánské 

tajné policii se musely anticastrovští bojovníci přesouvat do oblastí, 

ve kterých původně operovat neměly. Při shozech se tak stávalo, že 

dodávka na místo určení nedorazila nebo byl náklad shozen na jiném 

místě jak o tom svědčí následující zpráva:  

 

„….posádka se pokusila shodit dodávku obsahující výzbroj pro sto 

mužů agentovi čekajícímu na zemi . Piloti však minuli dopadovou 

plochu o sedm mil a shodili náklad do přehrady kde byla zachycena 

Castrovou milicí. Agent byl chycen a zastřelen. Posádka při návratu 

do Guatemaly ztratila směr a přistála v Mexiku kde byl letoun 

zabaven…47 

O něco úspěšnější byly transporty organizované po moři. Na Kubu 

se podařilo dopravit přes čtyřicet tun zbraní, výbušnin a dalšího 

požadovaného materiálu jako léky a potraviny. I s těmito problémy 

se podařilo rozvinout a rozšířit guerilové aktivity do všech provincií 

na Kubě. Nicméně vytvořit povstaleckou frontu známou z bojů proti 

Fulgenciu Batistovi sevytvořit nepodařilo. Jedinou výjimku tvořilo 

pohoří Escambray. Zde operovalo mezi šesti sty až tisícem partyzánů 

organizovaných v oddílech majících mezi  padesáti až dvěma sty 

                                                 
46 In. Kornbluh, s. 75-76 
47 In. Terst W., Dodd D., Wings of denial. Motgomery : 2001, s. 27 



osobami. Během této kampaně se podařilo kubánskému opozičnímu 

hnutí uskutečnit několik stovek sabotáží. Tím nejdůležitějším cílem 

byl průmysl spojený se zpracováním cukru. Povstalci zničily na tři 

sta tisíc tun cukrové třtiny při osmi stech požárech. Dále více jak sto 

padesát jiných požárů při kterých bylo zničeno přes čtyřicet 

tabákových skladišť, jednu rafinérii na zpracování cukru, dvě 

mlékárny a čtyři obchodní domy. Dále bylo uskutečněno více jak sto 

deset bombových útoků na centra komunistické strany, havanskou 

elektrárnu, železniční a autobusový terminál, kasárna milice a vlak. 

Dále se podařilo vykolejit šest vlaků, v oblasti Santiaga de Cuba 

poškodit rafinérii a zničit jednu radiostanici48.  

Tato kampaň však z několika důvodů nebyla úspěšná, na čemž měla 

také podíl samotná CIA. Kromě již zmíněné infiltrace Castrových 

zpravodajských složek do výcvikových táborů ve Guatemale byly 

během přípravy anticastrovských bojovníků soustavně porušovány 

pravidla konspirace. Frekventanti se navzájem znali. To znamená, že 

pokud se podařilo castrově policii tohoto člena hnutí odporu po jeho 

návratu na Kubu zajmout, ohrozil krytí i ostatních členů kurzu. 

Dalším byla samotná nekázeň agentů během nasazení. Často 

docházelo k porušování pravidel bezpečnosti během samotného 

nasazení. To umožňovalo Castrově tajné službě tyto skupiny 

vyhledat a zničit. 

 

3. Změna strategie 

4.1 Vytvoření klasické bojové jednotky -důvody 

 

V létě 1960 došla CIA k názoru, že současná strategie vůči 

Kubě musí být přehodnocena. Vedlo ji k tomu několik důvodů. 

Zaprvé: nepodařilo se vytvořit jednotnou protipovstaleckou frontu 

proti Castrovi a režim byl díky dodávkám zbraní z Československa 

natolik vojensky silný což znemožňovalo anticastrovským 

partyzánům nad kubánskou armádou zvítězit. Dále tajná policie 
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dokázala infiltrovat skupiny, které proti Castrovu režimu bojovaly. 

Dodávky partyzánům na Kubě byly posílány v nedostatečném 

množství a nepravidelně. Z těchto důvodů byl v září 1960 velitel 

Atlantického loďstva admirál Dennison požádán CIA o poskytnutí 

vhodných plavidel a personálu používaných k obojživelným 

operacím. Dennison okamžitě kontaktoval šéfa sboru náčelníků 

štábů generála Lemnitzera ten přestože neměl o plánu CIA nařídil 

Dennissonovi aby požadavek zpravodajců splnil. Do funkce 

styčného důstojníka který zajišťoval kontakt mezi armádou a CIA 

byl jmenován generálem Lemnitzerem jmenován generál Gray, 

kterému byl zároveň přímo podřízen veškerý personál amerických 

ozbrojených sil zainteresovaný na daném podniku49. 4.listopadu 

1960 proto došlo oficiálně ke změně plánu. Místo dosavadního 

výcviku zaměřeného na partyzánský boj v malých skupinách mělo 

být utvořeno a vycvičeno konvenční bojové těleso schopné postavit 

se pravidelné armádě. Kromě šedesáti Kubánců kterým bylo 

ponecháno původní zaměření, zbytek měl být vycvičen jako klasická 

bojová jednotka. Toto uskupení mělo mít několik pěších praporů, 

výsadkářský oddíl, dělostřeleckou a tankovou rotu a jednotka měla 

být podporována vlastním letectvem. Žádný americký voják se 

oficiálně na akci podílet nesměl, neboť vše mělo vypadat tak, že 

ozbrojená invaze je dílem Kubánců nespokojených s Castrovým 

režimem.  

Do kubánských záležitostí též zasáhla vnitřní politika 

Spojených států, neboť v roce 1960 měl být zvolen nový americký 

prezident a Kuba bylo velkým tématem předvolebního období. 

Voliči měli rozhodnout mezi republikánským kandidátem 

viceprezidentem Richardem Nixonem a demokratickým Johnem 

Fitzgeraldem Kennedym. Především demokratický kandidát 

Kennedy obviňoval Eisenhowerovu administrativu z nečinnosti50. Již 

v červenci se setkal s několika vůdci proticastrovského odboje 

                                                 
49 In, Higgins, s. 62-63 
50Tento argument byl čistě účelový. Prezidentský kandidát byl o podpoře proticastrvských bojovníků informován 
samotným ředitelem CIA Allenem Dullesem. In. Kornbluh 273-274. 



včetně José Miró Cardony. Při příležitosti setkání Castra 

s Chruščovem v New Yorku v září 1960 prohlásil že: 

 

„….není přijatelné mít v dosahu komunistický satelit 

devadesát mil od břehů Floridy. Ti co říkají že se postaví 

Chruščovovi nejsou schopni postavit se panu Castrovi51…“. 

 

Také Nixon vyvíjel tlak na CIA aby co nejvíce urychlila 

operaci. Jako člen výboru 5412 byl o operaci informován, nicméně 

nebyl spokojen s tempem příprav. Chtěl aby CIA celou operaci 

zahájila ještě před volbami, neboť doufal, že mu tato akce dopomůže 

v boji o Bílý dům. O tom, že by mohla celá operace skončit 

neúspěchem ani neuvažoval. 

Bohužel příprava Kubánců ve Guatemale probíhala 

pomalým tempem. Po příjezdu amerických poradců do Guatemaly 

tito lidé shledali podmínky pro zahájení výcviku jako naprosto 

nedostatečné. Veškerý materiál musel být byl dopraven ze 

Spojených států, neboť guatemalská strana nebyla schopna zajistit 

požadované náležitosti, přestože na ni CIA vyvíjela v této otázce 

tlak. Dalším problémem se ukázala samotná rekrutace nových členů 

brigády. Do výběru mužů k výcviku zasahovaly rozepře mezi 

jednotlivými vedoucími členy FRD neboť každý z nich chtěl, aby 

přijímáni pouze členové jeho vlastního politického uskupení. Dále 

všechny proudy uvnitř FDR odmítali jakoukoliv spolupráci 

s bývalými vojáky Batistovy armády52. Díky této skutečnosti se 

výcvik ještě více zpomaloval, neboť chyběly potřebné kádry mající 

vojenské zkušenosti. Proto nakonec CIA přes protesty především 

mladších členů FDR bylo do jednotky nakonec několik bývalých 

důstojníků batistovy armády zařazeno. Přesto nebyl tento problém 

uspokojivě vyřešen. Poté co CIA prosadila jako velitele Josého San 

Romána na místo velícího důstojníka část Kubánců v táboře se 

vzbouřila. Paradoxně první akcí brigády nebylo vylodění na Kubě, 
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ale potlačení vzpoury proti guatemalskému prezidentovi53. Proto, 

aby se mohla brigáda po vylodění vůbec udržet bylo nutné jí zajistit 

letecké krytí a zničit Castrovy letecké síly. Aby se zabránilo 

podezření z americké účasti, musela CIA vybrat takový typ letounu, 

který používalo Castrovo letectvo a které byl schopno překonat 

vzdálenost mezi Nikaragou  a  Kubou. Volba padla na bombardér B-

26. V říjnu 1960 kontaktovala CIA velitele Alabamské letecké 

národní gardy generála Dostera, zda by nebyl ochoten podílet se na 

operaci důležitou pro zahraniční politiku Spojených států. Agent 

Dosterovi sdělil, že CIA pracuje na projektu, při němž má dojít ke 

svržení režimu Fidela Castra a CIA potřebuje pomoc při výcviku 

pilotů. Doster byl požádán aby zformoval jednotku dobrovolníků, 

kteří by sloužili jako poradci při operaci. V jednotce měli být lidé, 

kterým končila smlouva u armády, neboť zúčastnění nesměli být 

spojováni s americkými ozbrojenými složkami. Doster vybral 

skupinu sto padesáti lidí, která byla následně přepravena do 

Guatemaly kde postavila CIA nové letiště. Zde plnili úkoly podle 

pokynů zpravodajců. Jejich hlavní činností bylo vycvičit co nejvíce 

kubánských letců na bojové stroje. Na základně Retalhuleu bylo 

dohromady asi padesátka kubánských pilotů. Bohužel jen malá část 

z nich měla zkušenosti z bojovými stroji. Většina z nich byli 

kubánští letci od aerolinií, kteří znechuceni Castrovým režimem 

emigrovali. Do začátku operace se podařilo vycvičit pouhých 

jedenáct Kubánců, kteří byli schopni účastnit se bojových letů. 

Američané se také zapojili do operací CIA při tajných dodávkách 

zbraní na Kubu. 

 

4.2 Nová americká administrativa a kubánský problém 

 

Nově zvolený prezident Kennedy byl seznámen s plánem o 

operacích proti Kubě v listopadu 1960 ředitelem CIA Allanem 

Dullesem. Ten prezidentovi sdělil, že americká vláda podniká kroky 
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ke Castrovu svržení. Neseznámil ho však se stavem příprav. 

Kennedy tak nic dalšího o operaci, kterou CIA připravovala 

nevěděl54. Neřekl mu nic o výcviku jednotky ve Guatemale ani o 

pilotech v Nikaragui, kteří pomáhali při výcviku a při tajných letech 

na Kubu. Kennedy vyjádřil s plánem souhlas. Po tomto rozhovoru 

Dulles informoval Bissella a společně rozhodli o podstatném 

rozšíření jednotky. Nyní měla vzniknout jednotka  o síle 1 500 mužů. 

Nová vláda se do projektu zapojila 19. ledna, kdy Eisenhower 

oznámil Kennedymu, že odpovědnost za další kroky v případě 

kubánských záležitostí ponese jeho vláda55. Krátce před touto 

schůzkou byl též v plném rozsahu informován šéf sboru náčelníků 

štábů generál Lemnitzer. Tak byly do přípravy operace přibrány i 

ozbrojené síly. Úkolem armády bylo prověřit, jaké šance má plán 

CIA na úspěch56. Podle CIA se jako nejoptimálnější se jevila oblast 

na jižním pobřeží Kuby v oblasti města Trinidad. Toto místo mělo 

vhodné pláže pro přistání vyloďovacích plavidel, skvělou přistávací 

plochu pro shoz výsadkářů, dobré možnosti pro izolování oblasti od 

dopravního ruchu, neboť od severu a západu je místo chráněno 

horami. V oblasti Trinidadu se nacházely pouhé tři mosty po kterých 

mohla projet těžká technika. Dále v blízkosti města se nacházela 

přistávací plocha. Obyvatelstvo Trinidadu a celé provincie Las Villas 

bylo vůči Castrovu režimu nepřátelské o čemž svědčila partyzánská 

aktivita v nedalekých horách. Pokud by plán na obsazení města 

nevyšel, mohl se celý výsadek přesunout do pohoří Escambray 

odkud by mohl vést partyzánskou válku. Výsadek též mohl získat 

podporu od partyzánů, kteří v horách operovali57. K plánu CIA se 

armáda  vyjádřila 3. února 1960. Podle této zprávy měl výsadek 

šanci na úspěch pouze za předpokladu, že se v okolí nebudou 

nacházet žádné nepřátelské síly58. Pochyby nad plánem vyjádřil 

poradce národní bezpečnosti George McBundy, který před 
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optimismem CIA a vojáků varoval prezidenta před důsledky. 

Upozornil na možnost, že tato invaze může vyvolat občanskou 

válku. Taktéž ministr zahraničí Dean Rusk varoval před 

neuváženými kroky, neboť podle ministra může tato akce poškodit 

obraz Spojených států v Latinské Americe59. proti sobě tak stály dvě 

skupiny: na jedné byla CIA a vojáci, kteří preferovali otevřený 

ozbrojený zásah a na druhé prezidentovi poradci a ministerstvo 

zahraničí, které se obávalo o pověst Spojených států. Prezident proto 

odkládal konečné řešení jak bylo co nejdéle možné. Nicméně podle 

zpráv CIA byla operace možná provést do května 1960. Podle 

informací zpravodajců se měly z Československa vrátit první piloti 

vyškolení na proudovou techniku a v tom případě již  by operace 

musela mít nutně přímou vojenskou podporu Ameriky, což bylo 

v rozporu s plánem. Na konci února navštívil generál Gray tábory ve 

Guatemale a ve zprávě pro Sbor náčelníků štábů prohlásil, že 

neshledal žádné nedostatky a věří v úspěch operace. 11. března se 

prezident setkal s celou Radou národní bezpečnosti. na té Bissell 

doporučil vyzdvihl výhody vylodění u Triniadu. Nicméně prezident 

pro odpor Thomase Manna, náměstka pro meziamerické vztahy 

nařídil, aby byl plán přepracován. Mannovi vadil způsob provedení 

celého podniku. podle něj by nešlo angažovanost Spojených států 

popřít a obával se možné reakce ze strany Sovětského svazu60. 

Mannovi též vadilo, že operace měla proběhnout ve dne. Proto dostal 

Bissell za úkol najít alternativní místo vylodění. Nově měl být celý 

výsadek proveden v noci. Jediné místo, které splňovalo prezidentovy 

požadavky byla zátoka u poloostrova Zapata61. Na poradě 15. března 

dal prezident svolení k provedení operace, nicméně si vyhradil 

podmínku, pokud to bude nutné odvolat. Datum konečné vylodění 

bylo  stanoveno na 17. dubna. 
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5. Invaze  

 
5.1 Operace začíná 

 
Operace začala 10. dubna , kdy se brigáda začala přesouvat 

ze svých táborů ve Guatemale do přístavu Puerto Cabezas v Nikaragui. 

Zde byl také všem velitelům brigády sděleno místo vylodění: 

 

……brigáda provede obojživelný a parašutistický výsadek, obsadí a 

udrží pláže v oblasti Zátoky sviní a Playa Larga na poloostrově Zapata 

tak  aby mohla být vytvořena základna odkud budou vedeny pozemní a 

vzdušné operace proti Castrově vládě…62. 

 

Jak sdělili američtí poradci Castrovo letectvo bude již zničeno 

preventivní úderem a na plážích bude čekat pět set příslušníků hnutí 

odporu. Jednotky se měly vylodit na třech místech: v oblasti Playa 

Larga  jenž byla označena jako rudá pláž na které se měl vylodit druhý 

a pátý prapor63, dále na pláži Girón která nesla označení modrá což 

bylo místo určené pro šestý a čtvrtý prapor , kde mělo být velitelství 

brigády a dále na místě vzdáleném dvacet mil východně od Girónské 

pláže se měl vylodit třetí prapor, který měl bát posílen částí 

dělostřelectva, tak aby byla odříznuta silnice vedoucí do města 

Cienfuegos. Dále vzdušný výsadek měl být shozen na třech místech 

tak, aby obsadil veškeré komunikace procházejícími zapatskými 

bažinami. Jako velitelství výsadkářů bylo určeno San Blas. Dále bylo 

sděleno, že oblast byla vybrána tak, aby Castrovy síly nemohly 

reagovat dříve než za sedmdesát dva hodin a jeho armáda je velmi 

špatně vyzbrojena s několika tanky. Na lodích byla umístěna výzbroj 

pro dalších čtyři tisíce bojovníků, o kterých plánovači CIA 

předpokládali, že se připojí během dalších pěti dní. Primárním úkolem 

brigády tak bylo udržet pláže do doby, než budou na Kubu dopraveni 

vedoucí politici, kteří byli připraveni v utajovaném bytě v Miami.  
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14. dubna se brigáda nalodila v přístavu Puerto Cabezas na šest 

lodí a v noci 16. dubna odplula z přístavu. Směr - Kuba. 

Ráno 15. dubna začaly letecké operace. Bohužel den před samotnými 

útoky prezident Kennedy podstatným způsobem redukoval vzdušnou 

sílu brigády. Podle původního návrhu mělo vzlétnout všech šestnáct 

bombardérů brigády, které měly zaútočit na všechna letiště a dále 

hlavní kasárna kubánské armády a milic v Havaně, Santa Claře, 

Cienfuegos a Santiagu de Cuba. Podle nových rozkazů měla být 

pouhou polovinou strojů napadena pouze letiště Libertad a San 

Antonio de los Baňos u Havany a letiště Antonio Maceo u Santiaga de 

Cuba. Stroje byly rozděleny do tří sekcí. Dva letouny sekce Gorilla 

napadly Antonio Maceo, druhé dvě sekce s označením Linda a Puma 

napadly dvě letiště u Havany. Zároveň odstartoval jeden bombardér do 

Spojených států, kde měl vytvořit krycí historku pro mezinárodní 

společenství. Útok samotný měl pouze částečný úspěch. Během útoku 

byl jeden letoun sestřelen a další dva přistály na letištích na Floridě a 

Kajmanských ostrovech, kde byly velmi okamžitě objeveny novináři a 

informace o přistáních byly publikovány v tisku.  Podařilo se sice 

zničit dvě třetiny Castrova letectva, nicméně zhruba deset letounů 

přežilo v letuschopném stavu64. Tento útok měl dva nepříjemné 

dopady. Jednak varoval Castra, že očekávaná invaze začíná a jednak 

byl tento útok řešen na radě OSN. Kubánský ministr zahraničí 

s podporou sovětského velvyslance Zorina prohlásil, že jeho země se 

stala terčem útoku americké agrese. Americký velvyslanec Adlai 

Stevenson odpověděl podle instrukcí které mu dala CIA v tom smyslu, 

že tyto letouny jsou nepochybně kubánské a piloti dezertovali 

z Castrovy tyranie65. Druhý den novináři odhalili rozdíly mezi letouny 

používanými castrovým letectvem a letouny které přistály na Floridě. 

Zatím na Kubě Castro při pohřbu obětí nenadálého prohlásil revoluci 

na Kubě za socialistickou a vyzval lid k její obraně66. Dále přirovnal 
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napadení Kuby k Pearl Harboru a nařídil mobilizaci revolučních milicí 

Jak řekl: 

 

….Pokud má americký prezident špetku slušnosti představí piloty v OSN 

. Pokud ne, svět bude mít právo nazvat ho lhářem….“67 

 

Stevenson poznal, že krycí historka od CIA je nepravdivá a spojil se 

s ministrem zahraničí Deanem Ruskem. Ministr prezidenta přesvědčil 

aby byly další útoky letounů odvolány68. Když se tuto informaci 

dozvěděl Bissell, zkoušel ministra přesvědčit o nezbytnosti druhého 

úderu. Argumentoval tím, že nechráněná vyloďovací plavidla by se 

mohla stát terčem leteckého napadení. Rusk však tyto argumenty 

odmítl a sdělil, že politické argumenty převažují nad vojenskými, 

neboť další útoky by mohly zničit pověst Spojených států v OSN. 

Bissell se následně vrátil na velitelství CIA a oznámil tuto skutečnost 

do Nikaragui. Vymohl si alespoň právo aby bezprostředně po vylodění 

byla část bombardérů přesunuta na letiště u pláže. Muži ve Guatemale 

a Nikaragui o těchto zákulisních manévrech nic nevěděli.  

 

5.2 Vylodění a boj 

 

Poté co dorazil invazní svaz do oblasti předpokládaného 

vylodění, začal mít velitel brigády José san Román pochybnosti o 

informacích, které mu poskytla tajná služba. Na pláži nečekali žádní 

lidé z hnutí odporu, aby pomohli s vykládkou lodí . Co však bylo 

horší, tam kde měla být podle informací písečná pláž, byl několika set 

metrový korálový útes, který zabraňoval rychlému vylodění. Místo 

toho musel být materiál naložen na malé čluny a postupně převezen na 

pláže. Tato skutečnost nabourala hned na začátku plán CIA. 

Předpokládalo se, že celé vylodění proběhne v noci tak, aby lodě před 

nebo těsně po rozednění mohly odplout, aby se nestaly terčem 
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nepřátelského útoku. Z tohoto důvodu museli být nasazeni potápěči, 

kteří začali hledat cestu mezi útesy aby označili místa, která by mohla 

vylodění bránit69. V průběhu této činnosti však byla skupina objevena 

hlídkou milice. Přestože se potápěči pokusili hlídku zadržet, ale část 

milicionářů uprchla a varovala své nadřízené. Mezitím na 

vyloďovacích plavidlech docházelo ke zmatkům. Poté co část člunů 

uvízla na korálové bariéře musel být materiál zdlouhavě překládán a to 

způsobovalo zdržení. Největším problémem na začátku operace se 

stalo vytýčení vhodné cesty pro LCU70neboť na nich byla 

shromážděna veškerá těžká výzbroj brigády. Také výsadkáři měli 

problémy. Kvůli navigační chybě byla část výsadku shozena na jiném 

místě. Toto zanedbání vedlo později ke katastrofě neboť jedna ze dvou 

pevných cest vedoucích do zátoky byla odkrytá71.  

Fidel Castro byl o operaci informován po třetí hodině v noci. 

Bylo mu sděleno, že se nepřítel vylodil v oblasti Playa Larga a Girón, 

a je vyzbrojen těžkými zbraněmi72. Okamžitě nařídil mobilizaci sil. 

Přímo v oblasti Zapatských močálů byl umístěn pluk devíti set 

milicionářů73, kteří odřízli přístup do vnitrozemí v postupu na Havanu. 

Další jednotky které do oblasti směřovali pocházely z provincie las 

Villas. Tyto jednotky odřízli zátoku od možného postupu do pohoří 

Escambray. Také byla nařízena pohotovost přeživšímu letectvu, které 

po rozednění začalo okamžitě útočit na vyloďovanou brigádu. Tato 

skutečnost začala demoralizovat vyloďující se Kubánce . Situace byla 

kritická hlavně na Playa Larga, kde se část pátého praporu odmítla 

vylodit74. První velká ztráta postihla invazní svaz před šestou hodinou 

ráno, když se jednomu z útočících letounů podařilo poškodit jednu 

z lodí Houston. Na této lodi se nacházel již zmíněný pátý prapor. Ten 
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kvůli ztrátám veškerých svých zbraní do další bitvy nezasáhl a nemohl 

posílit postavení jednotek na Playa Larga. Na té byla umístěna veškerá 

munice pro druhý a pátý prapor. Druhý prapor tak zůstal bez pomoci a 

pouze necelých tři sta mužů se bránilo po dalších dvacet čtyři hodin 

Castrovým zoufalým pokusům o průlom. O průběhu bojů na Playa 

Larga svědčí fakt, že útočící jednotky kubánských milicí zde ztratili 

více osm set mužů a dvanáct tanků. Daleko větší katastrofa však 

následovala vzápětí. Po poškození Houstonu se podařil kubánskému 

letectvu zásah, který zřejmě rozhodl o dalším scénáři bitvy. Byla 

potopena Río Escondido, na které se nacházely všechny zásoby 

munice na dalších deset dní, dále všechen spojovací a zdravotnický 

materiál pro brigádu a zásoby leteckého benzínu. Taktéž byl poškozen 

trawler na kterém byla umístěna vysílačka zajišťující spojení brigády 

s komunikačním centrem CIA. Američané tak již na samém začátku 

operace ztratili kontakt s brigádou75. Ztráta Houstonu a Río Escondida 

rozhodlo o stažení všech ostatních plavidel z místa bojů. Radikálně to 

však změnilo plán neboť na lodích se stále nacházelo přes devadesát 

procent zásob. Lodě se měly stáhnout dvanáct mil od pobřeží, počkat 

na setmění, v noci se vrátit a vyložit zbylý materiál. V té době ve 

Washingtonu byla svolána tisková konference, na které oznámil 

ministr zahraničí Rusk, že Spojené státy nemají žádný úmysl 

zasáhnout do kubánské záležitosti76.  Nicméně prezident přehodnotil 

své rozhodnutí o leteckých útocích na kubánská letiště a povolil vzlet 

třem bombardérům brigády s úmyslem zničit letiště San Antonio kde 

byly podle rozvědky umístěny hlavní síly Castrova letectva. Kvůli 

zoufalé situaci ve které se nacházela jednotka na pláži však nebyla 

napadena letiště, ale Castrovy postupující síly. Útok byl úspěšný a 

letouny s se vrátili na základnu bez vlastních ztrát. Nicméně tento útok 

nevyřešil zoufalou situaci brigády. Na lodích poté, co se dozvěděli 

informaci o tom, že jim americké námořnictvo neposkytne podporu 

vypukla vzpoura. Agenti CIA pod pohrůžkou použití zbraní donutily 

posádky zastavit, nicméně lodě již byly v takové vzdálenosti od pláží, 
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že svůj úkol. tj. dodat zásoby zoufale se bránící brigádě nebyly 

schopny splnit. Situace na plážích se rapidně zhoršovala. Castrovým 

jednotkám se za cenu těžkých ztrát podařilo upevnit pozici ve směru 

na San Blas a zabránily tak postupu do centra ostrova77. V úterý 18. 

dubna ráno zahájily milice další postup a po sebevražedném útoku 

donutily druhý prapor brigády aby se stáhl z Playa Larga.  

 Velitel brigády José San Román objasnil agentovi na 

Blagaru zoufalou situaci brigády. Ten přislíbil, že lodě určitě připlují 

další noc. Zároveň ujistil San Romána, že pokud se věci budou 

zhoršovat, udělají Američané vše potřebné pro jejich záchranu. Na to 

odpověděl San Román:  

 

…Já nikdy nebudu kapitulovat. Budeme bojovat do konce 

pokud to bude nutné…“78. 

 

Castro si byl plně vědom vážnosti situace na plážích a proto 

přijel osobně do oblasti bojů, kde se mezitím shromáždily síly v počtu 

dvanácti tisíc příslušníků milic, podpořených několika bateriemi 

těžkých houfnic.  Jediné podpory, které se brigádě dostalo byla 

dodávka léků, které se podařilo dopravit pomocí transportního letounu 

jenž přistál na letišti. Mezitím ve Washingtonu byla zvažována 

všechna řešení. Již ráno poslal Chručšov do Washingtonu memorandu, 

ve kterém obvinil Spojené státy z přípravy agrese proti Kubě a dodal, 

že Sovětský svaz poskytne veškerou možnou pomoc Kubáncům. 

Kennedyho toto memorandum utvrdilo v přesvědčení nezasahovat ve 

prospěch invaze79. Večer se prezident setkal s Bissellem a odmítnul 

jeho návrh aby americké letectvo napadlo kubánská letiště. Také 

přítomný admirál Burke se zasahoval o nasazení americké brigády do 

oblasti bojů. Nicméně Kennedy veškeré návrhy na přímou účast 

Spojených států do konfliktu odmítnul. Bissell však získal od 

prezidenta slib, že ráno budou moci zaútočit letouny brigády na 
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postupující Castrovy jednotky a letiště a že těmto letounům bude 

poskytnuta podpora ze strany amerického letectva80. Ráno 19. dubna 

však zbylí kubánští piloti odmítli letět do sebevražedné mise, neboť 

během bojů již byla ztracena skoro celá bojová letecká síla brigády. 

Proto tvořily posádky čtyř letounů Američané. Tento útok byl 

naprostou katastrofou. Kvůli chybám v komunikaci americká letadla 

vůbec nedorazila a tak byla sestřelena plná polovina letounů81. Mise 

tak nesplnila požadovaný cíl. Ani na plážích se pro brigádu nevyvíjela 

situace dobře. Ráno začal koordinovaný útok dvaceti tisíc dobře  

vyzbrojených milicionářů. Na konci dne tak padlo do zajetí téměř        

1 200 mužů. Večer ve Washingtonu se prezident setkal s členy FDR, 

kteří byli do té doby zadržováni CIA v Miami, aby jim sdělil 

nepříjemnou zprávu. Castro triumfoval.  

Pro prezidenta Kennedyho se Zátoka sviní stala noční můrou, 

za kterou přijal zodpovědnost. Bezprostředně po invazi jmenoval 

komisi, která měla posoudit celý projekt vylodění znovu82. V její 

zprávě je uvedeno, že zdroje pro takto připravenou operaci byly 

nedostatečné, dále prezident měl být lépe informován o důsledcích 

odvolaného druhého útoku před samotnou invazí a též co je 

nejdůležitější. Že místo pro vylodění nedávalo žádnou možnost 

zahájení partyzánské války. Pro budoucí operace doporučila 

komise,aby se napříště zpravodajská služba věnovala sběru informací 

a realizaci paramilitárních operací přenechala armádě. V závěru 

zprávy konstatovala, že vzhledem k okolnostem měla být operace 

odvolána. To neznamená, že se Američané smířili s existencí Castrova 

režimu. Americká vláda zahájila další tajnou operaci, která byla 

zaměřena proti Kubě zaměřena. Dostala název Mongoose. Jejím 

vedením byl pověřen prezidentův bratr Robert Kennedy a šlo o sérii 

sabotáží na kubánském prostředí. Fidela Castra tyto přesvědčily o tom, 

že Spojené státy Kubu nenechají na pokoji dokud on bude nejvyšším 

vůdcem. Proto aby zabezpečil co nejlépe svůj režim, přijal nabídku 

                                                 
80 In. Johson s. 153, srov. Higgins s. 146 
81 Pozn. Dvěma Američanům se podařilo ze sestřelených letounů vyskočit, ale na zemi byli zavražděni 
Castrovými milicemi.In Trest. s. 86, srov..Lynch s. 128…  
82 Pozn. Výsledky zkoumání této komise jsou obsaženy v tzv. Taylorově zprávě; Kornbluh s. 133- 225 



Nikity Chruščova v květnu 1962, aby se Kuba stala základnou pro 

rozmístění sovětských jaderných raket. Následná krize, která byla 

kvůli v říjnu stejného roku kvůli těmto zbraním vyvolána přivedla svět 

na pokraj jaderné války.  

 

6.Závěr. 

 

Vylodění v Zátoce sviní bylo pro americkou stranu 

naprostým debaklem. K této prohře přispělo několik okolností. Předně 

byla zvolena špatná strategie. Koncept paramilitární operace byl 

vypracován podle jednoho modelu. V případě Kuby to byl model 

použitý již před několika lety ve Guatemale. Bohužel plánovači 

přehlédli několik rozdílů, které existovaly mezi Kubou a Guatemalou. 

Guatemala měla velmi slabé ozbrojené síly a slabý represivní aparát. 

Proto bylo relativně jednoduché vytvořit jednotku tvořenou 

nespokojenci ochotných se podílet na puči. Kuba měla oproti tomu 

nejsilnější armádu z latinskoamerických zemí a tajnou policii 

s rozsáhlou sítí udavačů vytvořenou podle modelu sovětské KGB. 

Tuto okolnost plánovači přehlédli. Jak jinak si lze vysvětlit opomenutí 

o odhadech vojenského potenciálu Kuby. Samotná Kuba pro Spojené 

státy hrozbu nepředstavovala. Tou byla politika, která Kubu přetáhla 

do zemí tzv. socialistického tábora. K východnímu bloku se Fidel 

Castro přidal zcela dobrovolně, nebyl k tomu donucen žádnými 

okolnostmi. O tomto faktu svědčí například rezignace na program 

Hnutí 26. července, který sám vyhlásil ale po uchopení moci na něj 

rezignoval. Dále se jeho znárodňovací kampaň nesla v duchu 

radikálních socialistických změn. Proč Spojené státy nezasáhly 

veřejně, ale zvolili cestu nepřímé konfrontace je jasný. Spojené státy 

se chtěly vyhnout přímé konfrontaci se Sovětským svazem. Ten se 

prohlásil za ochránce Kuby a Chruščov ještě před invazí varoval 

Spojené státy před jakýmkoliv ozbrojeným dobrodružstvím. Podle 

prohlášení generálního tajemníka byl Sovětský svaz ochoten použit i 

jaderné zbraně. Z tohoto důvodu proto Kennedy chtěl, aby účast 

Spojených států byla na co nejmenší úrovni. Dalším faktorem, který 



ovlivnil rozhodnutí o operaci byl čas. Zpravodajská služba Spojených 

států očekávala, že se koncem května 1961 vrátí první přeškolení piloti 

z Československa. Po tomto datu již by nebylo možné operaci 

uskutečnit bez přímé americké účasti, tj. to čemu se chtěla Kennedyho 

administrativa vyhnout. Chybou bylo též vybrané místo vylodění. 

Kennedy podlehl tlaku za strany ministerstva zahraničí a trval na 

poslední chvíli na změně místa vylodění. Richard Bissell sice vyhledal 

místo, které odpovídalo prezidentovým představám, ale zcela pominul 

aspekty jako je volba terénu nebo pomoc místního obyvatelstva. Jinak 

by nevybral místo, kde obyvatelstvo bylo Castrovi zcela loajální neboť 

teprve kubánský režim začal v oblasti s rozsáhlými investicemi. 

Největší chybou při plánování invaze byla volba organizace, která za 

celý podnik nesla odpovědnost. Tou byla CIA. Pokud byly plánovány 

proti Castrovu režimu operace jehož záměrem bylo vyvolání povstání, 

je vše v pořádku. Ale jestliže se v průběhu plánování operace změnil 

charakter úkolu, v tomto případě z přípravy agentů na klasickou 

obojživelnou operaci, bylo nezbytné předat tento problém ozbrojeným 

silám, neboť ty mohly zajistit odpovídající výcvik. Poradci 

námořnictva se sice na přípravách brigády podíleli, ale to bylo 

nedostatečné. Kubáncům byl sice zajištěn výcvik, ale nikdo se 

nepostaral o zabezpečení výsadku. Dále naprosto nedostatečné 

vzdušné krytí rozhodlo o tom, že brigáda uvízla na malém území kde 

byla po méně než sedmdesáti dvěma hodinách poražena. Spojené státy 

si nedokázaly zajistit lepší základny pro letecké operace než ty 

v Nikaragui. To podstatným způsobem redukovalo údernou sílu, neboť 

musela být redukována výzbroj na úkor paliva. O redukci letecké 

úderné síly rozhodoval přímo prezident. To, že použití letectva bylo 

diktováno politickými a ne vojenskými aspekty přispělo k tak 

rychlému debaklu. Velký díl viny při plánování operace je i na 

náměstkovi ředitele CIA Richardu Bissellovi. Ten měl jako 

zpravodajec zajistit špionážní operace o dané oblasti místa výsadku. 

Tak by zjistil, že opuštěná pláž je pro potřeby  vylodění nevhodná. Ať 

geograficky, neboť až na místě výsadek zjistil, že pobřeží u Zátoky 

sviní je obklopeno korálovou bariérou nebo že v okolí není žádná 



městská aglomerace, kde by mohla být ustavena revoluční vláda. Dále 

vylodění nebylo předzvěstí všeobecného povstání proti Castrově 

režimu. Ani nemohlo. O invazi totiž nic nevěděly ani skupiny 

anticastrovských bojovníků. Ti mohly pomoci brigádě tím, že by 

v zázemí Kuby zahájily sabotážní operace, které by zkomplikovaly 

přístup Castrových milic k pláži. Z toho vyplývá: operace byla velmi 

špatně vedená, neměla dostatečnou podporu od americké 

administrativy ve fázi příprav ani při invazi samotné a proto nemohla 

skončit jinak než porážkou. 
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         The Bay of Pigs 
  

 

                                        Summary 

 

The Bay of Pigs was uncuccesfull attempt to overthrow of  Fidel 

Castro regime in April 1961. The project was prepared by CIA, the 

amercian intelligence service. Whole project begun in 1960 when american 

government started to assume Fidel Castro of communist tendecy. Prezident 

Eisenhower ordered action to ged rid of him. He autorized CIA to work out 

covert program against cuban government. Deputy director Richard Bissell 

was enthrusted to work out the plan. He was inspired by one covert action 

against guatemalan government in 1954 where operation Success pushed the 

guatemalan prezident Jacobo Arbenz to rezign of prezidential post.  

Bissell set up a military unist compounded of dissatisfied Cubans 

with castro’s regime. They were trained on CIA established military bases in 

Guatemala and Honduras. First strategy against Castro was set up guerillas 

on Cuba and men in Guatemala were trained on this type of tactic skills. 

Unfortunartely Castro’s militia’s and other represion authorities managed to 

suppress this threat. Bissell, therefore, had to change strategy. Now the plan 

was occupy one city, keep it on, declare new provisional government wich 

could be recognized by USA. From agents was made the rural military unit 

up.Her name was BRIGADE 2596. Men of this unit were trained for 

amphibious action. CIA, meantime, was seeking a place to landed unit on 

the island. CIA chosen a Trinidad area, a place ideal for this project. 

Trinidad  city whose rezidents werent very satisfied with Castro’s regime. 

Unluckily new president John Fitzgerald Kenneddy rejected this because of  

necessary american support. Bissell at last chosen a place in  deserted area 

in Zapatta swamps. Invasion began preinvasion bombing of the cubans 

military airfields to wipe the castro’s planes out. The attack wasn’t wholly 

succesfull and second attack was cancelled because of political reasons. 

Brigade’s landing passed on 17. April 1961. Castro warned by the aerial 

attacks reacted immediately. Sent his militia troops into area. Brigade was 

sorrounded by castro’s troops and after three days was bridade defeated.  



The Bay of Pigs invazion was first military failure of american 

administration after the Second World War. The operation was bad prepared 

and ill armed. After the Bay of Pigs CIA has never organized such type of 

operation. 
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Anotace 

Bakalářská práce „Zátoka sviní – příčiny, příprava, vylodění a důsledky 

operace pojednává o jedné paramilitární operaci z roku 1961. V dubnu 1961 

se na plážích Playa Girón a Playa Larga vylodila skupina anticastrovsky 

zaměřených bojovníků s cílem vyvolat povstání proti režimu Fidela Castra. 

Operaci nařídil prezident John Fitgerald Kennedy, ale přípravy začaly 

v době mandátu prezidenta Eisenhowera. Eisenhower odsouhlasil tajný plán 

CIA vycvičit a vybavit jednotku anticastrovsky zaměřených bojovníků. CIA 

se nechala inspirovat úspěšnou operací s kódovým označením Success proti 

guatemalskému prezidentovi Arbenzovi. První fáze operace selhala, protože 

se nepodařilo proti Castrovi vyvolat lidové povstání. Castrovy milice 

vybavené československými zbraněmi dokázaly hrozbu povstání potlačit. 

CIA přehodnotila své plány a ve spolupráci s armádou vycvičila jednotku 

pro klasický boj. Ta se měla vylodit na ostrově, obsadit část kubánského 

území a vyhlásit novou revoluční vládu, kterou by uznaly Spojené státy. 

Ráno 17. dubna se brigáda vylodila na opuštěném poloostrově Zapata 

v oblasti Zátoky sviní. Jednotka neuspěla a po třech dnech byla poražena 

Castrovými milicemi. Zátoka sviní byla prvním neúspěchem americké 

administrativy během Studené války. 

 

Annotacion 

Diploma thesis „ The Bay of Pigs – reasons, preparation, landing and result 

of the operation“ deals with one paramilitary operation in 1961. In April the 

anticastro military unit  was landed on Cuba to provoke uprising against 

Fidel Castro Regime. The operation was ordered by president John 

Fitzgerald Kennedy, but the preparation had begun during Eisenhower 

presidency. Eisenhower accepted a covert plan of  the Central Intelligence 



Agency to train and equip anticastro military unit. CIA was inspired by one 

succesful operation codenamed Success against guatemalan prezident 

Arbenz. First phase of the operation falied because guerilla didn’t succeed in 

plan to provoke popular uprising. Castro’s militia equipped by 

czechoslovakian weapons managed to clamp down the threat. CIA revalued 

their plan and with army cooperation drilled rural military unit. This unit 

should have invade on the island, occupy part of the cuban area and declare 

new revolutionary government. On the morning 17. April Brigade was 

landed on deserted peninsula Zapata in the Bay of Pigs area. The Unit didn’t 

succeed in its mission and was defeated by Castro’s militia. The Bay of Pigs 

was first failure of the american administrative in Cold war. 
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Paramilitární operace, CIA, vylodění, Fidel Castro, John F. Kennedy, 

Richard Bissell 
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1.Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil jednu z opomíjených 

kapitol dějin studené války. Tím je vylodění v Zátoce sviní na Kubě v dubnu 

roku 1961. Při této operaci se pokusila skupina proticastrovsky zaměřených 

bojovníků tajně vycvičených CIA ve Guatemale a Nikaragui provézt invazi 

s cílem vyvolat povstání a svrhnout režim Fidela Castra. Téma je zajímavé 

z několika důvodů. Nikdy před tím nebyla Zátoka sviní jako samostatná 

studie v češtině zpracována a to ani v době, kdy komunistické 

Československo a Castrova Kuba byli blízkými spojenci. Právě 

Československá pomoc ve formě masivních vojenských dodávek pomohla 

Castrově režimu překonat kritické období, kdy hrozila intervence ze strany 

Spojených států. 

  Proto se nabízí  několik otázek. Znamenal režim Fidela Castra pro 

Spojené státy opravdu takovou hrozbu, že musely přikročit k ozbrojené 

akci? A pokud už k ní přistoupili, proč to neudělaly veřejně, ale naplánovaly 

tajnou operaci, která skončila s tak katastrofálním výsledkem? Na kom leží 

největší díl viny?  

Při práci jsem použil metodu komparace. Má tu výhodu, že každý 

detail operace může být porovnán z několika nezávislých zdrojů. Tato 

metoda je cenná při srovnávání primárních pramenů. 

V práci jsem se neomezil jen na vylodění, ale zahrnul jsem do práce 

i proces plánování. Proto jsem ve své práci popsal i koncept tajných operací 

prováděných CIA v padesátých letech, neboť Zátoka sviní byla plánována 

podle tohoto scénáře.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. První je věnována americko-

kubánským vztahům od poloviny devatenáctého století až po nástup Fidela 

Castra do čela kubánského státu. Druhá kapitola se zabývá plány na svržení 

Castrova režimu. Jakou metodu měly Spojené státy použít ke Castrovu 

svržení. Proč se jevila jako nejlepší způsob nepřímá angažovanost. Třetí 

kapitola se věnuje přípravě kubánských anticastrovských bojovníků. Ve 

čtvrté kapitole je popsána samotná operace. Od předinvazní přípravy až po 

průběh invaze který dopadl pro anticastrovské bojovníky tak tragicky.  



Materiálu k danému tématu existuje velké množství. Bohužel 

v čestině jako samostatná publikace byl vydán pouze kubánský sborník pod 

názvem Girónská pláž. Je to soubor vzpomínek účastníků bojů při invazi. 

Bohužel nemůže být brán jako základ nějaké vědecké studie, neboť má 

závažné nedostatky. Nejsou zde uvedeny žádné dokumenty nebo odkazy na 

další prameny. Chybí zde jakákoliv zmínka o československé pomoci. Celá 

publikace je koncipována tak, že kubánský lid se proti invazi dokázal 

ubránit sám bez cizí pomoci. Přitom na fotografiích zde uvedených 

odborník zabývající se válečnou tématikou pozná zbraně československého 

původu. Chybí zde samotné počty kubánské armády a milicí. Jediné 

pozitivum celé publikace je až v závěru, kdy je dán prostor samotnému 

Fidelu Castrovi, který zde poměrně přesně popisuje průběh invaze. Další 

informace v českém jazyce o Zátoce sviní existují v rámci nejrůznějších 

studií zaměřené na kubánskou historii, v rámci životopisů, nebo ve formě 

primárních pramenů v archivech. Z těch posledně jmenovaných si určitě 

zaslouží pozornost smlouvy o dodávkách zbraní z Československa na Kubu, 

které jsou dostupné v Národním archivu ve fondu dokumentů politbyra ÚV 

KSČ a dále dokumenty vztahující se k československé vojenské misi na 

Kubě ve specializovaném Vojenském historickém archivu. Zde je jsou 

důležité zprávy, které podávali českoslovenští poradci o průběhu výcviku  

kubánských milic. Zároveň si můžeme udělat představu o citlivosti celé 

kauzy, neboť v rámci utajení je Kuba označována jako země 122. Další 

informace vztahující se k Zátoce sviní můžeme nalézt v nejrůznějších 

publikacích pojednávajících o historii Kuby. Tím nejhorším je publikace 

Castro a Kuba Angela Trenta, ve které jsou uváděny nepravdivé informace, 

např. o sociálním složení příslušníků brigády nebo o americké účasti na 

operaci. O něco přesnější je kniha Kuba: Nové dějiny, kde je jedna kapitola 

o vylodění, bohužel velmi krátká a obecná. Asi nejrozsáhlejší stať je 

uvedena v podrobném životopise Fidel Castro od Roberta Quirka. Zde na 

zhruba čtyřiceti stranách autor vcelku přesně popisuje celou historii 

vylodění, nicméně ani on se nevyhnul určité paušalizace. Je to například ve 

způsobu nazírání na Richarda Bissella, kdy se snaží autor vyvolat ve čtenáři 

dojem, že právě díky Bissellově nekompetentnosti skončila operace 

katastrofou.  



Pokud se jedná o kubánské zdroje, základní edici představuje již 

zmíněný sborník vydaný v češtině. Další publikací je kniha Diario de Girón 

Gabriela Moliny. Je to kronika, která den po dni popisuje sled událostí od 1. 

ledna 1961 až po poslední den vylodění. Platí to samé jako v případě 

sborníku. Kniha je bez odkazů na primární prameny, nicméně cenné jsou 

informace o problémech, která měla Castrova vláda s guerilou.  

Nejrozsáhlejší množství pramenů ať již primárních nebo 

sekundárních je v angličtině. Z tištěných publikací, které jsem ve své 

práci použil to jsou tyto primární prameny: sborník The Bay of Pigs 

Declassified Petera Kornblucha. V uvedené publikace se nacházejí dvě 

zprávy. První z nich je tzv. Kirkpatrikova zpráva, která byla sepsána 

v říjnu 1961 a podrobně analyzuje příčiny porážky. Dalším dokumentem 

v této publikaci je Taylorova analýza z ledna 1962, která doplňuje a 

zpřesňuje Kirkpatrickovu zprávu. Dalším zdrojem primárních pramenů 

je sborník dokumentů The Kennedys and Cuba editor Mark White. Zde 

jsou obsaženy dokumenty vztahující se k třem událostem, které 

ovlivňovaly americko-kubánské vztahy v první polovině šedesátých let a 

to Zátoka sviní, Operace Mongoose a Karibská krize. V dokumentech 

vztahujících se k Zátoce sviní jsou cenné a telegramy ministerstva 

zahraničí ze kterých vyplývá, že Sovětský svaz o operaci věděl a dále 

memorandum náměstka ministra zahraničí Chestera Bowlese, jenž 

vyzdvihl morální problém celého podniku, neboť podle něj násilné 

jednání vůči Kubě závažným způsobem poškodí obraz Spojených států 

v latinské Americe. Z výběru sekundární literatury byly použity 

memoáry poradce prezidenta Arthura Schlesingera The  Thousand Days, 

který sice nebyl odpůrcem vylodění, nicméně byl skeptický ke zprávám 

předkládaným CIA o možnostech invazorů vyvolat povstání. Dále velmi 

inspirativní je publikace The Perfekt Failure anglického historika 

Trubulla Higginse. Autor zde dává vylodění v Zátoce sviní do 

historického kontextu Studené války. V knize jsou dopodrobna 

rozebrány kroky Eisenhowerovy a Kennedyho administrativy. Co lze 

knize vytknout jsou drobné nepřesnosti v popisu samotného vylodění. 

Kniha Politics of Illusion: The Bay of Pigs Reexamined Jamese Blighta a 

Petera je přepisem konference z května 1996 kde zúčastnění debatovali 



o důvodech i samotném provedení invaze. Přínos knihy je v materiálu 

obsaženým v příloze. Prakticky polovina knihy jsou dokumenty. Z nich 

ž ten nejdůležitější je „Program tajných akcí proti Castrovu reřimu“, což 

byl dokument, na jehož konci stála katastrofa v Zátoce sviní. Historii 

Brigády 2506 podrobně popisuje The Bay of Pigs: The Leader’s story of 

Brigade 2506.  Zde je na základě vzpomínek velitelů popsána celá 

historie vojenské jednotky exulantů. Letecké operace uskutečňované ve 

prospěch brigády jsou obsaženy v knize Wings of Denial. Další 

publikací o vylodění v Zátoce sviní je Decision for Disaster Graystona 

Lynche, agenta CIA a přímého účastníka vylodění. Některé jeho závěry 

jako pomoc amerických ozbrojených sil je nutno brát s rezervou, ale 

zajímavé jsou jeho vzpomínky ze samotného vylodění. Další informace 

jsou dostupné z několika internetových zdrojů. Primární dokumenty jsou 

dostupné v internetovém archivu amerického ministerstva zahraničí, kde 

jsou přepisy zpráv mezi ministerstvem zahraničí a kubánskou stranou. 

Dalším primárním zdrojem je Americký národní archiv, který obsahuje 

zprávy a memoranda pro Sbor náčelníků štábů a badateli tak dává 

možnost seznámit se s pohledem ozbrojených sil na problém Zátoky 

sviní. 

 

 

2. Kuba a Spojené státy. 

 

2.1 Zátoka sviní jako historický fenomén 
 

Vítězství má stovku otců, porážka zůstává sirotkem 

 
Tuto větu pronesl prezident Kennedy krátce po neúspěšném 

pokusu o násilnou změnu režimu na Kubě. Kuba, malá země, která se 

vojensky nemohla Spojeným státům rovnat, přesto dokázala ponížit 

hegemona na americkém kontinentě přímo před jeho vlastním prahem. 

Mnoho historiků, politiků i vojáků si kladou otázku; jak je to možné? 

Měly, nebo neměly Spojené státy na Kubě vojensky přímo zasáhnout a 

vymazat problém představovaný Fidelem Castrem s jeho radikálními 



politicko-sociálním programem? Poté co Castro přijal sovětského 

ministra zahraničí Anastase Mikojana převážil v americké administrativě 

názor, že z Castra se stal komunista. V té době to pravda nejspíše ještě 

nebyla, ale kubánský režim začal budovat prvky státní moci běžné 

v totalitní společnosti. Zvětšoval počty milicí, vybudoval tajnou policii 

podle sovětského vzoru a co bylo nejviditelnější, začal zavírat své 

politické oponenty. Také rezignoval na svůj program ze Sierry Maestry, 

kdy slíbil obnovení demokratického politického systému. Samozřejmě; 

když Kuba navázala diplomatické vztahy se Sovětským svazem měla na 

to jako suverénní země právo. Pro Spojené státy to však znamenalo, že 

Sovětský svaz zaznamenal v probíhající studené válce velké vítězství, 

neboť další země na americkém kontinentu uznala důležitost 

diplomatického zastoupení jeho ideologického nepřítele1. Dalším 

krokem, který přesvědčil americkou administrativu o nutnosti zásahu 

proti Castrově Kubě bylo zabavování amerického majetku na ostrově. 

Tady již žádná vláda nemohla konat jinak, než začít připravovat odvetné 

kroky, neboť jak nazvat znárodňování cizího majetku bez náhrady jinak 

než krádeží. K vyřešení problému byl vybrán scénář s úspěchem použitý 

při operaci proti režimu mající podobné rysy tj. znárodňování majetku a 

podíl komunistů ve vládě. Operace však neskončila podle očekávání, ale 

byla totálním debaklem. Práce zabývající se Zátokou sviní můžeme 

rozdělit do několika kategorií. Do té první patří literatura obhajující 

zásah. Ta je nejčastěji obhajována bývalými agenty CIA a příslušníky 

ozbrojených sil. Zastávají tezi, že kvůli Kennedyho zásahům během 

procesu přípravy i při operaci samé došlo ke katastrofě, neboť plán 

výsadku na ostrov byl ve své podstatě dobře připraven. Do druhé 

skupiny patří názory těch kteří tvrdí, že prezident nechtěl zvyšovat 

napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a proto žádal o co 

nejmenší účast Spojených států. Třetí skupina zastává tezi, že vylodění 

v Zátoce sviní je důsledkem amerického imperialismu, který byl po 

právu poražen.  

 

                                                 
1 Pozn. Další země v latinské Americe diplomaticky uznávající Sovětský svaz byly Mexiko, Argentina, Uruguay 
a Kostarika. 



 

2.2 Americko- kubánské vztahy od dosažení nezávislosti do roku 1961. 

 

Pro pochopení událostí v Zátoce sviní je nutné vrátit se k počátkům 

americko-kubánských vztahů. Po skončení napoleonských válek 

v Evropě se Španělsko pokoušelo o znovuzískání svého koloniálního 

statutu v latinské Americe. Proto ministr zahraničí John Quincy Adams 

naléhal na prezidenta Monroea, aby Spojené státy našly přijatelné řešení, 

neboť se obával přílišného vlivu evropských zemí na oblast latinské 

Ameriky, především Velké Británie. Výsledkem bylo vyhlášení tzv, 

Monroeovy doktríny vyhlášenou v prosinci 1823. Její podstatou bylo 

odmítnutí jakéhokoliv vměšování evropských zemí do vnitřních 

záležitostí zemí latinské Ameriky a zároveň zdůraznila zájem na 

dobrých vztazích k „sesterským republikám“. Zároveň se však 

zavazovala, že se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí již 

existujících kolonií. Proto byla myšlenka anexe Kuby načas opuštěna. 

Začala být opět aktuální v padesátých letech 19. století. Vzešla 

z prostředí místní kubánské kreolské elity. Její příslušníci byli 

nejbohatšími obyvateli ostrova, ovšem jejich podíl na správě věcí 

veřejných byl mizivý. Španělská vláda vždy preferovala praxi, kdy 

nejvyšší správní úředníci pocházeli z domovské země. Jedním ze 

zastánců anexionismu byl bohatý plantážník Cristóbal Madán žijící 

v exilu v New Yorku, jehož švagrem byl novinář John O´Sullivan, autor 

proslulého manifestu „Destiny“2. V samotné Americe našel pro svou 

politickou vizi několik důležitých příznivců. S jejich pomocí se obrátil 

na prezidenta Polka. Prezidentovi navrhli, aby začal s madridskou 

vládou jednat o odkupu ostrova. Polk nabídl španělskému trůnu za Kubu 

100 milionů dolarů, ale Španělé tuto nabídku odmítli3. Američané však 

nehodlali na anexi rezignovat. Proto se v belgickém Ostende sešli 

nejvýznamnější američtí velvyslanci v Evropě. Výsledkem tohoto 

setkání bylo prohlášení, které vstoupilo do historie jako „manifest 

                                                 
2 Pozn. Zjevný úděl.  
3 Španělé americkému emisarovi vzkázali, že Kubu raději potopí, než by ji předali jiné mocnosti. In. Opatrný, 
Kuba- stručná historie států, Praha : 2002, s. 45  



z Ostende“4. Zde američtí velvyslanci prohlásili právo Spojených států 

na Kubu i za cenu vojenského střetnutí. Dalším pokusem americké 

administrativy na odkup učinil prezident Pierce, který nabídl Španělsku 

v roce 1854 částku sto třiceti milionů dolarů. Ani tato nabídka 

španělskou stranu neoslovila. Kromě oficiálních jednání probíhaly i akce 

na podporu vyvolání povstání na ostrově. Právě ze Spojených států byly 

organizovány výpravy, jejichž účelem bylo vyvolat na Kubě povstání. 

Tyto dobrodružné akce nijak nemohly španělskou kolonii ohrozit. Ve 

druhé polovině padesátých let došlo ve Spojených státech k určitému 

utlumení anexionistických tendencí. Důvodem byla otázka otrokářství. 

Přijetím Kuby za další stát by došlo k porušení křehké rovnováhy mezi 

neotrokářskými a otrokářskými státy uvnitř samotné Unie. I na Kubě 

myšlenka anexe ve prospěch Spojených států přestávala být ve druhé 

polovině 19. století pomalu aktuální. Tento fakt souvisel z rostoucím 

sebevědomím formujícího se kubánského národa. Největší podíl na této 

skutečnosti má bezesporu José Martí. Tento novinář, politik a básník 

zformuloval ve svém spisu „Naše Amerika“a „Matka Amerika“ základní 

kulturní rozdíly mezi anglosaskou a hispánskou Amerikou. José Martí 

nebyl jediný, kdo se Spojených států obával. Hospodářská expanze 

vyvolávala nejistotu i u španělského dvora. Přestože se pokusila 

přesvědčit Kubánce formou autonomie o setrvání ve svazku  

s domovskou zemí, místní kreolská elita již snila o samostatném státě. 

Proto prakticky po celou druhou polovinu probíhala na ostrověguerilová 

kampaň. S tímto stavem se madridský dvůr nehodlal smířit a proto 

přikročil k represi, když na místo generálního kapitána povolala generála 

Weylera5. Ten sice dokázal povstalce porazit, ale za cenu zničení velké 

části kubánského venkova. Tyto aktivity se nelíbily podnikatelům ze 

Spojených států. Ti viděli ve Weylerovi hlavního viníka neutěšené 

hospodářské situace. Spojené státy hledaly záminku k tomu, aby mohly 

na ostrově přímo vojensky zasáhnout. Tato příležitost se naskytla po 

výbuchu americké bitevní lodi Maine 15. února 1898 v havanském 

                                                 
4 Schůzky se zúčastnili velvyslanci ve Španělsku Pierre Soulé, Francii John Mason a v Británii James Buchanan. 
Znění této zprávy bylo tak útočné, že španělská koruna podala protest. Odpor však vzbudila i v samotných 
Spojených státech, neboť se od ní distancoval i ministr zahraničí William L. Marcy. 
5 Pozn. Tento generál jako první použil koncentračních táborů In. Gott, Kuba,Brno: 2005, s. 129 



přístavu. Poté, co selhaly veškeré pokusy o urovnání incidentu mírovou 

cestou, vypověděl prezident McKinley 24. dubna 1898 Španělsku válku. 

Součástí tohoto vyhlášení se též stal „Tellerův dodatek“. Ten zaručoval, 

že se Kuba nestane součástí Spojených států. Díky naprosté převaze 

Spojených států na moři měla nastalá válka jednoznačný průběh. 

Španělsko v ní bylo poraženo a muselo s v rámci Pařížské smlouvy z 10. 

prosince zříci kontroly nad Kubou6. Bezprostředně po skončení bojů 

začalo čtyřleté období rovnajícímu se fakticky okupaci ostrova. Byla 

ustanovena okupační správa, jejíž hlavou byl nejvyšší velitel americké 

armády7. Aby Spojené státy co nejtěsněji připoutaly Kubu ke Spojeným 

státům, navrhl senátor Orville Platt 25. února 1901 rezoluci, díky níž by 

byl ukončen okupační status, ale její součástí se stal zvláštní dodatek, 

který závažným způsobem omezoval kubánskou nezávislost. Přes 

protesty veřejnosti nakonec kubánští politici tento ponižující dodatek 

přijaly, neboť podle jejich byla omezená suverenita lepší než okupace. 

Tak se stal tento „Plattův dodatek“ součástí kubánské ústavy8, který 

ochromoval politický život na Kubě, neboť umožňoval americkým 

ozbrojeným silám při nepokojích kvůli zachování pořádku vojensky 

zasáhnout. Kubánské politické elity se v případě vyřešení vzájemných 

tahanic na tento dodatek odvolávaly9. Důležitým mezníkem pro 

americko-kubánské vztahy se stala vzpoura proti diktátoru Machadovi 

v roce 1933 vedená studenty a nižšími důstojníky. Z této vzpoury vyšel 

vítězně seržant Fulgencio Batista, který dokázal přesvědčit amerického 

velvyslance o svých schopnostech utlumit radikální tendence právě 

proběhlé revoluce, a který přímo buď jako prezident, nebo nepřímo jako 

osoba, která prezidenta vybírala, ovlivňoval osudy Kuby po dalších více 

jak dvacet let. Američané, vědomi si neudržitelnosti Plattova dodatku, 

tuto ponižující součást kubánské ústavy vypustili v duchu „Politiky 

dobrého sousedství“. Právě v době prvního Batistova prezidentského 

mandátu získala Kuba na latinskoamerické poměry neuvěřitelně 

pokrokovou ústavu. Ústava z roku 1940 obsahovala vymoženosti jako 

                                                 
6 Pozn. Nebylo to jedné území co Španělsko ztratilo. Dalším územím v Karibiku bylo Portoriko 
7 Pozn. Po valnou většinu tohoto období ji vykonával bývalý velitel „Drsných jezdců“ generál Wood. 
8 Platův dodatek. In Gott s. 403-404 
9 Kvůli zajištění pořádku musela na Kubě celkem třikrát zasáhnout americká námořní pěchota. 



všeobecné volební právo, osmihodinovou pracovní dobu, odstraňovala 

jakoukoliv formu rasové diskriminace, zaváděla povinnou školní 

docházku. Též ve svých článcích měla obsažen návrh na pozemkovou 

reformu. Bohužel díky silné latifundistické loby nebyla tato část ústavy 

uvedena do praxe. Díky tomu docházelo k velké sociální disproporci 

mezi městským a vesnickým obyvatelstvem. Batista jako vedoucí arbitr 

kubánské politiky rozhodoval prakticky o všech změnách ve státní 

zprávě. Postupem doby tak vytvořil neuvěřitelně zkorumpovaný systém 

založený na klientelismu. Pro americkou vládu byl Batista nicméně 

přijatelný. V době války se Batista držel co nejužšího spojenectví se 

Spojenými státy10. Díky systému vytvořeném Batistou se volby staly 

pouhou fraškou.  Období těsně po válce vyvolávaly tyto machinace čím 

dál větší nespokojenost11. Poté, co bylo jasné, že ve volbách 

plánovaných na rok 1953 nezvítězí Batistův kandidát, neváhal a 

za pomoci armády provedl v březnu roku 1952 převrat. Zpočátku se 

Batistovi dostalo lidové podpory, neboť slíbil, že bude dokončena 

pozemková reforma a bude veden boj proti korupci. Nicméně 

obyvatelstvo nebylo schopno rozpoznat generálovi diktátorské ambice, 

neboť zároveň byly zakázány politické strany a pozastavena platnost 

Ústavy. 

 

2.3 Přichází Fidel Castro 

 

 

Ne všichni se s tímto stavem smířili. Mezi nejradikálnější odpůrce 

Batistova převratu patřili studenti na universitách, protože ve zrušení 

ústavy viděli akci odporující demokratickým principům. Mezi 

nejhlasitější kritiky vynikal mladý právník a zároveň předseda frakce 

Ortodoxní mládeže Fidel Castro Ruiz. Spolu s několika desítkami svých 

sympatizantů se pokusil 26. července 1953 o útok na kasárna Moncada 

v Santiagu de Cuba. Útok selhal a část pučistů byla na rozkaz Batisty 

                                                 
10 Kuba jako jeden z prvních států vyhlásila válku státům Osy již v roce 1941 
11 Právě v poválečné době byla kubánská politika charakterizována jako „nejpolarizovanější, nejzkoumpovanější, 
nejnásilnější a nejnedemoktatičtější. In. Gott, Kuba, s. 188. 



bez soudu zavražděna. Tato akce se setkala mezi obyvatelstvem s krajní 

nevolí. V těchto protestech se angažovala především katolická církev. 

Proto byl Batista přinucen dalších poprav zanechat. Nejznámější osoba 

puče, Fidel Castro byl postaven před soud. Tohoto soudu využil 

k obžalobě režimu. Poukázal na neústavnost Batistova puče, všeobecnou 

korupci a sociální nespravedlnost. Ve své obhajovací řeči „Historie mě 

shledá nevinným“ nastínil program politického hnutí12 a zároveň 

vyhlásil prvních pět revolučních zákonů, které vstoupí po vítězství 

revoluce v platnost. Mezi nejdůležitější patřily návrat k ústavě z roku 

1940, provedení pozemkové reformy, podíl zaměstnanců na zisku13. 

Přestože byl odsouzen k mnohaletému vězení, byl na nátlak ze strany 

katolického kléru14 po dvouletém vězení propuštěn. Okamžitě odjel do 

Mexika, odkud začal vypracovávat akce proti Batistově diktatuře. Zde 

také vytvořil první skupinu revolucionářů a s tímto jádrem budoucího 

partyzánského vojska se v listopadu 1956 vylodil na Kubě15. 

Následovala dvouletá gerilová kampaň, ve které se povstalcům podařilo 

zcela rozložit Batistovy ozbrojené síly. Tato skutečnost měla několik 

příčin. Největší význam měla podpora partyzánů z městských center. 

Díky pravidelným dodávkám munice, léků a dalšího vybavení mohli 

partyzáni vést kampaň na vyčerpání Batistovy armády. Dále povstalecké 

vojsko se rekrutovalo především z vesnického obyvatelstva, které vidělo 

v podpoře Hnutí 26. července díky Castrovým prohlášením o 

pozemkové reformě šanci na zlepšení svého sociálního statutu. 

V neposlední řadě povstalecké vojsko vedlo po taktické stránce boj na 

jaký nebyla kubánská armáda vycvičena. Guerilleros útočili pouze za 

podmínek pro ně výhodných, proto pravidelné vojsko podléhalo 

demoralizaci16. Z tohoto důvodu se podařilo povstalcům ovládnout 

rozsáhlé území. Rozhodující střetnutí se odehrálo v listopadu 1958, kdy 

                                                 
12 Na paměť útoku ho nazval Hnutím 26. července 
13 In. Fidel Castro, La História me absolverá 
14 pozn. Pro jeho osvobození se angažoval santiagský arcibiskup. In. Nálevka Vl., Fidel Castro Podzim 
diktátora, Praha : 1997, s. 18 
15 Vylodění mělo být součástí koordinovaného lidového povstání proti Batistovi. Ten však dokázal toto povstání 
rychle eliminovat. 
16 Pozn. Se pokusila Batistova armáda v červnu 1958 o ofenzívu v horách Sierry Maestry. 12 000 vojsku čelilo 
zhruba 200 povstalců. Přes svoji převahu byli vojáci díky špatnému velení poraženi a postalcům se podařilo 
ukořistit velké množství munice, včetně těžkých zbraní. in Quirk, Fidel Castro, Ostrava : 1999 s. 214-216 



povstalci porazily jádro Batistovy armády u města Santa Clara. Poté, co 

se Batista dozvěděl o ztrátě tohoto strategicky důležitého města, 1. ledna 

uprchl ze země. Tím byla završena první fáze revoluce.  

 

2.4 Povstalci u moci, štěpení Hnutí a přístup Spojených států ke Castrovi 

 

Batistův útěk vyvolal na Kubě výbuch sympatií s revolucionáři. 

Zpočátku se zdálo, že i sám Fidel Castro bude postupovat umírněně. Na 

post prezidenta byl jmenován představitel pravého křídla Hnutí Manuel 

Urritia a post premiéra zaujal bývalý Castrův profesor z university José 

Miró Cardona. Castro zůstal pouze ve funkci velitele povstaleckého 

vojska. Bezprostředně po vítězství guerilleros začalo účtování 

s bývalými exponenty Batistova režimu. Byly zavedeny revoluční 

soudy, které odsoudily několik stovek lidí k smrti17. Tyto „procesy“ 

vyvolávaly záporné reakce ve Spojených státech. Dalším krokem, který 

vadil Spojeným státům byl způsob provedení pozemkové reformy. Byly 

zrušeny latifundie. Vlastník si mohl ponechat 400 hektarů. Jako 

minimum bylo stanoveno 27 hektarů, které rolník získával zdarma, s 

možností přikoupení dalších 40 hektarů. Vyvlastněné pozemky se staly 

základem zemědělských družstev. Původní vlastníci měli být 

odškodněni. Největší problémy pro americké podnikatele kteří na Kubě 

investovali do zemědělství vyvolalo nařízení, že půda může být 

vlastněna jen Kubánci. Dalším testem americko-kubánských vztahů byla 

Castrova dubnová cesta do Spojených států. Castro se zde setkal 

s viceprezidentem Nixonem18. Při setkání Nixon trval na co nejbližším 

termínu voleb a upozornil Castra na stoupající vliv komunistů ve vládě. 

Taktéž mu naznačil, že americká vláda kvůli pozemkové reformě 

neposkytne Kubě hospodářskou pomoc19. Nejen tato schůzka rozhodla o 

tom, že se americká administrativa začala na Castrův režim dívat 

s nedůvěrou. Znepokojeni byli též pravicoví příslušníci Hnutí. O tom 

                                                 
17 Pozn. Již druhý den po vstupu povstaleckých kolon do Havany nechal Che Guevara bez soudu postřílet 
několik desítek lidí v pevnosti La Cabaňa. 
18 Pozn. Prezident Eisenhower setkání s Castrem odmítnul, neboť byl znechucen jakým způsobem nový 
revoluční režim zúčtoval Batistovými lidmi.  
19 Jak později ve svých memoárech Nixon  naznačil: „ Castro je buď neuvěřitelně naivní, co se týče komunismu, 
nebo podřízený komunistické disciplíně“. In. Gott str. 230 



svědčí  dopis, který  červnu 1959 poslal velitel povstaleckého letectva 

Díaz Lanz prezidentu Urrutiovi a v němž vyjádřil znepokojení nad 

vzrůstajícím počtem komunistů ve státě a dezertoval do Spojených 

států20. Dalším, kdo se přestal ztotožňovat s Castrovým způsobem 

vládnutí byl velitel Húber Matos jeden z veteránů povstaleckého vojska. 

Ten v rezignoval na své velitelské funkce, neboť i jemu se zdála 

Castrova politika vůči komunistům příliš vstřícná. Castro osobně Matose 

zatknul a obvinil bývalého spolubojovníka ze Sierry Maestry ze zrady 

revoluce21. Dalším na řadě byl samotný Urrrutia, který zastával 

podpvbné názory jako Lanz a Matos. Castro ho nahradil naprosto 

nevýrazným právníkem Arturem Dorticósem, který byl vůči 

komunistům vstřícnější. O bližším propojení z východním blokem 

svědčí utajovaná cesta velitele kubánské rozvědky do Mexika v létě roku 

1959. Zde se setkal s místním rezidentem KGB a požádal jménem 

revoluční vlády o pomoc při reorganizaci kubánské tajné služby. Na 

návrh reagovala sovětská strana kladně a tak odcestoval na Kubu zhruba 

stočlenný kontingent agentů sovětské tajné služby. Místo slibovaných 

ústavních reforem si tak již půl roku po vítězství nad Batistou začal 

vytvářet své vlastní represivní orgány22. O dalším osudu ostrova tak 

začala rozhodovat skupina revolucionářů, kteří s Castrem prodělali jeho 

partyzánskou kampaň. Do vrcholných politických pozic se tak dostala 

skupina osob, které se velmi jasně vymezovali vůči Spojeným státům, 

jež pokládaly za imperialistickou mocnost. Především Raůl Castro a Che 

Guevarra se pokládali za „komunisty revolucionáře“, kteří již předvedli 

při uchopení moci jak naloží se svými protivníky. Tato situace se 

pochopitelně nelíbila skupině osob z hnutí shromážděných kolem Franka 

Paíse představující osoby z městského prostředí. Ti odmítali radikální 

rétoriku a pro které byl komunistický systém představoval stejnou 

diktaturu jako Batistův režim. O příklonu Kuby k Sovětskému svazu 

svědčila návštěva ministra zahraničí Anastase Mikojana v únoru 1960. 

Při jeho návštěvě byl podepsána obchodní dohoda, kde se Sovětský svaz 

                                                 
20 později byl vyslechnut rámci senátního slyšení, které mělo vliv na další rozhodování o osudu Castrova režimu.  
21 V následném procesu byl Matos odsouzen na dvacet let. 
22 In. Andrew Ch., Gordievskij A., Důvěrná zpráva KGB. s. 376 



zavazoval odkoupit půl milionu tun cukru a každý další rok milion. O 

politickém pozadí tohoto obchodu svědčí jeho nevýhodnost pro 

kubánskou stranu. Sovětský svaz se zavázal zaplatit 2,78 centů za libru a 

pouze dvacet procent mělo být uhrazeno v dolarech, zbytek měl být 

uhrazen ve formě zboží nebo surovin. Oproti tomu Spojené státy podle 

cukerní dohody musely zaplatit 2,83 centů a celý obchod musel být 

uhrazen v dolarech. Při Mikojanově návštěvě též došlo k navázání 

diplomatických styků mezi oběma zeměmi a dále Kuba získala výhodný 

úvěr na sto milionů dolarů. Další sbližování se sovětským blokem na 

sebe nenechalo dlouho čekat. Kuba prostřednictvím Československa 

získala přístup k moderním ruským zbrojním systémům. Tajná obchodní 

dohoda dále zajišťovala Kubě přeškolení pilotů na moderní proudovou 

techniku na československém území a výcvik miličních oddílů přímo na 

Kubě prostřednictvím zvláštní vojenské mise z Československa. Vztahy  

mezi Spojenými státy a Kubou se výrazně zhoršily na jaře 1960, kdy 

odmítly americké rafinérie na Kubě zpracovat ropu, kterou Castro 

nakoupil v Sovětském svazu. Američané začali požadovat okamžité 

zaplacení všech dluhů, které měla kubánská vláda vůči společnostem. 

Na to nechtěli Kubánci přistoupit. Tato válka nervů trvala do června 

1960, kdy Kuba jednostranně znárodnila veškerý majetek společností 

Esso a Shell. Spojené státy na tyto akce kontrovaly při zasedání 

Organizace amerických států v San José v Kostarice, kde obvinily Castra 

z ohrožení míru na západní polokouli. Výsledkem schůze bylo přijetí 

deklarace meziamerické solidarity, která odmítala vměšování ze strany 

mimokontinentální mocnosti. Tato rezoluce byla pochopitelně určena 

Sovětskému svazu. Chruščov si totiž v červenci neodpustil výpad vůči 

Spojeným státům ve svém projevu na začátku červenci sovětským 

učitelům 

 

„…pokud agresivní vojska Pentagonu zaútočí na Kubu- sovětští vojáci 

by mohli kubánskému lidu okamžitě pomoci raketovou palbou“23. 

 

                                                 
23 In. Quirk, s. 356,srov.Higgins T., The Perfect Failure, New York : 1989, s.54 



 Na tuto rezoluci odpověděl Castro vyhlášením Havanské deklarace 

v září 1960. Při ní odkazoval na myšlenky José Martího, zcela odmítnul 

panamerický systém, ve kterém hrají dominantní roli Spojené státy a 

přihlásil se k boji proti jakékoliv formě imperialismu a kapitalismu24. 

Leitmotivem americko-kubánských vztahů se stal podzim 1960. V září 

vyhlásila kubánská vláda znárodnění všech průmyslových podniků, bank 

a hotelů. Castro tuto akci označil jako „konečné splnění programu 

Moncady“. Na tuto akci reagoval Eisenhower odvoláním amerického 

velvyslance z Havany. 

 

3. Plán odstranění Castrova režimu 

 

3.1 Počáteční úvahy  

 

První obavy o politický vývoj Kuby přednesl prezidentovi poradce 

národní bezpečnost již v prosinci roku 1959 Gordon Gray, který 

zdůraznil zvětšující se vliv komunistů na klíčových místech státní 

zprávy. Poradce prezidentovi sdělil:  

 

„Viceprezident a ostatní členové Rady25 cítí, že Kuba a její problémy již 

zašly daleko za rámec běžného diplomatického jednání a vyžaduje  účast 

Kongresu a jiných prvků společnosti26. 

 

S tímto názorem se ztotožnil i šéf sekce pro západní polokouli 

zpravodajské služby CIA plukovník King, který prezidentovi na 

začátku Října otevřeně řekl, že jeho úřad pokládá Castrův režim na 

Kubě za levicovou diktaturu. Tyto obavy zesílily po již zmiňované 

Mikojanově návštěvě Kuby.  Proto 17.března 1960 schválil prezident 

program na svržení Castra,  Byl výsledkem jednání mezi výborem 

541227 a Výborem národní bezpečnosti. Výsledný dokument 

nazvaný „Tajné akce proti Castrově režimu“ byl rozdělen do 

                                                 
24 In. Quirk, str. 370-371 
25 Pozn. Národní bezpečnostní rada   
26 Pozn. In. Rabe, Eisenhower and Latin America,  North Carolina : 1988,  s. 128.  
27 Pozn. Výbor 5412 byl výborem majícím na starosti tajné operace.  



několika kroků. Prvním mělo být vytvoření odpovědné a jednotné 

opozice mimo Kubu, zahájení propagandistické kampaně proti 

Castrovu režimu, zahájení tajných akcí a zpravodajských operací 

přímo na Kubě a zformovat polovojenské síly pro budoucí 

partyzánské akce28. Vedoucím celého projektu byl jmenován 

náměstek ředitele zpravodajské služby CIA pro přípravu operací 

Richard Bissell. Tento bývalý profesor eknonomie z Yealu si získal 

vysoký kredit při organizování projektu špionážního letounu U-2, 

pomocí kterého získaly Spojené státy základní přehled o ruském 

vojenském potenciálu. Bezprostředně po prezidentově souhlasu začal 

Bissell pracovat na plánu Jako asistenta si vybral Tracyho Barnese29, 

který byl jedním ze zpravodajských důstojníků mající na starosti 

operaci “Úspěch“ v roce 1954 ve Guatemale. Právě na zkušenostech 

Barnese založil Bissell celý svůj plán.  

 

3.2 Paramilitární operace před Kubou - modelový příklad  

 

Od svého založení nebyla zpravodajská služba CIA pouhým 

úřadem sbírajícím zpravodajské materiály, ale i místo, které plánovalo 

a provádělo operace, jenž nemohly být kvůli jejich charakteru 

uskutečněny běžnou politikou. Mezi takové akce, pokud to situace 

vyžadovala, bylo i provádění státních převratů v zemích, které se 

stavěly nepřátelsky vůči zájmům a politice Spojených států. S pomocí 

CIA byl svržen iránský premiér Mohammed Mossadegh v srpnu 1953, 

který začal zastávat příliš radikální stanoviska vůči britské a americké 

obchodní politice na středním východě. Pro kubánský scénář 

posloužila akce provedená v roce 1954 ve Guatemale. Zde se dostal 

k moci v roce 1951 plukovník Jacobo Arbenz. Tento bývalý voják 

chtěl za pomoci radikálních ekonomických kroků hospodářsky 

pozvednout svou zemi. Ústředním motivem jeho plánu bylo provedení 

pozemkové reformy. Arbenz pokládal za příčinu guatemalské chudoby 

nerovnoměrné rozdělení půdy. Necelá dvě procenta obyvatelstva 

                                                 
28 In. Blight J., Kornbluh P., The Bay of Pigs  Reexamined, s. 205-209 
29 in. Higgins s. 51 



vlastnila více jak sedmdesát procent pozemků. Proto byla v červnu 

1952 schválena pozemková reforma, která dávala vládě právo 

vyvlastnit neobdělávanou půdu za náhradu. Tato náhrada by byla 

vyplacena ve formě státních dluhopisů. Tak bylo mezi léty 1952-1954  

přerozděleno více jak jeden a půl milionu akrů. Tento zákon se velmi 

dotknul největšího zaměstnavatele ve Guatemale, kterou byla americká 

společnost United Fruit Company. Zákon umožnil Arbenzovi 

znárodnit takřka 85 procent půdy ve vlastnictví společnosti. S tím se 

pochopitelně UNITED FRUITS nesmířila a zasazovala se u americké 

vlády, aby jí pomohla ochránit americké investice v této zemi. Kvůli 

radikálním krokům Arbenzovy vlády Americká vláda sledovala vývoj 

ve Guatemale s rostoucím znepokojením. Pokládala plukovníka za 

levicového radikála. Jako důkaz měla posloužit skutečnost, že 

prezident přijal do vlády komunisty. Přestože podle odhadů tajné 

služby představovala komunistická strana ve Guatemale okrajovou 

stranu, díky Arbenzově toleranci stav její členů stoupal30. Její členové 

nicméně byli velmi aktivní jednak v odborovém hnutí a dále při 

provádění pozemkové reformy. Američané opakovaně naléhaly na 

Arbenze, aby své kontakty s komunisty přerušil. Arbenz na tyto výtky 

reagoval poznámkou, že Guatemala je demokratická země a činnost 

komunistů může být nejlépe kontrolována pokud se účastní politického 

života. S touto odpovědí se Američané nespokojili. Přestože někteří na 

americkém ministerstvu zahraničí pokládali spojení Arbenze 

s komunisty spíše za účelové rozhodnutí, převážil názor Bílého domu, 

který pokládal guatemalské komunisty za disciplinovanou skupinu 

agentů mezinárodního komunismu31. Ministerstvo zahraničí vyvinulo 

tlak na ostatní latinskoamerické státy ve věci projednání situace kolem 

vnitřní politiky Guatemaly. Na návrh Spojených států proto přípravný 

výbor pro desátou konferenci Organizace amerických států konanou 

v březnu roku 1954 ve venezuelském Caracasu, zařadil rezoluci, ve 

které Spojené státy požadovaly souhlas s definicí, že nadvláda nebo 

kontrola politických institucí mezinárodním komunistickým hnutím 

                                                 
30 Podel odhadů CIA měla strana ne více jak 1000. členů. In. Rabe, s.46 
31 In. Rabe, s. 48 



jakéhokoliv amerického státu představuje hrozbu pro americké státy a 

může být zahájena jakákoliv akce k její neutralizaci. Tato rezoluce 

byla přijata v poměru hlasů 17 pro, jeden proti, dva se zdrželi. Jediným 

hlasem proti byla Guatemala.  

Tajný plán na svržení Arbenze začala připravovat CIA od 

konce roku 1953. Jak bylo Eisenhowerovým zvykem o operaci byli 

informováni pouze lidé z prezidentova okolí. Mezi ty patřili ředitel 

CIA Allan Dulles, ministr zahraničí John Foster Dulles, poradce 

pezidenta pro Národní bezpečnost Robert Cutler a Walter Beddel 

Smith32. Plán byl nahradit Arbenze pro Spojené státy přijatelnější 

osobou. Jako v ostatních latinskoamerických zemích měla armáda ze 

státních institucí nejvyšší prestiž. Z vojáků nebo jejich sympatizantů 

se většinou rekrutovala politická elita. Právě mezi vojáky začala 

americká zpravodajská služba hledat vhodnou osobu, která by byla 

ochotna uskutečnit převrat. Po přemlouvání amerického velvyslance 

ve Guatemale byl ochoten se této role zhostit plukovník Castillo 

Armas. CIA mezitím neztrácela čas a pod vedením plukovníka 

Haneyho začala na přelomu roku 1953/54 s přípravami na převrat. 

Jeden z operativců zpravodajské služby byl jako styčný důstojník 

přemístěn do Nikaragui, neboť prezident Somoza velmi ochotně 

poskytl veškerou pomoc, protože Arbenzovy radikální reformy 

ohrožovaly též režim v Nikaragui. Na nikaragujském a honduraském 

území byly vybudovány nová letiště a výcvikové tábory. V nich byli 

shromažďováni Arbenzovi odpůrci. Pro urychlení převratu hovořily 

zprávy o dodávkách zbraní pro tehdejší guatemalský režim 

z komunistického Československa. Tyto zbraně měly být rozdány 

mezi obyvatelstvo, neboť Arbenz přestával mít důvěru ve vlastní 

ozbrojené síly. Sám Arbenz byl varován vlastními důstojníky o 

činnosti Američanů. Zkoušeli prezidenta přesvědčit, aby komunisty 

vyloučil z vlády. Tak by Američané ztratili motiv k jeho svržení. 

Prezident jim však odpověděl, že bude bojovat do posledního muže 

společně se svými dělníky a rolníky. Příležitost mu k tomu dali jeho 
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protivníci 18. července, když chabě vyzbrojená a vycvičená dvou set 

členná skupina plukovníka Castillo Armase překročila hondurasko-

guatemalské hranice. Zároveň ze základen v Hondurasu vzlétlo 

několik bojových strojů tajně opatřených CIA, aby podpořily 

Castillův vpád. V jejich kokpitech seděli piloti, kteří byli zčásti 

nespokojení příslušníci Arbenzova letectva, kteří dezertovali a zčásti 

bývalí američtí vojenští piloti, které k tomuto podniku najala 

zpravodajské služba. Zároveň se do akce zapojilo vysílání rádia 

Swan, jehož zřizovatelem byla CIA. Použitím letectva a rádiového 

vysílání chtěla CIA dosáhnout podlomení morálky Arbenzovi 

loajálním jednotkám. Tím, že Arbenzova armáda si nebyla schopna 

zajistit leteckou, její vojáci o podporu její vojáci odmítali bojovat. 

Rádiové vysílání mělo zase navodit dojem, že se nejedná o 

omezenou vzpouru, ale o široce podpořené lidové povstání proti 

nezodpovědnému prezidentovi. Operace  splnila svůj účel. 27. 

června Arbenz nevydržel a rezignoval. CIA tak splnila zadaný úkol 

ke spokojenosti Bílého domu. Tato akce měla několik rozměrů. 

Jeden z nich byl, že ukázal možnost jak vyřešit problém cestou, aniž 

by se musely přímo zapojovat americké ozbrojené síly. Americkému 

ministerstvu zahraničí to umožňovalo větší flexibilitu při vyřešení 

krize, neboť Spojené státy nemohly být přímo obviněny z ozbrojené 

vojenské akce proti cizímu státu. Dále díky plánu CIA zorganizovat 

paramilitární operaci odpadl problém se zajišťováním souhlasu 

Kongresu při použití amerických ozbrojených sil a dále prostředky 

vynaložené na tento typ operací byly v porovnání s použitím 

pravidelné armády daleko menší.     

 

3.3 Plány proti Castrově Kubě – polovojenské operace 

 

 Vynucená rezignace Manuela Urrutii a pronásledování 

umírněných členů Hnutí 26. července přesvědčilo zpravodajskou 

službu a ministerstvo zahraničí, že Castro přehodnotil své původní 

sliby a místo vytváření nové demokratické Kuby se přiklonil na 

stranu svého bratra Raúla a Che Guevarry, kteří v hnutí 



představovali již od bojů proti Batistovi vlivnou marxistickou levici. 

Proto plukovník King, velitel sekce CIA pro západní polokouli, již 

na začátku roku 1960 vyjádřil znepokojení nad touto situací a 

Navrhnul proto plán na jeho eliminaci   

 

„ …musí být zvážena otázka eliminace Fidela Castra. 

Žádný z jeho nejbližších ať již jeho bratr Raúl nebo Che Guervara 

nejsou pro masy tak přitažliví. Mnoho informovaných lidí věží, že 

zmizením Castra se velice urychlí pád současného režimu. …..“33 

 

Tato operace nebyla schválena z několika důvodů. Tím 

hlavním důvodem byl pro prezidenta Eisenhowera morální problém. 

Jakákoliv tajná akce namířená přímo proti Castrovi by byla známka 

gangsterismu. Druhým důvodem hovořící v neprospěch takové akce 

byl podle prezidenta v tom, že nevěřil v Castrovu nenahraditelnost, 

nicméně připustil, že na Kubě je režim, který nelze tolerovat.  Proto 

byla svolána schůzka 14. března 1960 na které byly zvažovány další 

kroky34. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je technicky 

neproveditelné odstranit všechny nejdůležitější politické osoby 

režimu na Kubě při jedné akci. Proto se muselo najít jiné řešení, 

neboť kvůli zesilujícímu vlivu komunistů se nepředpokládalo, že by 

došlo ke změně režimu nenásilnými prostředky. Již zmiňované 

memorandum ze 17. března 1960 rozhodlo o dalším postupu vůči 

Kubě. Jak velkou důležitost byla tato akce pokládána svědčí fakt, že 

vedením akce pověřil ředitel CIA přímo svého náměstka Richarda 

Bissella a ne pověřeného velitele dané oblasti. Dullesovo rozhodnutí 

velmi těžce nesl právě plukovník King jako šéf dané oblasti, protože 

podle jeho názoru měl celou operaci vézt on a  jeho zástupce Richard 

Helms, který byl do té doby velitelem všech operací proti Kubě. 

Důvody proč nebyl King jmenován dozorem nad operací byly jeho 

kontakty na bývalé Batistovy důstojníky. Bissell se dal okamžitě do 

práce. Jedním z nejobtížnějších úkolů, které musel při plánování akcí 
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udělat, bylo najít odpovídající politické představitele dostatečně 

respektované jak mezi exilovou komunitou tak na Kubě35. CIA od 

útěku Batisty monitorovala všechny politická uskupení, která se vůči 

novému režimu na Kubě nějakým způsobem vymezovala. Postupem 

doby, jak se Castro více orientoval na kubánské komunisty, dosáhly 

tyto skupiny počtu 18636. Tato nesourodá  skupina byla složena ze tří 

politických proudů. V prvním byla nejrůznější levicová uskupení 

stojící v opozici proti Castrově režimu. Druhá byla složena z  

bývalých politických stran a představitelů střední třídy, kteří se proti 

Castrovi obrátili v důsledku jeho rezignace na původní myšlenky 

hnutí 26. července a třetí bylo složeno z bývalých vojáků a 

stoupenců Batistova režimu. Bissell se orientoval na druhou skupinu. 

Prvním úkolem bylo utvořit zastřešující organizaci, která by se 

v případě úspěchu mohla stát revoluční vládou, a která by požádala o 

uznání Spojené státy. Skupina byla později pojmenována jako 

Revoluční demokratická fronta (FDR). Nebyla to žádná politická 

strana, nýbrž jen politické hnutí, v jehož vrcholném orgánu bylo pět 

členů zastupující rozličné politické proudy anticastrovské opozice. 

Tři z pěti členů výboru byli představitelé politických stran které 

representovaly předbatistovskou Kubu. Byli to Manuel Antonio de 

Varona jenž zastával funkci ministerského předsedy v Prío 

Socarásově vládě a José Ignacio Rasco Bermudez. Druzí dva 

představovali členy mladší generaci revolucionářů, kteří bojovali 

aktivně po boku Castra proti Batistovi. Rezignovali na své funkce 

v novém režimu poté, co se Castro obrátil od umírněných 

představitelů hnutí 26. července a začal protěžovat komunisty. Byli 

jimi Manuel Francisco Artime Buesa, student jezuitské koleje a 

jeden z úředníků institutu pro pozemkovou reformu a Justo Asensio 

Carillo Hernandéz, který byl představitelem skupiny Montecritsi37. 

Patřil k centristům a liberálům.  
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Dalším úkolem, který musela CIA překonat, bylo 

přesvědčit Kubánce k větší angažovanosti v proticastrovských 

aktivitách. Pro to, aby se americká vláda vyhnula přímé účasti v této 

akci, vytvořil Bissellův zástupce Tracy Barnes krytí. Tuto činnost 

měla na starosti „Benderova skupina“. Pod tímto označením se 

skrývala organizace kterou vytvořil agent Gerry Droller vystupující 

jako zástupce bohatého Američana, který chce pomoci Kubáncům 

jenž zamýšlejí svrhnout Castra. Benderovým úkolem bylo získávat 

podporu v kubánské exilové komunitě pro Revoluční Demokratické 

Hnutí a verbovat schopné lidi pro paramilitární operace. Bohužel 

jeho činnost měly pouze omezený rozsah, neboť Droller nemluvil 

španělsky. Proto byl na přání členů FDR nahrazen agentem, který se 

vyznal v latinskoamerických záležitostech. Nicméně i po nahrazení 

Drollera bylo této organizaci ponecháno stejné jméno.  

CIA již při své akci proti Arbenzovi v roce 1954 docenila význam 

propagandy. Zpočátku probíhalo vysílání pouze přes komerční vlny 

z Massachusetts a Floridy. Toto Jejich vysílání však nemělo 

potřebný efekt, a proto byla založena stanice rádio SWAN, která 

vysílala celodenně38. Kvůli naprostému utajení byla stanice umístěna 

na Honduraském území. Nezůstalo pouze u rádiového vysílání. Další 

formou propagandistické činnosti byla distribuce tiskovin. Zde byla 

situace ztížena několika okolnostmi. Jednak Castro při svých 

znárodňování nevynechal ani tiskoviny. Cílem se staly především 

konzervativně píšící noviny39. redakce byly zavřeny nebo převzaty 

prověřenými osobami. Dále novináři, kteří nesouhlasili z režimem 

nejčastěji opustily Kubu. Proto musely být noviny nebo 

anticastrovsky zaměřené letáky tisknuty ve Spojených státech. 

Dalším problémem se ukázala samotná doprava, neboť při tajně 

dopravovaných zásilkách měly přednost zbraně nebo zpravodajský 

materiál. Taktéž na samotné Kubě byly problémy s distribucí, neboť 

Castrova tajná policie si uvědomovala důležitost tohoto materiálu a 

jakékoliv pokusy o jeho rozšiřování tvrdě trestala. 
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Dalším úkolem, který musela CIA vykonat, bylo vytvoření 

ozbrojené opozice proti  režimu, neboť bylo více než jasné, že sám 

se moci dobrovolně moci nevzdá. Veškerá činnost související 

s výcvikem proticastrovských bojovníků musela probíhat mimo 

vlastní území Spojených států. Nebylo proto ani dovoleno cvičit 

vojáky v oblasti panamského průplavu kde byla speciálně založená 

škola pro boj v džungli. Nakonec poskytla své území Guatemala, 

jejíž tehdejší prezident Ydígoraz byl vděčný Spojeným státům za 

jejich podporu při jeho pohraničních sporech s Britským 

Hondurasem. Jejich výcvikem byl pověřen bývalý filipínský 

plukovník mající zkušenosti s paramilitárními operacemi během bojů 

za druhé světové války40. Cílem bylo vycvičit agenty, velitele 

partyzánských oddílů a obsluhy radiostanic pro nasazení na Kubě. 

Výcvik anticastrovských bojovníků probíhal na základně Trax. 

.Potřeba vycvičených kádrů se ukázala jako nezbytná, neboť síly 

stojící proti Castrovu režimu na Kubě byly slabé a neefektivní. 

Důvodů bylo několik. Castro během velmi krátké doby dokázal 

vybudovat asi nejsilněji vyzbrojenou armádu v latinské Americe. 

V tom mu byly nápomocny státy východního bloku. Jak již bylo 

uvedeno, kubánská revoluční vláda uzavřela velmi výhodné 

obchodní smlouvy se Sovětským svazem. Valná většina těchto 

prostředků však nešla na hospodářský rozvoj, ale byly za ně 

nakoupeny zbraně. Jako prostředník se v tomto obchodu angažovalo 

Československo. Za velmi výhodných podmínek získal Castro 

několik desítek kusů těžké techniky včetně tanků, různých druhů děl, 

helikoptér, protiletadlové zbraně a spojovací techniku41. S tímto 

vojenským materiálem přijel zároveň personál, který měl Kubánce 

na danou techniku proškolit. Českoslovenští poradci zahájili odborné 

kurzy ve čtyřech speciálních kurzech42. Zároveň byly organizovány 

kurzy pro kubánské vojáky přímo v Československu. O výcvik se 

přímo zajímal i Fidel Castro. S odbornou částí přišly také kurzy 
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marxismu-leninismu. Podle českých zdrojů probíhal výcvik ke 

spokojenosti kubánské strany. Již tři měsíce po započetí výcviku měl 

Castro několik skvěle připravených praporů milic. To, že si Castro 

vybral zrovna milice a ne armádu mělo svůj účel. Armáda byla stále 

ještě složená z profesionálů kterým Castro nevěřil.Jako příklad mu 

posloužila Guatemala43. Tito muži pocházeli většinou z městského 

prostředí a přestože oddaně režimu sloužili, vedoucí představitelé se 

nikdy nezbavili pocitu zrady. Proto se základem nového revolučního 

vojska měla stát milice. Dalším důvodem byla tradice z bojů proti 

Batistovy. Revoluční vojsko se skládalo hlavně z venkovského 

obyvatelstva. Již za partyzánských bojů v Sieře Maestře se utvořilo 

pevné pouto mezi Castrem a vesničany. Dalším důvodem byly 

důsledky pozemkové reformy. I když došlo k velkému přerozdělení 

půdy, převyšovala poptávka nabídku. Proto bylo nutné nějakým 

způsobem odškodnit ty, na které se nedostalo. Pro venkovana tak 

vstup do miličních oddílů znamenal výrazný sociální posun nahoru. 

Dále tito lidé pocházející z velmi skromných poměrů měli velmi 

malé životní nároky. Díky svému venkovskému původu byli tito lidé 

často nevzdělaní, přestože byla na Kubě již od roku 1940 uzákoněna 

povinná školní docházka44. Dále na vesnicích nefungovala ani 

minimální zdravotní péče. Do příchodu Castra všechny vlády 

přehlížely poměry na venkově. To se po příchodu Castra k moci 

změnilo. Mohutné kampaně na zlepšení podmínek na vesnici dodaly 

Castrovi mnoho oddaných příznivců. Pro tyto lidi byly slova jako 

svoboda projevu nebo demokracie pouze abstraktními pojmy. 

Z tohoto důvodu podléhaly nejsnáze manipulaci. Proto nebylo 

žádným problémem tyto lidi indoktrinovat komunistickou ideologií. 

Tak měl Castro velmi rychle postavenou armádu velmi oddaných 

bojovníků. Dalším důvodem proč byl odboj proti Castrovým silám 

v nevýhodě spočívá v odlišném charakteru jeho bojů. Castro bojoval 

proti diktátorskému režimu. To znamená, že Batistovy síly pokud 
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osoba nepáchala nějakou činnost proti jeho režimu, nikdo se o něj 

nezajímal. Oproti tomu Castro začal budovat systém, ve kterém byl 

jedinec preventivně kontrolován. K této kontrole sloužilo několik 

institucí. Nejdůležitější byla tajná policie vybudovaná za asistence 

sovětské KGB. Dalšími byly Výbory na obranu revoluce což byly 

buňky ustavené v každé městě a vesnici. Úkolem těchto výborů bylo 

kontrolovat veškerý společenský život v daném okrsku. Odpůrci 

Castrova režimu také nedokázali vybudovat jednotnou frontu nebo 

lidové hnutí a tak všechny akce proti kubánskému režimu byly 

víceméně neorganizované. Těmto proticastrovským skupinám 

nechyběl cíl, ale neměly prostředky k jeho naplnění. Dále jediným 

místem kde bylo možno vést aktivní odpor byla řídce osídlená místa. 

Zde však bylo nemožné přežít bez pomoci zvenčí. Zásoby a výzbroj 

se musely získat ve městech, ale kvůli Castrově tajné policii to 

možné nebylo. Dále odpůrci Castrova režimu na Kubě nebyli žádní 

profesionální partyzáni. Většinou šlo o rolníky, kteří byli do hor 

zahnáni okolnostmi. Castro sice přerozdělil půdu a umožnil rolníkům 

její obhospodařování, ale o cenách produktů rozhodoval stát. Kvůli 

svému tažení proti soukromému kapitálu, především americkému, 

dostal Kubu do ekonomických potíží. Zemědělci na tuto skutečnost 

tím, že začali úmyslně porážet dobytek, nebo zapalovali úrodu. 

Režim na tyto aktivity reagoval zvýšenou represí45. Zemědělci, kteří 

se dopouštěli těchto aktů zoufalství, byli ocejchováni jako nepřátelé 

revoluce. Jedinou byl pro ně útěk do hor začít aktivní boj proti 

režimu. V tomto jejich snažení jim měly napomáhat skupiny agentů, 

jejichž výcvik vedla CIA tajně ve Guatemale. Na ostrov měly být 

tajně dopraveni speciálně vycvičení jedinci, kteří měli organizovat 

domácí odboj. Tato kampaň bohužel moc úspěšná nebyla. Castrova 

tajná policie dokázala infiltrovat tyto jednotky již při výcviku ve 

Guatemale. Proto byli zpravidla již krátce po přistání na Kubě tyto 

týmy zlikvidovány. Dalším problémem byla samotná podpora již 

existujících skupin. CIA vytvořila utajené letecké a námořní síly, 
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které měly plnit rozličné úkoly. Jedním z těchto úkolů byly dodávky 

zbraní, zdravotnický materiál a potraviny. Celá kampaň leteckých 

dodávek však skončila fiaskem. Na vinně byl samotný výběr 

posádek letounů. Valná většina leteckého personálu byla tajně 

naverbována CIA přímo z amerických vzdušných sil. Tito lidé 

většinou nemluvili španělsky, a proto se nebyli schopni dorozumět 

s lidmi, kterým byly tyto dodávky určeny. Často se stávalo, že 

posádky letadel, které prováděly přepravu nebyly schopny ani najít 

místo na kterém mělo dojít k vykládce. Ze dvaceti sedmi vzdušných 

misích byly pouze čtyři, které splnily požadované zadání46. Též 

příjemci se potýkali z obrovskými problémy. Při plánování CIA 

opomněla jednu důležitou skutečnost. Nevybavila lidi, kteří měli 

pracovat zpravodajsky na Kubě vhodnými mapami. Díky kubánské 

tajné policii se musely anticastrovští bojovníci přesouvat do oblastí, 

ve kterých původně operovat neměly. Při shozech se tak stávalo, že 

dodávka na místo určení nedorazila nebo byl náklad shozen na jiném 

místě jak o tom svědčí následující zpráva:  

 

„….posádka se pokusila shodit dodávku obsahující výzbroj pro sto 

mužů agentovi čekajícímu na zemi . Piloti však minuli dopadovou 

plochu o sedm mil a shodili náklad do přehrady kde byla zachycena 

Castrovou milicí. Agent byl chycen a zastřelen. Posádka při návratu 

do Guatemaly ztratila směr a přistála v Mexiku kde byl letoun 

zabaven…47 

O něco úspěšnější byly transporty organizované po moři. Na Kubu 

se podařilo dopravit přes čtyřicet tun zbraní, výbušnin a dalšího 

požadovaného materiálu jako léky a potraviny. I s těmito problémy 

se podařilo rozvinout a rozšířit guerilové aktivity do všech provincií 

na Kubě. Nicméně vytvořit povstaleckou frontu známou z bojů proti 

Fulgenciu Batistovi sevytvořit nepodařilo. Jedinou výjimku tvořilo 

pohoří Escambray. Zde operovalo mezi šesti sty až tisícem partyzánů 

organizovaných v oddílech majících mezi  padesáti až dvěma sty 
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osobami. Během této kampaně se podařilo kubánskému opozičnímu 

hnutí uskutečnit několik stovek sabotáží. Tím nejdůležitějším cílem 

byl průmysl spojený se zpracováním cukru. Povstalci zničily na tři 

sta tisíc tun cukrové třtiny při osmi stech požárech. Dále více jak sto 

padesát jiných požárů při kterých bylo zničeno přes čtyřicet 

tabákových skladišť, jednu rafinérii na zpracování cukru, dvě 

mlékárny a čtyři obchodní domy. Dále bylo uskutečněno více jak sto 

deset bombových útoků na centra komunistické strany, havanskou 

elektrárnu, železniční a autobusový terminál, kasárna milice a vlak. 

Dále se podařilo vykolejit šest vlaků, v oblasti Santiaga de Cuba 

poškodit rafinérii a zničit jednu radiostanici48.  

Tato kampaň však z několika důvodů nebyla úspěšná, na čemž měla 

také podíl samotná CIA. Kromě již zmíněné infiltrace Castrových 

zpravodajských složek do výcvikových táborů ve Guatemale byly 

během přípravy anticastrovských bojovníků soustavně porušovány 

pravidla konspirace. Frekventanti se navzájem znali. To znamená, že 

pokud se podařilo castrově policii tohoto člena hnutí odporu po jeho 

návratu na Kubu zajmout, ohrozil krytí i ostatních členů kurzu. 

Dalším byla samotná nekázeň agentů během nasazení. Často 

docházelo k porušování pravidel bezpečnosti během samotného 

nasazení. To umožňovalo Castrově tajné službě tyto skupiny 

vyhledat a zničit. 

 

3. Změna strategie 

4.1 Vytvoření klasické bojové jednotky -důvody 

 

V létě 1960 došla CIA k názoru, že současná strategie vůči 

Kubě musí být přehodnocena. Vedlo ji k tomu několik důvodů. 

Zaprvé: nepodařilo se vytvořit jednotnou protipovstaleckou frontu 

proti Castrovi a režim byl díky dodávkám zbraní z Československa 

natolik vojensky silný což znemožňovalo anticastrovským 

partyzánům nad kubánskou armádou zvítězit. Dále tajná policie 
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dokázala infiltrovat skupiny, které proti Castrovu režimu bojovaly. 

Dodávky partyzánům na Kubě byly posílány v nedostatečném 

množství a nepravidelně. Z těchto důvodů byl v září 1960 velitel 

Atlantického loďstva admirál Dennison požádán CIA o poskytnutí 

vhodných plavidel a personálu používaných k obojživelným 

operacím. Dennison okamžitě kontaktoval šéfa sboru náčelníků 

štábů generála Lemnitzera ten přestože neměl o plánu CIA nařídil 

Dennissonovi aby požadavek zpravodajců splnil. Do funkce 

styčného důstojníka který zajišťoval kontakt mezi armádou a CIA 

byl jmenován generálem Lemnitzerem jmenován generál Gray, 

kterému byl zároveň přímo podřízen veškerý personál amerických 

ozbrojených sil zainteresovaný na daném podniku49. 4.listopadu 

1960 proto došlo oficiálně ke změně plánu. Místo dosavadního 

výcviku zaměřeného na partyzánský boj v malých skupinách mělo 

být utvořeno a vycvičeno konvenční bojové těleso schopné postavit 

se pravidelné armádě. Kromě šedesáti Kubánců kterým bylo 

ponecháno původní zaměření, zbytek měl být vycvičen jako klasická 

bojová jednotka. Toto uskupení mělo mít několik pěších praporů, 

výsadkářský oddíl, dělostřeleckou a tankovou rotu a jednotka měla 

být podporována vlastním letectvem. Žádný americký voják se 

oficiálně na akci podílet nesměl, neboť vše mělo vypadat tak, že 

ozbrojená invaze je dílem Kubánců nespokojených s Castrovým 

režimem.  

Do kubánských záležitostí též zasáhla vnitřní politika 

Spojených států, neboť v roce 1960 měl být zvolen nový americký 

prezident a Kuba bylo velkým tématem předvolebního období. 

Voliči měli rozhodnout mezi republikánským kandidátem 

viceprezidentem Richardem Nixonem a demokratickým Johnem 

Fitzgeraldem Kennedym. Především demokratický kandidát 

Kennedy obviňoval Eisenhowerovu administrativu z nečinnosti50. Již 

v červenci se setkal s několika vůdci proticastrovského odboje 
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včetně José Miró Cardony. Při příležitosti setkání Castra 

s Chruščovem v New Yorku v září 1960 prohlásil že: 

 

„….není přijatelné mít v dosahu komunistický satelit 

devadesát mil od břehů Floridy. Ti co říkají že se postaví 

Chruščovovi nejsou schopni postavit se panu Castrovi51…“. 

 

Také Nixon vyvíjel tlak na CIA aby co nejvíce urychlila 

operaci. Jako člen výboru 5412 byl o operaci informován, nicméně 

nebyl spokojen s tempem příprav. Chtěl aby CIA celou operaci 

zahájila ještě před volbami, neboť doufal, že mu tato akce dopomůže 

v boji o Bílý dům. O tom, že by mohla celá operace skončit 

neúspěchem ani neuvažoval. 

Bohužel příprava Kubánců ve Guatemale probíhala 

pomalým tempem. Po příjezdu amerických poradců do Guatemaly 

tito lidé shledali podmínky pro zahájení výcviku jako naprosto 

nedostatečné. Veškerý materiál musel být byl dopraven ze 

Spojených států, neboť guatemalská strana nebyla schopna zajistit 

požadované náležitosti, přestože na ni CIA vyvíjela v této otázce 

tlak. Dalším problémem se ukázala samotná rekrutace nových členů 

brigády. Do výběru mužů k výcviku zasahovaly rozepře mezi 

jednotlivými vedoucími členy FRD neboť každý z nich chtěl, aby 

přijímáni pouze členové jeho vlastního politického uskupení. Dále 

všechny proudy uvnitř FDR odmítali jakoukoliv spolupráci 

s bývalými vojáky Batistovy armády52. Díky této skutečnosti se 

výcvik ještě více zpomaloval, neboť chyběly potřebné kádry mající 

vojenské zkušenosti. Proto nakonec CIA přes protesty především 

mladších členů FDR bylo do jednotky nakonec několik bývalých 

důstojníků batistovy armády zařazeno. Přesto nebyl tento problém 

uspokojivě vyřešen. Poté co CIA prosadila jako velitele Josého San 

Romána na místo velícího důstojníka část Kubánců v táboře se 

vzbouřila. Paradoxně první akcí brigády nebylo vylodění na Kubě, 
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ale potlačení vzpoury proti guatemalskému prezidentovi53. Proto, 

aby se mohla brigáda po vylodění vůbec udržet bylo nutné jí zajistit 

letecké krytí a zničit Castrovy letecké síly. Aby se zabránilo 

podezření z americké účasti, musela CIA vybrat takový typ letounu, 

který používalo Castrovo letectvo a které byl schopno překonat 

vzdálenost mezi Nikaragou  a  Kubou. Volba padla na bombardér B-

26. V říjnu 1960 kontaktovala CIA velitele Alabamské letecké 

národní gardy generála Dostera, zda by nebyl ochoten podílet se na 

operaci důležitou pro zahraniční politiku Spojených států. Agent 

Dosterovi sdělil, že CIA pracuje na projektu, při němž má dojít ke 

svržení režimu Fidela Castra a CIA potřebuje pomoc při výcviku 

pilotů. Doster byl požádán aby zformoval jednotku dobrovolníků, 

kteří by sloužili jako poradci při operaci. V jednotce měli být lidé, 

kterým končila smlouva u armády, neboť zúčastnění nesměli být 

spojováni s americkými ozbrojenými složkami. Doster vybral 

skupinu sto padesáti lidí, která byla následně přepravena do 

Guatemaly kde postavila CIA nové letiště. Zde plnili úkoly podle 

pokynů zpravodajců. Jejich hlavní činností bylo vycvičit co nejvíce 

kubánských letců na bojové stroje. Na základně Retalhuleu bylo 

dohromady asi padesátka kubánských pilotů. Bohužel jen malá část 

z nich měla zkušenosti z bojovými stroji. Většina z nich byli 

kubánští letci od aerolinií, kteří znechuceni Castrovým režimem 

emigrovali. Do začátku operace se podařilo vycvičit pouhých 

jedenáct Kubánců, kteří byli schopni účastnit se bojových letů. 

Američané se také zapojili do operací CIA při tajných dodávkách 

zbraní na Kubu. 

 

4.2 Nová americká administrativa a kubánský problém 

 

Nově zvolený prezident Kennedy byl seznámen s plánem o 

operacích proti Kubě v listopadu 1960 ředitelem CIA Allanem 

Dullesem. Ten prezidentovi sdělil, že americká vláda podniká kroky 
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ke Castrovu svržení. Neseznámil ho však se stavem příprav. 

Kennedy tak nic dalšího o operaci, kterou CIA připravovala 

nevěděl54. Neřekl mu nic o výcviku jednotky ve Guatemale ani o 

pilotech v Nikaragui, kteří pomáhali při výcviku a při tajných letech 

na Kubu. Kennedy vyjádřil s plánem souhlas. Po tomto rozhovoru 

Dulles informoval Bissella a společně rozhodli o podstatném 

rozšíření jednotky. Nyní měla vzniknout jednotka  o síle 1 500 mužů. 

Nová vláda se do projektu zapojila 19. ledna, kdy Eisenhower 

oznámil Kennedymu, že odpovědnost za další kroky v případě 

kubánských záležitostí ponese jeho vláda55. Krátce před touto 

schůzkou byl též v plném rozsahu informován šéf sboru náčelníků 

štábů generál Lemnitzer. Tak byly do přípravy operace přibrány i 

ozbrojené síly. Úkolem armády bylo prověřit, jaké šance má plán 

CIA na úspěch56. Podle CIA se jako nejoptimálnější se jevila oblast 

na jižním pobřeží Kuby v oblasti města Trinidad. Toto místo mělo 

vhodné pláže pro přistání vyloďovacích plavidel, skvělou přistávací 

plochu pro shoz výsadkářů, dobré možnosti pro izolování oblasti od 

dopravního ruchu, neboť od severu a západu je místo chráněno 

horami. V oblasti Trinidadu se nacházely pouhé tři mosty po kterých 

mohla projet těžká technika. Dále v blízkosti města se nacházela 

přistávací plocha. Obyvatelstvo Trinidadu a celé provincie Las Villas 

bylo vůči Castrovu režimu nepřátelské o čemž svědčila partyzánská 

aktivita v nedalekých horách. Pokud by plán na obsazení města 

nevyšel, mohl se celý výsadek přesunout do pohoří Escambray 

odkud by mohl vést partyzánskou válku. Výsadek též mohl získat 

podporu od partyzánů, kteří v horách operovali57. K plánu CIA se 

armáda  vyjádřila 3. února 1960. Podle této zprávy měl výsadek 

šanci na úspěch pouze za předpokladu, že se v okolí nebudou 

nacházet žádné nepřátelské síly58. Pochyby nad plánem vyjádřil 

poradce národní bezpečnosti George McBundy, který před 
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optimismem CIA a vojáků varoval prezidenta před důsledky. 

Upozornil na možnost, že tato invaze může vyvolat občanskou 

válku. Taktéž ministr zahraničí Dean Rusk varoval před 

neuváženými kroky, neboť podle ministra může tato akce poškodit 

obraz Spojených států v Latinské Americe59. proti sobě tak stály dvě 

skupiny: na jedné byla CIA a vojáci, kteří preferovali otevřený 

ozbrojený zásah a na druhé prezidentovi poradci a ministerstvo 

zahraničí, které se obávalo o pověst Spojených států. Prezident proto 

odkládal konečné řešení jak bylo co nejdéle možné. Nicméně podle 

zpráv CIA byla operace možná provést do května 1960. Podle 

informací zpravodajců se měly z Československa vrátit první piloti 

vyškolení na proudovou techniku a v tom případě již  by operace 

musela mít nutně přímou vojenskou podporu Ameriky, což bylo 

v rozporu s plánem. Na konci února navštívil generál Gray tábory ve 

Guatemale a ve zprávě pro Sbor náčelníků štábů prohlásil, že 

neshledal žádné nedostatky a věří v úspěch operace. 11. března se 

prezident setkal s celou Radou národní bezpečnosti. na té Bissell 

doporučil vyzdvihl výhody vylodění u Triniadu. Nicméně prezident 

pro odpor Thomase Manna, náměstka pro meziamerické vztahy 

nařídil, aby byl plán přepracován. Mannovi vadil způsob provedení 

celého podniku. podle něj by nešlo angažovanost Spojených států 

popřít a obával se možné reakce ze strany Sovětského svazu60. 

Mannovi též vadilo, že operace měla proběhnout ve dne. Proto dostal 

Bissell za úkol najít alternativní místo vylodění. Nově měl být celý 

výsadek proveden v noci. Jediné místo, které splňovalo prezidentovy 

požadavky byla zátoka u poloostrova Zapata61. Na poradě 15. března 

dal prezident svolení k provedení operace, nicméně si vyhradil 

podmínku, pokud to bude nutné odvolat. Datum konečné vylodění 

bylo  stanoveno na 17. dubna. 
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5. Invaze  

 
5.1 Operace začíná 

 
Operace začala 10. dubna , kdy se brigáda začala přesouvat 

ze svých táborů ve Guatemale do přístavu Puerto Cabezas v Nikaragui. 

Zde byl také všem velitelům brigády sděleno místo vylodění: 

 

……brigáda provede obojživelný a parašutistický výsadek, obsadí a 

udrží pláže v oblasti Zátoky sviní a Playa Larga na poloostrově Zapata 

tak  aby mohla být vytvořena základna odkud budou vedeny pozemní a 

vzdušné operace proti Castrově vládě…62. 

 

Jak sdělili američtí poradci Castrovo letectvo bude již zničeno 

preventivní úderem a na plážích bude čekat pět set příslušníků hnutí 

odporu. Jednotky se měly vylodit na třech místech: v oblasti Playa 

Larga  jenž byla označena jako rudá pláž na které se měl vylodit druhý 

a pátý prapor63, dále na pláži Girón která nesla označení modrá což 

bylo místo určené pro šestý a čtvrtý prapor , kde mělo být velitelství 

brigády a dále na místě vzdáleném dvacet mil východně od Girónské 

pláže se měl vylodit třetí prapor, který měl bát posílen částí 

dělostřelectva, tak aby byla odříznuta silnice vedoucí do města 

Cienfuegos. Dále vzdušný výsadek měl být shozen na třech místech 

tak, aby obsadil veškeré komunikace procházejícími zapatskými 

bažinami. Jako velitelství výsadkářů bylo určeno San Blas. Dále bylo 

sděleno, že oblast byla vybrána tak, aby Castrovy síly nemohly 

reagovat dříve než za sedmdesát dva hodin a jeho armáda je velmi 

špatně vyzbrojena s několika tanky. Na lodích byla umístěna výzbroj 

pro dalších čtyři tisíce bojovníků, o kterých plánovači CIA 

předpokládali, že se připojí během dalších pěti dní. Primárním úkolem 

brigády tak bylo udržet pláže do doby, než budou na Kubu dopraveni 

vedoucí politici, kteří byli připraveni v utajovaném bytě v Miami.  
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14. dubna se brigáda nalodila v přístavu Puerto Cabezas na šest 

lodí a v noci 16. dubna odplula z přístavu. Směr - Kuba. 

Ráno 15. dubna začaly letecké operace. Bohužel den před samotnými 

útoky prezident Kennedy podstatným způsobem redukoval vzdušnou 

sílu brigády. Podle původního návrhu mělo vzlétnout všech šestnáct 

bombardérů brigády, které měly zaútočit na všechna letiště a dále 

hlavní kasárna kubánské armády a milic v Havaně, Santa Claře, 

Cienfuegos a Santiagu de Cuba. Podle nových rozkazů měla být 

pouhou polovinou strojů napadena pouze letiště Libertad a San 

Antonio de los Baňos u Havany a letiště Antonio Maceo u Santiaga de 

Cuba. Stroje byly rozděleny do tří sekcí. Dva letouny sekce Gorilla 

napadly Antonio Maceo, druhé dvě sekce s označením Linda a Puma 

napadly dvě letiště u Havany. Zároveň odstartoval jeden bombardér do 

Spojených států, kde měl vytvořit krycí historku pro mezinárodní 

společenství. Útok samotný měl pouze částečný úspěch. Během útoku 

byl jeden letoun sestřelen a další dva přistály na letištích na Floridě a 

Kajmanských ostrovech, kde byly velmi okamžitě objeveny novináři a 

informace o přistáních byly publikovány v tisku.  Podařilo se sice 

zničit dvě třetiny Castrova letectva, nicméně zhruba deset letounů 

přežilo v letuschopném stavu64. Tento útok měl dva nepříjemné 

dopady. Jednak varoval Castra, že očekávaná invaze začíná a jednak 

byl tento útok řešen na radě OSN. Kubánský ministr zahraničí 

s podporou sovětského velvyslance Zorina prohlásil, že jeho země se 

stala terčem útoku americké agrese. Americký velvyslanec Adlai 

Stevenson odpověděl podle instrukcí které mu dala CIA v tom smyslu, 

že tyto letouny jsou nepochybně kubánské a piloti dezertovali 

z Castrovy tyranie65. Druhý den novináři odhalili rozdíly mezi letouny 

používanými castrovým letectvem a letouny které přistály na Floridě. 

Zatím na Kubě Castro při pohřbu obětí nenadálého prohlásil revoluci 

na Kubě za socialistickou a vyzval lid k její obraně66. Dále přirovnal 
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napadení Kuby k Pearl Harboru a nařídil mobilizaci revolučních milicí 

Jak řekl: 

 

….Pokud má americký prezident špetku slušnosti představí piloty v OSN 

. Pokud ne, svět bude mít právo nazvat ho lhářem….“67 

 

Stevenson poznal, že krycí historka od CIA je nepravdivá a spojil se 

s ministrem zahraničí Deanem Ruskem. Ministr prezidenta přesvědčil 

aby byly další útoky letounů odvolány68. Když se tuto informaci 

dozvěděl Bissell, zkoušel ministra přesvědčit o nezbytnosti druhého 

úderu. Argumentoval tím, že nechráněná vyloďovací plavidla by se 

mohla stát terčem leteckého napadení. Rusk však tyto argumenty 

odmítl a sdělil, že politické argumenty převažují nad vojenskými, 

neboť další útoky by mohly zničit pověst Spojených států v OSN. 

Bissell se následně vrátil na velitelství CIA a oznámil tuto skutečnost 

do Nikaragui. Vymohl si alespoň právo aby bezprostředně po vylodění 

byla část bombardérů přesunuta na letiště u pláže. Muži ve Guatemale 

a Nikaragui o těchto zákulisních manévrech nic nevěděli.  

 

5.2 Vylodění a boj 

 

Poté co dorazil invazní svaz do oblasti předpokládaného 

vylodění, začal mít velitel brigády José san Román pochybnosti o 

informacích, které mu poskytla tajná služba. Na pláži nečekali žádní 

lidé z hnutí odporu, aby pomohli s vykládkou lodí . Co však bylo 

horší, tam kde měla být podle informací písečná pláž, byl několika set 

metrový korálový útes, který zabraňoval rychlému vylodění. Místo 

toho musel být materiál naložen na malé čluny a postupně převezen na 

pláže. Tato skutečnost nabourala hned na začátku plán CIA. 

Předpokládalo se, že celé vylodění proběhne v noci tak, aby lodě před 

nebo těsně po rozednění mohly odplout, aby se nestaly terčem 
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nepřátelského útoku. Z tohoto důvodu museli být nasazeni potápěči, 

kteří začali hledat cestu mezi útesy aby označili místa, která by mohla 

vylodění bránit69. V průběhu této činnosti však byla skupina objevena 

hlídkou milice. Přestože se potápěči pokusili hlídku zadržet, ale část 

milicionářů uprchla a varovala své nadřízené. Mezitím na 

vyloďovacích plavidlech docházelo ke zmatkům. Poté co část člunů 

uvízla na korálové bariéře musel být materiál zdlouhavě překládán a to 

způsobovalo zdržení. Největším problémem na začátku operace se 

stalo vytýčení vhodné cesty pro LCU70neboť na nich byla 

shromážděna veškerá těžká výzbroj brigády. Také výsadkáři měli 

problémy. Kvůli navigační chybě byla část výsadku shozena na jiném 

místě. Toto zanedbání vedlo později ke katastrofě neboť jedna ze dvou 

pevných cest vedoucích do zátoky byla odkrytá71.  

Fidel Castro byl o operaci informován po třetí hodině v noci. 

Bylo mu sděleno, že se nepřítel vylodil v oblasti Playa Larga a Girón, 

a je vyzbrojen těžkými zbraněmi72. Okamžitě nařídil mobilizaci sil. 

Přímo v oblasti Zapatských močálů byl umístěn pluk devíti set 

milicionářů73, kteří odřízli přístup do vnitrozemí v postupu na Havanu. 

Další jednotky které do oblasti směřovali pocházely z provincie las 

Villas. Tyto jednotky odřízli zátoku od možného postupu do pohoří 

Escambray. Také byla nařízena pohotovost přeživšímu letectvu, které 

po rozednění začalo okamžitě útočit na vyloďovanou brigádu. Tato 

skutečnost začala demoralizovat vyloďující se Kubánce . Situace byla 

kritická hlavně na Playa Larga, kde se část pátého praporu odmítla 

vylodit74. První velká ztráta postihla invazní svaz před šestou hodinou 

ráno, když se jednomu z útočících letounů podařilo poškodit jednu 

z lodí Houston. Na této lodi se nacházel již zmíněný pátý prapor. Ten 

                                                 
69 Skupinu vedl americký agent CIA. Tak byl paradoxně první osobou na pláži Američan a ne Kubánec. Také 
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operacích během Druhé světové války. 
71 In. Johson, s.141 
72 Tamtéž s. 88-89 
73 Srov. Pláž Giron  Praha : 1962, s. 85, srov. Johnson s. 109 
74 Pozn. Pátý prapor byl zformován krátce před invazí a měl nejmenší zkušenosti. Na vině byl také velitel, 
bývalý plukovník Batistovy armády Duque, který přímo porušil pravidla subordinace. In. Lych s. 97. Srov. 
Johnson s. 112-113   



kvůli ztrátám veškerých svých zbraní do další bitvy nezasáhl a nemohl 

posílit postavení jednotek na Playa Larga. Na té byla umístěna veškerá 

munice pro druhý a pátý prapor. Druhý prapor tak zůstal bez pomoci a 

pouze necelých tři sta mužů se bránilo po dalších dvacet čtyři hodin 

Castrovým zoufalým pokusům o průlom. O průběhu bojů na Playa 

Larga svědčí fakt, že útočící jednotky kubánských milicí zde ztratili 

více osm set mužů a dvanáct tanků. Daleko větší katastrofa však 

následovala vzápětí. Po poškození Houstonu se podařil kubánskému 

letectvu zásah, který zřejmě rozhodl o dalším scénáři bitvy. Byla 

potopena Río Escondido, na které se nacházely všechny zásoby 

munice na dalších deset dní, dále všechen spojovací a zdravotnický 

materiál pro brigádu a zásoby leteckého benzínu. Taktéž byl poškozen 

trawler na kterém byla umístěna vysílačka zajišťující spojení brigády 

s komunikačním centrem CIA. Američané tak již na samém začátku 

operace ztratili kontakt s brigádou75. Ztráta Houstonu a Río Escondida 

rozhodlo o stažení všech ostatních plavidel z místa bojů. Radikálně to 

však změnilo plán neboť na lodích se stále nacházelo přes devadesát 

procent zásob. Lodě se měly stáhnout dvanáct mil od pobřeží, počkat 

na setmění, v noci se vrátit a vyložit zbylý materiál. V té době ve 

Washingtonu byla svolána tisková konference, na které oznámil 

ministr zahraničí Rusk, že Spojené státy nemají žádný úmysl 

zasáhnout do kubánské záležitosti76.  Nicméně prezident přehodnotil 

své rozhodnutí o leteckých útocích na kubánská letiště a povolil vzlet 

třem bombardérům brigády s úmyslem zničit letiště San Antonio kde 

byly podle rozvědky umístěny hlavní síly Castrova letectva. Kvůli 

zoufalé situaci ve které se nacházela jednotka na pláži však nebyla 

napadena letiště, ale Castrovy postupující síly. Útok byl úspěšný a 

letouny s se vrátili na základnu bez vlastních ztrát. Nicméně tento útok 

nevyřešil zoufalou situaci brigády. Na lodích poté, co se dozvěděli 

informaci o tom, že jim americké námořnictvo neposkytne podporu 

vypukla vzpoura. Agenti CIA pod pohrůžkou použití zbraní donutily 

posádky zastavit, nicméně lodě již byly v takové vzdálenosti od pláží, 
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že svůj úkol. tj. dodat zásoby zoufale se bránící brigádě nebyly 

schopny splnit. Situace na plážích se rapidně zhoršovala. Castrovým 

jednotkám se za cenu těžkých ztrát podařilo upevnit pozici ve směru 

na San Blas a zabránily tak postupu do centra ostrova77. V úterý 18. 

dubna ráno zahájily milice další postup a po sebevražedném útoku 

donutily druhý prapor brigády aby se stáhl z Playa Larga.  

 Velitel brigády José San Román objasnil agentovi na 

Blagaru zoufalou situaci brigády. Ten přislíbil, že lodě určitě připlují 

další noc. Zároveň ujistil San Romána, že pokud se věci budou 

zhoršovat, udělají Američané vše potřebné pro jejich záchranu. Na to 

odpověděl San Román:  

 

…Já nikdy nebudu kapitulovat. Budeme bojovat do konce 

pokud to bude nutné…“78. 

 

Castro si byl plně vědom vážnosti situace na plážích a proto 

přijel osobně do oblasti bojů, kde se mezitím shromáždily síly v počtu 

dvanácti tisíc příslušníků milic, podpořených několika bateriemi 

těžkých houfnic.  Jediné podpory, které se brigádě dostalo byla 

dodávka léků, které se podařilo dopravit pomocí transportního letounu 

jenž přistál na letišti. Mezitím ve Washingtonu byla zvažována 

všechna řešení. Již ráno poslal Chručšov do Washingtonu memorandu, 

ve kterém obvinil Spojené státy z přípravy agrese proti Kubě a dodal, 

že Sovětský svaz poskytne veškerou možnou pomoc Kubáncům. 

Kennedyho toto memorandum utvrdilo v přesvědčení nezasahovat ve 

prospěch invaze79. Večer se prezident setkal s Bissellem a odmítnul 

jeho návrh aby americké letectvo napadlo kubánská letiště. Také 

přítomný admirál Burke se zasahoval o nasazení americké brigády do 

oblasti bojů. Nicméně Kennedy veškeré návrhy na přímou účast 

Spojených států do konfliktu odmítnul. Bissell však získal od 

prezidenta slib, že ráno budou moci zaútočit letouny brigády na 
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postupující Castrovy jednotky a letiště a že těmto letounům bude 

poskytnuta podpora ze strany amerického letectva80. Ráno 19. dubna 

však zbylí kubánští piloti odmítli letět do sebevražedné mise, neboť 

během bojů již byla ztracena skoro celá bojová letecká síla brigády. 

Proto tvořily posádky čtyř letounů Američané. Tento útok byl 

naprostou katastrofou. Kvůli chybám v komunikaci americká letadla 

vůbec nedorazila a tak byla sestřelena plná polovina letounů81. Mise 

tak nesplnila požadovaný cíl. Ani na plážích se pro brigádu nevyvíjela 

situace dobře. Ráno začal koordinovaný útok dvaceti tisíc dobře  

vyzbrojených milicionářů. Na konci dne tak padlo do zajetí téměř        

1 200 mužů. Večer ve Washingtonu se prezident setkal s členy FDR, 

kteří byli do té doby zadržováni CIA v Miami, aby jim sdělil 

nepříjemnou zprávu. Castro triumfoval.  

Pro prezidenta Kennedyho se Zátoka sviní stala noční můrou, 

za kterou přijal zodpovědnost. Bezprostředně po invazi jmenoval 

komisi, která měla posoudit celý projekt vylodění znovu82. V její 

zprávě je uvedeno, že zdroje pro takto připravenou operaci byly 

nedostatečné, dále prezident měl být lépe informován o důsledcích 

odvolaného druhého útoku před samotnou invazí a též co je 

nejdůležitější. Že místo pro vylodění nedávalo žádnou možnost 

zahájení partyzánské války. Pro budoucí operace doporučila 

komise,aby se napříště zpravodajská služba věnovala sběru informací 

a realizaci paramilitárních operací přenechala armádě. V závěru 

zprávy konstatovala, že vzhledem k okolnostem měla být operace 

odvolána. To neznamená, že se Američané smířili s existencí Castrova 

režimu. Americká vláda zahájila další tajnou operaci, která byla 

zaměřena proti Kubě zaměřena. Dostala název Mongoose. Jejím 

vedením byl pověřen prezidentův bratr Robert Kennedy a šlo o sérii 

sabotáží na kubánském prostředí. Fidela Castra tyto přesvědčily o tom, 

že Spojené státy Kubu nenechají na pokoji dokud on bude nejvyšším 

vůdcem. Proto aby zabezpečil co nejlépe svůj režim, přijal nabídku 
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Nikity Chruščova v květnu 1962, aby se Kuba stala základnou pro 

rozmístění sovětských jaderných raket. Následná krize, která byla 

kvůli v říjnu stejného roku kvůli těmto zbraním vyvolána přivedla svět 

na pokraj jaderné války.  

 

6.Závěr. 

 

Vylodění v Zátoce sviní bylo pro americkou stranu 

naprostým debaklem. K této prohře přispělo několik okolností. Předně 

byla zvolena špatná strategie. Koncept paramilitární operace byl 

vypracován podle jednoho modelu. V případě Kuby to byl model 

použitý již před několika lety ve Guatemale. Bohužel plánovači 

přehlédli několik rozdílů, které existovaly mezi Kubou a Guatemalou. 

Guatemala měla velmi slabé ozbrojené síly a slabý represivní aparát. 

Proto bylo relativně jednoduché vytvořit jednotku tvořenou 

nespokojenci ochotných se podílet na puči. Kuba měla oproti tomu 

nejsilnější armádu z latinskoamerických zemí a tajnou policii 

s rozsáhlou sítí udavačů vytvořenou podle modelu sovětské KGB. 

Tuto okolnost plánovači přehlédli. Jak jinak si lze vysvětlit opomenutí 

o odhadech vojenského potenciálu Kuby. Samotná Kuba pro Spojené 

státy hrozbu nepředstavovala. Tou byla politika, která Kubu přetáhla 

do zemí tzv. socialistického tábora. K východnímu bloku se Fidel 

Castro přidal zcela dobrovolně, nebyl k tomu donucen žádnými 

okolnostmi. O tomto faktu svědčí například rezignace na program 

Hnutí 26. července, který sám vyhlásil ale po uchopení moci na něj 

rezignoval. Dále se jeho znárodňovací kampaň nesla v duchu 

radikálních socialistických změn. Proč Spojené státy nezasáhly 

veřejně, ale zvolili cestu nepřímé konfrontace je jasný. Spojené státy 

se chtěly vyhnout přímé konfrontaci se Sovětským svazem. Ten se 

prohlásil za ochránce Kuby a Chruščov ještě před invazí varoval 

Spojené státy před jakýmkoliv ozbrojeným dobrodružstvím. Podle 

prohlášení generálního tajemníka byl Sovětský svaz ochoten použit i 

jaderné zbraně. Z tohoto důvodu proto Kennedy chtěl, aby účast 

Spojených států byla na co nejmenší úrovni. Dalším faktorem, který 



ovlivnil rozhodnutí o operaci byl čas. Zpravodajská služba Spojených 

států očekávala, že se koncem května 1961 vrátí první přeškolení piloti 

z Československa. Po tomto datu již by nebylo možné operaci 

uskutečnit bez přímé americké účasti, tj. to čemu se chtěla Kennedyho 

administrativa vyhnout. Chybou bylo též vybrané místo vylodění. 

Kennedy podlehl tlaku za strany ministerstva zahraničí a trval na 

poslední chvíli na změně místa vylodění. Richard Bissell sice vyhledal 

místo, které odpovídalo prezidentovým představám, ale zcela pominul 

aspekty jako je volba terénu nebo pomoc místního obyvatelstva. Jinak 

by nevybral místo, kde obyvatelstvo bylo Castrovi zcela loajální neboť 

teprve kubánský režim začal v oblasti s rozsáhlými investicemi. 

Největší chybou při plánování invaze byla volba organizace, která za 

celý podnik nesla odpovědnost. Tou byla CIA. Pokud byly plánovány 

proti Castrovu režimu operace jehož záměrem bylo vyvolání povstání, 

je vše v pořádku. Ale jestliže se v průběhu plánování operace změnil 

charakter úkolu, v tomto případě z přípravy agentů na klasickou 

obojživelnou operaci, bylo nezbytné předat tento problém ozbrojeným 

silám, neboť ty mohly zajistit odpovídající výcvik. Poradci 

námořnictva se sice na přípravách brigády podíleli, ale to bylo 

nedostatečné. Kubáncům byl sice zajištěn výcvik, ale nikdo se 

nepostaral o zabezpečení výsadku. Dále naprosto nedostatečné 

vzdušné krytí rozhodlo o tom, že brigáda uvízla na malém území kde 

byla po méně než sedmdesáti dvěma hodinách poražena. Spojené státy 

si nedokázaly zajistit lepší základny pro letecké operace než ty 

v Nikaragui. To podstatným způsobem redukovalo údernou sílu, neboť 

musela být redukována výzbroj na úkor paliva. O redukci letecké 

úderné síly rozhodoval přímo prezident. To, že použití letectva bylo 

diktováno politickými a ne vojenskými aspekty přispělo k tak 

rychlému debaklu. Velký díl viny při plánování operace je i na 

náměstkovi ředitele CIA Richardu Bissellovi. Ten měl jako 

zpravodajec zajistit špionážní operace o dané oblasti místa výsadku. 

Tak by zjistil, že opuštěná pláž je pro potřeby  vylodění nevhodná. Ať 

geograficky, neboť až na místě výsadek zjistil, že pobřeží u Zátoky 

sviní je obklopeno korálovou bariérou nebo že v okolí není žádná 



městská aglomerace, kde by mohla být ustavena revoluční vláda. Dále 

vylodění nebylo předzvěstí všeobecného povstání proti Castrově 

režimu. Ani nemohlo. O invazi totiž nic nevěděly ani skupiny 

anticastrovských bojovníků. Ti mohly pomoci brigádě tím, že by 

v zázemí Kuby zahájily sabotážní operace, které by zkomplikovaly 

přístup Castrových milic k pláži. Z toho vyplývá: operace byla velmi 

špatně vedená, neměla dostatečnou podporu od americké 

administrativy ve fázi příprav ani při invazi samotné a proto nemohla 

skončit jinak než porážkou. 
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         The Bay of Pigs 
  

 

                                        Summary 

 

The Bay of Pigs was uncuccesfull attempt to overthrow of  Fidel 

Castro regime in April 1961. The project was prepared by CIA, the 

amercian intelligence service. Whole project begun in 1960 when american 

government started to assume Fidel Castro of communist tendecy. Prezident 

Eisenhower ordered action to ged rid of him. He autorized CIA to work out 

covert program against cuban government. Deputy director Richard Bissell 

was enthrusted to work out the plan. He was inspired by one covert action 

against guatemalan government in 1954 where operation Success pushed the 

guatemalan prezident Jacobo Arbenz to rezign of prezidential post.  

Bissell set up a military unist compounded of dissatisfied Cubans 

with castro’s regime. They were trained on CIA established military bases in 

Guatemala and Honduras. First strategy against Castro was set up guerillas 

on Cuba and men in Guatemala were trained on this type of tactic skills. 

Unfortunartely Castro’s militia’s and other represion authorities managed to 

suppress this threat. Bissell, therefore, had to change strategy. Now the plan 

was occupy one city, keep it on, declare new provisional government wich 

could be recognized by USA. From agents was made the rural military unit 

up.Her name was BRIGADE 2596. Men of this unit were trained for 

amphibious action. CIA, meantime, was seeking a place to landed unit on 

the island. CIA chosen a Trinidad area, a place ideal for this project. 

Trinidad  city whose rezidents werent very satisfied with Castro’s regime. 

Unluckily new president John Fitzgerald Kenneddy rejected this because of  

necessary american support. Bissell at last chosen a place in  deserted area 

in Zapatta swamps. Invasion began preinvasion bombing of the cubans 

military airfields to wipe the castro’s planes out. The attack wasn’t wholly 

succesfull and second attack was cancelled because of political reasons. 

Brigade’s landing passed on 17. April 1961. Castro warned by the aerial 

attacks reacted immediately. Sent his militia troops into area. Brigade was 

sorrounded by castro’s troops and after three days was bridade defeated.  



The Bay of Pigs invazion was first military failure of american 

administration after the Second World War. The operation was bad prepared 

and ill armed. After the Bay of Pigs CIA has never organized such type of 

operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


