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Abstrakt 

 Tato práce pojednává o významu informací poskytnutých plukovníkem Olegem 

Peňkovským, důstojníkem u sovětského dělostřelectva a funkcionářem v GRU, americkým 

a britským výzvědným službám během let 1961 a 1962 v průběhu Kubánské raketové 

krize. Konkrétně se tato práce zaměřuje na jednání tzv. ExCommu (Executive Committee) 

a hlavních mezníků, které utvářely americký decision-making při reagování na rozmístění 

sovětských balistických střel na Kubě. Na základě odtajněných archivních materiálů CIA, 

přepisů nahrávek rozhovorů v Bílém domě a akademické literatury věnující se 

problematice americko-sovětských vztahů na začátku 60. let tato práce vytýká 

nejdůležitější aspekty Kubánské raketové krize a informací týkajících se sovětských raket. 

Práce analyzuje průběh Kubánské krize, přičemž poukazuje na hlavní události, což je 

následně dáváno do souvislosti s charakteristikami všech zúčastněných stran. Cílem práce 

bylo stanovit, zda informace od O. Peňkovského měly znatelný vliv na americká 

rozhodnutí během krizových dní 22. až 28. října 1962. 

Abstract 

 This thesis analyses the developments during Cuban missile crisis in October 1962 

with main focus set on possible importance of information provided by col. Penkovskiy in 

ExComm’s a JFK’s decision-making during the Crisis days. This thesis is based on the 

presumption that the information carried out of SSSR by col. Oleg Penkovskiy of the 

Soviet Artillery and GRU played key role in the Crisis’ development. This work is based 

on wide range of sources - namely CIA archive materials, academic literature dedicated to 

the whole problematic. This thesis also tries to imply the importance of human espionage 

in the contrast of rapid development of surveillance technology in the early sixties.  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Úvod 

 Šedesátá léta znamenají ve světové historii důležitý mezník, zlomový bod. Celá 

struktura západní civilizace se v rozmezí deseti let rapidně proměnila a to v de facto 

každém aspektu lidské existence, ať už v případě kultury, vědy nebo zejména politiky a její 

koncepce. Není snad ani třeba poznamenávat, že reflexe tohoto revolučního období je stále 

znatelná i po padesáti letech a že odkaz šedesátých let má stále na nás ohromný vliv. Mezi 

celou řadou významných událostí, objevů a osobností se ční mnohé, které zanechaly svůj 

odkaz pro mnohé další generace. Šedesátá léta jsou hlavně asociována s mírovým hnutím, 

sexuální revolucí, bojem za práva menšin, genderovou rovností a s osobnostmi hrajícími 

důležitou roli v oněch událostech. Bratři Kennedyové, kteří redefinovali landscape 

americké politiky, Martin Luther King vedoucí hnutí za rovnost mezi rasami nebo Nikita 

Sergejevič Chruščov, který radikálním způsobem proměnil Sovětský svaz a jeho zahraniční 

politiku. Samozřejmě nešlo jen o poklidné procesy, nýbrž snad ještě důležitější roli hrály 

ty, kde bylo násilí nebo jeho hrozba. Jednou z takových definujících kapitol světové 

historie byla Kubánská raketová krize.  

 Na podzim roku 1962 stanul svět na pokraji nukleární války, která měla být 

předznamenáním konce lidské civilizace. Zkušenosti z 2. světové války měly za následek 

tzv. atomový závod mezi SSSR a USA, neboť koncepce, kterou vytvořila vláda prezidenta 

H. Trumana, tedy Pax Atomica, kde jediné Spojené státy měly přístup k jaderným zbraním, 

které měly působit jako odstrašující symbol pro všechny, jež chtěli ohrozit západní 

demokracii, byla v roce 1949 pomyslně zlikvidována prvním úspěšným sovětským 

jaderným testem. Spojené státy musely radikálně změnit vlastní přístup k problematice 

zbraní hromadného ničení. 

 Následný úspěch sovětského vesmírného programu (Sputnik 1 v roce 1956 a Vostok 

1 s maj. Gagarinem v roce 1961) zasadil USA hlubokou psychologickou ránu. Ačkoliv 

Američané měli k dispozici rozsáhlé informace o raketovém potenciálu získané kapitulací 

nacistického Německa v roce 1945, byli to Sověté, kteří první dosáhli oběžné dráhy a tím 

demonstrovali svoji technologickou vyspělost. Samozřejmě vedle úspěchu mírového 

programu bylo očividné, že SSSR nebude aplikovat získané poznatky pouze v závodu o 

vyslání prvního člověka na oběžnou dráhu nebo případně na Měsíc, ale že jich aktivně 
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využije i v případě balistických střel, které USA velice znervózňovaly. Americký program, 

který stál velkou částí na ramenou německých vědců, jako byl například Wernher von 

Braun, dokázal však tyto „porážky“ překonat a následně využít ve svůj prospěch. Poté, co 

se stal prezidentem Dwight „Ike“ Eisenhower, došlo k značnému redefinování americké 

obrané politiky a to podél linií pořekadla „more bang for a buck“ (ruská obdoba v 

anglickém překladu zněla „more rumble for a ruble“) . Šlo tedy o snížení počtu 1

konvenčních vojsk, což mělo být vyváženo expandováním nukleárního arzenálu.  2

 Dáno omezeným doletem vyvíjených raket, místo odpálení na začátku šedesátých let 

hrálo klíčovou roli. Rozmístění balistických střel v Itálii a v Turecku, v rámci NATO, 

způsobilo v Sovětském svazu značnou nervozitu. Sovětský svaz tedy začal hledat, jak 

vyvážit tento nepoměr sil. Revoluce na Kubě v roce 1959 vedená Fidelem Castrem 

znamenala důlěžitý zlom v Karibském regionu, kde Spojené státy měly hlavní iniciativu, 

především v případě Kuby, kde od začátku 20. století, na základě Plattova dodatku z roku 

1901, měly USA kubánskou zahraniční politiku plně ve svých rukou. Batistův režim, 

sponzorovaný americkou vládou se zhroutil a moci se ujali pro-komunističtí politici. Tento 

nový a jediný potenciální spojenec Sovětského svazu na západní polokouli se v podstatě 

ihned ocitl pod americkým tlakem, který vyvrcholil vyloděním v Zátoce sviní. Na základě 

těchto událostí a po naléhání Fidela Castra premiér Sovětského svazu Nikita Chruščov 

nechal rozmístit balistické střely, které přímo ohrožovaly bezpečnost území Spojených 

států. Zároveň tyto střely byly americkou stranou v podezření, že mohou nést jaderné 

hlavice, avšak USA neměly dlouhou dobu možnost, jak zjistit konkrétní informace. 

Spojené státy však držely informace získané informátory v Sovětském svazu, které 

podstatnou měrou napomohly identifikovat typy střel, jejich dolet a další technické 

vlastnosti, jež byly na Kubě rozmístěny. Pokud budeme hlouběji analyzovat souvislosti 

obklopující Kubánskou krizi, jméno plukovníka Olega Peňkovského, který figuroval v 

rozkrývání a rozklíčování sovětských raketových systémů na Kubě z podzimu roku 1962, 

se bude často vyskytovat.  

 Dělostřelecký plukovník SSSR Oleg Vladimírovič Peňkovskij, který byl 

několikanásobně vyznamenaným dělostřelcem, veteránem Zimní a 2. světové války, 

absoloventem prestižní vojenské Frunzeho akademie a váženým důstojníkem GRU, měl 

 Oleg Penkovskiy, The Penkovskiy Papers (Garden City: Doubleday & Company, 1965), 223.1

 Gerald K. Haines a Robert E. Leggett, eds., CIA’s Analysis of The Soviet Union (Washington 2

D.C.: Government Reprints Press, 2001), 231.
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řadu osobních konexí do Chruščovova vnitřního kruhu spolupracovníků a velké části 

generálního štábu Sovětského svazu. Plukovník Peňkovskij měl díky své pozici a vzdělání 

(absolvoval v průběhu své kariéry nejdříve dělostřeleckou školu a později i extenzivní 

seminář věnující se problematice balistických střel) přístup k utajeným informacím 

spojených se sovětským raketovým potenciálem. Plukovník Oleg Peňkovskij však nebyl 

zapsán do análů sovětské Rudé armády jako schopný agent a voják s nadprůměrnou 

inteligencí, ale jako velezrádce a zločinec. Během krizových let 1961 a 1962 totiž vynesl 

na západ, do rukou americké CIA a britského SIS, obrovské množství citlivých informací o 

sovětských vojenských plánech, záměrech a schématech, které větší či menší měrou 

ovlivnily vývoj jak Berlínské, tak Kubánské krize. I přes jeho brzký konec (dle 

dostupných, ale neověřených informací byl v květnu 1963, krátce po skončení Kubánské 

krize, odsouzen a popraven za velezradu), je dnes významným aktérem v souboji 

Chruščova a Kennedyho a jejich kubánské roztržky. 

 Nabízí se tedy otázka jakým způsobem plukovník Peňkovskij svými činy ovlivnil 

vývoj Kubánské krize, zda-li vůbec a to konkrétně americký decision-making v rámci tzv. 

ExCommu. V celkovém (velmi obsáhlém) rozsahu prací zaměřených na krizová léta 

1961-1962 je však znatelná mezera, ve které se postava Olega Peňkovského ocitá zastíněna 

obecně zaměřenými pracemi, a proto jeho jméno nevyniká tolik, kolik by snad mělo. V tak 

komplikovaných kapitolách moderní historie lze těžko tvrdit, že úspěch jedné strany stál na 

ramenou jednoho muže. Tato práce vychází ve svém počátku z předpokladu, že Oleg 

Peňkovskij znatelně ovlivnil americký decision-making za Kubánské krize a díky jeho 

odhodlání (a bezesporu do jisté míry hrdinskosti) napomohl Spojeným státům korektně 

analyzovat situaci, která postavila bipolárně koncipovaný svět na rozhraní křehkého míru a 

nukleární války. Úkolem této práce je zanalyzovat dostupné zdroje a to ať už z převzaté 

literatury, archivních materiálů nebo případně memoárů a dokázat uspokojivě odpovědět 

na nabízenou otázku, zda a pokud vůbec ovlivnil Oleg Peňkovskij a jím na západ vynesené 

informace decision-making ExCommu a prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v 

průběhu Kubánské raketové krize v říjnu 1962.  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K metodologii práce 

 Tato práce vychází z celé řady odborných článků a knih, které se věnují problematice 

Kubánské (Karibské) krize , kterých je, díky významnosti zkoumaného tématu, rozsáhlý 3

počet. Důležitým zdrojem informací pro tuto práci jsou ale kromě převzaté literatury, 

zejména tedy děl jako Crisis in U.S. Foreign Policy od Michaela H. Hunta, která rozebírá 

kapitoly amerických zahraničněpolitických krizí (kde je rozsáhlá část věnována právě 

Kubánské krizi), také odtajněné dokumenty, které jsou k dispozici skrze internetové 

archivy státních organizací jako např. CIA nebo sborníky jako CIA’s Analysis of the Soviet 

Union. Dáno dostatečným časovým odstupem je umožněno nahlédnout do dokumentů, 

které byly ještě o dvacet let dříve nedostupné kvůli utajení. Dále je čerpáno z bohaté 

literatury, věnující se konkrétním aspektům Kubánské krize nebo jejích aktérů. Velkou 

pomocí byla kniha Averting the Final Failure od Shelodna M. Sterna, která vychází 

primárně ze zvukových nahrávek pořízených přímo prezidentem Johnem F. Kennedym 

během krize, na nichž jsou zachyceny klíčové rozhovory prezidenta Kennedyho, jeho 

bratra Roberta Kennedyho, tehdejšího ministra obrany Roberta McNamary, ministra 

zahraničí Deana Ruska a dalších osob o možných řešeních vzniklé situace. Další klíčovou 

prací byla kniha The Penkovskiy Papers, která byla agenty CIA v půlce šedesátých let 

sestavena na základě Peňkovského memoárů, dokumentů a dalších důležitých informací, 

které pomohly odkrýt celou řadu neznámých. Tato práce se pak dále opírá o řadu 

akademických článků věnujících se problematice americké a sovětské špionáže na počátku 

šedesátých let či případně jiným tématickým exkurzům směrem k obecnějšímu pojetí 

Kubánské krize nebo k analýzám Peňkovského a dalších. Co se týče metodologie samotné, 

tak primárně je v této práci využita deskriptivní analýza dáno historickým zaměřením 

tohoto textu. Dále bude použito klasifikační analýzy za účelem správného vyhodnocení 

příslušnosti zvolených zdrojů a vztahové analýzy k zjištění souvislostí mezi zjištěnými 

daty při analýze jednání ExCommu a Peňkovským poskytnutých informací. 

 Philip Brenner, „Cuba and the Missile Crisis“, Journal of Latin American Studies 22, č. 1 (únor 3

1990): 115-142, http://www.jstor.org (staženo 12. 4. 2015): 133.

http://www.jstor.org
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1. Kennedy, Chruščov a Castro 

 Vytrhnout Olega Peňkovského a jeho informace ze soudobého kontextu by 

znemožilo v širším měřítku vnést vhled do tzv. decisionmakingu té doby a to jak ze strany 

Spojených států, tak Sovětského svazu. V této souvislosti je na místě analýza vlád Johna F. 

Kennedyho, Nikity Chruščova a jejich přístupu k tomu druhému. John Fitzgerald Kennedy 

zvítězil v prezidentských volbách v roce 1960 nad protikandidátem za republikánskou 

stranu a odstupujícím víceprezidentem vlády Dwighta Eisenhowera, Richardem Nixonem 

marginálním rozdílem hlasů (49,7% John F. Kennedy, 49,5% Richard M. Nixon) .  4

 Jeho nástup do funkce byl zatížen nadějemi, že přinese do americké vlády svěží vítr.  5

Počátek jeho funkčního období se dnes však jeví spíše v negativním světle než v tom 

pozitivním, vezmeme-li v úvahu to, že Kennedy během prezidentské kampaně hlasitě 

kritizoval ztrátu americké nadvlády nad Kubou, přičemž sliboval nápravu.  Šlo však o do 6

jisté míry krátkozraký tah, neboť jednoduché řešení se nenabízelo a ačkoliv Castro 

zpočátku obhajoval soukromé vlastnictví, osobní svobodu a demokracii, neustále 

intenzivnější nepřátelský postoj Spojených států Castra tlačil na  druhou stranu politického 

spektra, kde čekal Chruščov se SSSR, který neváhal využít příležitosti si zajistit nového 

spojence pár desítek kilometrů jižně od floridského pobřeží.  Kubánskou revoluci, která 78

rozhořela až na konci Eisenhowerovy vlády, byl Kennedy odhodlán potlačit. Ačkoliv 

Kennedy během kampaně sliboval vyřešení tzv. Kubánské otázky, skutečný plán neměl.  9

Eisenhower ho však během let 1959 a 1960 začal skrze tajné služby hledat. V březnu roku 

1960 dal Eisenhower pokyn CIA, aby začal trénovat kubánské uprchlíky v Guatemale k 

vylodění na Kubě.  10

  „Election of 1960“, The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/4

showelection.php?year=1960 (staženo 3. 4. 2015).

 Michael H. Hunt, Crises in U.S. Foreign Policy (New Haven: Yale University Press, 1996), 232.5

 Thomas G. Paterson et. al., eds., Kennedy’s Quest for Victory (New York: Oxford University 6

Press, 1989), 126.

 Ibid., 124.7

 Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford a Kenneth J. Hagan, American Foreign Policy (Lexington: 8

D. C. Heath and Company, 1988), 539.

 Paterson, „Kennedy’s Quest for Victory“, 126.9

 Paterson, Clifford a Hagan, „American Foreign Policy“, 540.10

http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1960
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1.1 Kubánsko-americký antagonismus 

 Zde je na místě udělat krátký exkurz k původu amerických antipatií vůči Castrovu 

kubánskému režimu, který v lednu 1959 kromě Kubánců přivítaly i řada členů americké 

mladší generace, do které patřil tehdejší mladý senátor za Massachussetts John Kennedy. 

Ten volal po trpělivém přístupu v zahraniční politice vůči novému kubánskému režimu, 

který se zprvu jevil jako pro-demokratický. Americký vztah ke Kubě a vice versa je však 

dlouhodobý a komplikovaný dáno mimo jiné americkým imperialismem z přelomu 19. a 

20. století. Španělsko-americká válka zbavila Kubu španělské nadvlády, nezbavila jí však 

cizí nadvlády úplně. Plattův dodatek z roku 1901 pak de facto podřizoval kubánskou 

zahraniční politiku té americké. Fulgenicio Batista, který byl samozvaným prezidentem 

Kuby (Batista v roce 1952, těsně před prezidentskými volbami, kterých se sám účastnil, ale 

s pramalou šancí na vítěžství, uspořádal puč a prohlásil se prozatimním prezidentem, 

kterým zůstal až do roku 1959), zastupoval v tichosti americkou vládu na Kubě. Americká 

vláda Batistu a jeho pro-konzervativní a zkorumpovaný režim podporovala, protože 

vytvářel záruku určité bezpečnosti americkým financím zejména v cukrovém a tabákovém 

průmyslu.  

 Batista na Kubě reprezentoval americký režim, který se nejevil místním obyvatelům 

v pozitivním světle, a proto následný nástup Fidela Castra, který se hlasitě vyhraňoval proti 

bezmeznému vlivu Spojených států na území Kuby, byl příjímán mnohými s bouřlivými 

ovacemi. Castro byl brán nejen jako revolucionář, ale i jako dekolonizátor, což mu 

poskytovalo mnohé sympatie nejen na Kubě, ale i v zahraničí a to zejména v zemích, kde 

zkušenosti z dekolonizačního procesu byly integrální součástí psychiky dané společnosti. 

Jak jsem již napsal dříve, mladá americká generace, tedy studenti, aktivisti a někteří 

politici zprvu projevovali hlasitou podporu Castrovu režimu. Zároveň však podporu 

projevil i Sovětský svaz, který si byl vědom svého vlivu v podobných revolučních 

skupinách podobných těm, ze které Castro, Guevara a další vzešli. Obecně vzato, v rámci 

„dekolonizačního“ (zde vkládám úvozovky, abych vytkl pouze zdánlivou Castrovu 

sounáležitost) hnutí a to zejména v Africe, kde během roku 1960 vyhlásilo nezávislost 

sedmnáct afrických států, byl Castro jedním z těch bojujících za správnou věc, za 

nezávislost vlastního lidu. Na druhou stranu však Castro ohrožoval americké zájmy v 
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oblasti, která byla příjímána jako zóna neměnného vlivu Spojených států.  Jeho politika 11

zestátnění amerických podniků na Kubě nepřinesla bez podivu nic jiného než radikální 

ochlazení kubánsko-amerických vztahů. Castro tedy upřel svou pozornost na jiného 

potenciálního spojence - SSSR. Obchodní dohoda uzavřená pak v roce 1960  jasně 12

signalizovala radikální Castrův posun na levou stranu politického spektra. V rámci teprve 

doznívajícího McCarthyismu, vznik pro-komunistického státu na prahu Spojených států 

působilo v americké společnosti přinejmenším nepohodlí. 

1.2 Kennedy a USA 

 Jak bylo již zmíněno výše, John Fitzgerald Kennedy se po svém zvolení do funkce 

prezidenta Spojených států neoctl v příjemné pozici. Jeho předvolební sliby a útoky proti 

republikánům donutily Kennedyho ve svém předvolebním stanovisku, že Kubu vrátí zpět 

do rukou Spojených států.  Iniciativa navrátit Kubu zpět do sféry amerického vlivu však 1314

v Bílém domě nebyla novou myšlenkou. V březnu 1960 dal Eisenhower pokyn CIA, aby 

začala cvičit kubánské emigranty k připravované invazi na Kubu. Plán předpokládal, že 

vyloděním Kubánců v Zátoce sviní dojde k celonárodnímu povstání, které svrhne Castrův 

režim a dojde zpět k nastolení režimu nakloněnému Spojeným státům. „Katastrofa“ v 

Zátoce sviní, jak můžeme vylodění do určité míry bez problému označit, měla své kořeny v 

několika důležitých aspektech, kde fatálně americká strana selhala. Tím prvním je mylný 

předpoklad, že Kubánci proti Castrovi povstanou - jeho podpora byla totiž podstatně 

silnější, než americké informační agentury předpokládaly.   15

 Dalším důvodem byla připravenost kubánské armády odrazit invazní jednotky. 

Castro totiž, logicky, počítal s rizikem invaze jako následek jeho přiklonění k Sovětskému 

svazu. Tím hlavním aspektem neúspěchu byla však absence dostatečné letecké podpory. 

Na té totiž stál úspěch celé operace, ale Kennedy, aby minimalizoval viditelnost celé 

 Quincy Wright, „The Cuban Quarantine“, The American Journal of International Law 57, č. 3 11

(červenec 1963): 546-565, http://www.jstor.org (staženo 9. 12. 2014): 546.

 Paterson, Clifford a Hagan, „American Foreign Policy“, 539.12

 Paterson, „Kennedy’s Quest for Victory“, 126.13

 Joseph L. Nogee a Robert H. Donaldson, eds., Soviet Foreign Policy Since World War II (New 14

York: Pergamon Press, 1986), 132-133.

 Loch K. Johnson, „On Drawing a Bright Line for Covert Operations“, The American Journal of 15

International Law 86, č. 2 (duben 1992): 284-309, http://www.jstor.org (staženo 9. 12. 2014): 299.

http://www.jstor.org
http://www.jstor.org
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operace a aby otevřeně nezatáhl americké jednotky do celé operace, tak letecký útok 

odvolal.  Na Kennedyho obranu je však třeba říct, že vylodění v Zátoce sviní bylo v době 16

Kennedyho nástupu k moci v takové fázi plánování, že proměna plánu byla neproveditelná 

a Kennedy stál před pouhým rozhodnutím, zda akci provést či nikoliv. Ačkoliv jasně 

verbalizoval rozhodnutí získat Kubu zpět, lze jen polemizovat, zda by vůbec přistoupil k 

takovému řešení situace, k jakému dal původně pokyn prezident D. Eisenhower. 

  Kennedy se snažil invazi ospravedlnit nejen v očích západního světa, ale i v očích 

Nikity Chruščeva a potažmo celého Sovětského svazu. Ačkoliv vylodění provedli Kubánci, 

americký „sponzoring“ celé akce byl naprosto očividný, což vedlo k doměnce, že se 

Američané o invazi v budoucnu minimálně pokusí. V dopise Chruščovovi z 18. dubna 

1961 trval Kennedy na tom, že Spojené státy nemají v žádném případě zájem na Kubě 

jakkoliv vojensky zakročit, k čemuž připojil dodatek, že však nebudou váhat, pokud by 

nelegitimní režim na Kubě, zatažený do jakéhokoliv konfliktu, byl podpořen cizí silou 

mimo západní polokouli (zde Kennedy očividně myslel SSSR), nad vojenským řešením 

situace.  17

 Kennedy nehodlal ustoupit z amerických nároků na svrchovanost nad Kubou. Další 

Kennedyho ústup a potažmo celých Spojených států by pak mohl mít nepříjemné důsledky 

jak pro jeho politickou kariéru, tak pro geopolitickou pozici USA. Chruščov si uvědomoval 

nesnadnou pozici, ve které se mladý prezident Spojených států ocitl a hodlal toho plně 

využít. 

1.3 Chruščov a SSSR 

 Nikita Sergejevič Chruščov se chopil moci v Sovětském svaze v roce 1956 po 

tříletém vládnutí společně s Malenkovem, Mikojanem a dalšími, tedy takzvaným 

kolektivním vládnutím. Dá se říct, že byl nepřímým dědicem Stalina, který svou smrtí 

zanechal SSSR v nepřímém konfliktu se západními mocnostmi.  Studená válka byla však 18

na svém počátku a Kubánská krize, které se tato práce věnuje, v ní hrála klíčovou roli, 

 Lucien S. Vandenbroucke, „Anatomy of a Failure: The Decision to Land at the Bay of Pigs“, 16

Political Science Quarterly 99, č. 3 (podzim 1984): 471-491, http://www.jstor.org (staženo 8. 4. 
2015): 478.

 „Letter from President Kennedy to Chairman Khrushchev“, U.S. Department of State, Office of 17

the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d10 (staženo 15. 3. 
2015).

 Nogee a Donaldson, „Soviet Foreign Policy Since World War II“, 130.18

http://www.jstor.org
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d10
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neboť znamenala přelom ve vztazích mezi západním a východním blokem. V této 

podkapitole jsem se zaměřil na analýzu charakteristiky vlády Nikity Chruščova v letech 

1956 až 1962. 

 Chruščov byl veteránem Komunistické strany Sovětského svazu, pocházel z 

Ukrajiny a ke konci Stalinovy vlády náležel do nejužšího okruhu jeho spolupracovníků, 

mezi které se řadil Berija, Mikojan, Malenkov a další. Jeho pozice, stejně jako Kennedyho 

v roce 1961, nebyla na počátku jeho vlády jednoduchá. Utichající krize v Koreji, Suezská 

krize a s ní kolidující maďarské povstání v Budapešti skýtaly mnoho možností jak 

destabilizovat sovětskou zahraničněpolitickou pozici. Nejnebezpečnější zónou, kde se 

setkával americký a sovětský vliv bylo okupované Německo, konkrétně rozdělený Berlín. 

Chruščov, stejně jako Stalin, stál o sjednocení obou německých států do jednoho celku, ve 

kterém by si Sovětský svaz udržoval co největší míru vlivu. Berlín jako takový byl 

mnohými pokládán za místo, kde dojde k rozpoutání konfliktu mezi SSSR a USA.  19

Situaci následně pak zkomplikovala revoluce na Kubě, která svrhla Spojenými státy 

sponzorovaný Batistův režim. Fidel Castro, který se postavil do čela nové kubánské vlády 

byl donucen se za rozdílných podmínek (které jsem zmínil v kapitole I.I) obrátit na nového 

potenciálního spojence, který by nejen substituoval ztracené obchodní kontakty s USA, ale 

který by zároveň fungoval jako záruka nového Kubánského režimu. Chruščov této 

příležitosti k vytvoření sovětského klínu hluboko v americké sféře zájmů využil a v létě 

1960 došlo k podepsání obchodní smlouvy mezi Sovětským svazem a Kubou, která 

vytvářela platformu pro budoucí spolupráci.  

 Před setkáním s americkým prezidentem ve Vídni v létě 1961 Chruščov proklamoval 

na schůzce Politbyra své cíle, kterých se během schůzek s Kennedym bude snažit 

dosáhnout. Byl rozhodnut získat od Kennedyho ústupky zejména v souvislosti s takzvanou 

„Berlínskou otázkou“.  Jeho přesvědčení totiž zařazovalo Kennedyho, obzvláště po fiasku 20

v Zátoce sviní, mezi slabé politiky. V kombinaci s jeho nezkušeností a relativně nízkým 

věkem byl Chruščov přesvědčen, že Kennedy bude proti jeho nátlaku hlasitě protestovat, 

ale k rozhodné akci se neodhodlá.  2122

 Paterson, „Kennedy’s Quest for Victory“, 38.19

 Sheldon M. Stern, Averting “The Final Failure” (Stanford, Stanford University Press, 2003), 18.20

 Frederick Kempe, Berlin 1961 (New York: Berkeley Books, 2011), 1060.21

 Nogee a Donaldson, „Soviet Foreign Policy Since World War II“, 132.22
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 K prvnímu konfliktu mezi Chruščovem a Kennedym tedy došlo v létě 1961 na 

konferenci ve Vídni. Chruščov se domníval, že nový a hlavně mnohem mladší americký 

prezident pod náporem ze sovětské strany ustoupí tlaku.  Chruščov doufal, že dosáhne 23

konečného vyřešení berlínské otázky, ze které vzejde jako vítěz. Ačkoliv byl Kennedy 

přinejmenším zaražen Chruščovovými výhružkami, které následovaly optimisticky laděný 

začátek konference, tak Kennedy nehodlal ustoupit.  2425

 Hlavní funkcí této kapitoly je poukázat na hlavní charakterové rysy před krizového 

vývoje, tedy zahraničněpolitického vývoje před říjnem 1962. Tato úloha je v koncepci 

práce podstatná, neboť plní formativní a deskriptivní funkci práce. Aby tento text splnil 

svůj účel, tedy zanalyzovat přínos Peňkovského informací vynesených mezi jarem 1961 a 

létem až podzimem 1962, je důležité správně definovat postavení, ve kterém se SSSR v čele 

s Chruščovem a USA v čele s Kennedym nacházely než došlo ke krizi, která radikálně 

změnila dynamiku sovětsko-amerických vztahů na dalších třicet let. Zanalyzováním tří 

zdánlivě nejdůležitějších aktérů krize - Fidela Castra, Nikity Chruščova a Johna 

Kennedyho jsem vytvořil jisté entreé pro analýzu krize samotné. Zároveň je tím v práci 

otevřen dialog pro význam a roli umístění balistických střel na Kubě na vrcholu Studené 

války. 

 Nogee a Donaldson, „Soviet Foreign Policy Since World War II“, 132.23

 Paterson, „Kennedy’s Quest for Victory“, 38.24

 Theodore D. Raphael, „Integrative Complexity Theory and Forecasting International Crises: 25

Berlin 1946-1962“, The Journal of Conflict Resolution 26, č. 3 (září 1982): 423-450, http://
www.jstor.org (staženo 12. 4. 2015): 440-441.

http://www.jstor.org
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2. Anatomie krize 

2.1 Červen - 14. Říjen 1962 

 Kubánská krize, odehrávající se v říjnu 1962, znamenala nejvyhrocenější střet 

Sovětského svazu a Spojených států od Korejské války. V tomto případě byla Kubánská 

krize mnohem nebezpečnějším konfliktem pro obě strany než střet mezi KLDR, Čínou, 

Jižní Koreou a spojeneckými vojsky OSN. Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, 

Kennedy s Chruščovem obcházeli nejistě kolem sebe, přičemž docházelo jenom k menším 

výpadům diplomatického charakteru. Chruščov využil kubánsko-amerického „rozchodu“ k 

vytvoření sovětského předmostí na západní polokouli. Fidel Castro poskytl Kubu jako 

místo, ze kterého měla sovětská armáda jedinečnou příležitost k možným výpadům proti 

nepříteli a kubánský diktátor přijal sovětské jednotky jako pojistku proti další americké 

invazi, o jejímž příchodu byl přesvědčen. Rozmístění amerických raket Jupiter na turecko-

sovětských hranicích byl dalším důvodem proč rozmístit balistické střely v blízkosti 

amerického území. Třetím důležitým motivem pro rozmístění sovětských raket v Karibiku 

byla možnost využít jejich přítomnosti v jednání o budoucnosti Berlína, od které si 

Chruščov sliboval mnohé. Jedním z jeho cílů bylo sjednotit Východní a Západní Berlín 

pod komunistické vedení a tím kompletně vytlačit spojence ze srdce NDR. Na jaře roku 

1962 bylo tedy rozhodnuto Chruščovem, po extenzivním jednání s kubánskou protistranou 

vedenou Fidelem Castrem, o rozmístění sovětských balistických střel nesoucí NATO 

označení SS-4 a SS-5. Šlo o rakety nazývané MRBM a IRBM, tedy Medium range ballistic 

missile (SS-4 s dosahem až 1020 námořních mil) a Intermediate range ballistic missile 

(SS-5 s dosahem až 2200 námořních mil).  Rakety SS-5 ohrožovaly v podstatě celé jižní a 26

východní pobřeží Spojených států. Zvýšený počet příslušníků KGB, sovětských 

ozbrojených sil a vojenských poradců na Kubě byl zaregistrován nejpozději v srpnu 1962, 

kdy na vládní schůzce, které se účastnil víceprezident Spojených států L. B. Johnson, 

Rusk, McNamara, Bundy a další, ředitel Central Intelligence Agency John McCone 

vystoupil s prohlášením, že výzvědné složky zaznamenaly nárůst vojenského materiálu a 

 Hunt, „Crises in U.S. Foreign Policy“, 235.26
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osob, možně zahrnující zároveň i blíže neurčený počet raket MRMB a jejich obslužného 

personálu.   27

 Avšak na základě hlášení CIA, že Chruščov se neodhodlá k riskování vyhroceného 

konfliktu (založené na informacích dodaných Peňkovskijm v roce 1961), prezident 

Kennedy nedal pokyn k zvýšení intenzivity přeletů špionážních letadel U-2 nad Kubou. Do 

té chvíle totiž rozvědka nebyla schopná zjistit přítomnost balistických střel. To, co 

znervózňovalo Kennedyho a jeho poradce, byla výstavba takzvaných SAM, tedy Surface-

to-Air Missiles, protiletadlových raketových stanovišť. McCone sdělil generálu Carterovi, 

že „je těžké ospravedlnit výstavbu rozsáhlé a nákladné obranné sítě základen […]. 

Mnohem více pravděpodobné je to, že mají chránit utajení ofenzivního potenciálu jako 

například raket MRBM“ . 28

 Memoranda CIA jasně dokumentují nárůst nervozity na straně Spojených států na 

přelomu srpna a září 1962. Ačkoliv měla vláda USA přístup k informacím od kubánských 

emigrantů, hovořících o rozmístění raket středního doletu na Kubě, skutečné důkazy, v 

podobě fotografií, k dispozici neměla. Existence protiletadlových raket bez zjevného 

objektu, které měly tyto rakety chránit, byla však, minimálně pro McCona, CIA a generální 

štáb armády Spojených států. Tyto obavy byly opakovány v memorandech z konce srpna a 

v průběhu celého září.  29

  

 Trvalo však dlouho, než se americké vedení odhodlalo k zintenzivnění přeletů 

špionážních letadel a to jmenovitě slavných U-2. Primárním důvodem byla obava z možné 

funkceschopnosti sovětských SAM na kubánském pobřěží, které by kompletně jakýkoliv 

přelet znemožňovalo. Dalším důvodem bylo špatné počasí, které zhoršovalo viditelnostní 

podmínky a tedy snižovalo šance na zachycení sovětských střel americkými fotografy na 

palubách letounů. Kennedyho a budoucí členy takzvaného ExCommu (Executive 

Committee, výkoný výbor), tedy Bundyho, R. Kennedyho, McNamaru, Ruska a další, 

situace značně znepokojovala. Sherman Kent, příslušník CIA a průkopník špionážních 

analýz, vypracoval pro ředitele CIA McCona memorandum analyzující dopady veřejných 

přeletů špionážních letadel na Kubou. Na několika stránkách shrnul dostupné informace, 

 Mary S. McAuliffe, Documents on the Cuban Missile Crisis (Washington D.C.: Central 27

Intelligence Agency, 1992), 13.

 Ibid., 14.28

 Ibid., 42.29
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ze kterých vyvodil, že podobná akce veřejného charakteru bude mít značně negativní 

dopad na tvář Spojených států a Kuba, společně se Sovětským svazem, pravděpodobně 

použije takového aktu k odsouzení USA v OSN. To by mohlo USA uvést (poprvé, jak Kent 

naznačil) do mezinárodní izolace. Kent dále naznačil ve svém memorandu možnost, že 

podobná demonstrace kubánské síly by mohla způsobit příklon části latinskoamerických 

zemí spíše ke Kubě, což by bylo po diplomatické stránce katastrofické.   30

 Během druhé půlky září intenzivita letů značně poklesla, dáno špatným počasím. 

Informace od kubánských emigrantů navedla budoucí špionážní lety do oblasti na západ od 

Havany, kde byly prováděny podezřelé aktivity možně zahrnující přípravu raket středního 

doletu (MRBM).  

 Na „druhé straně barikády“, tedy v komunistickém bloku situace postupovala dle 

předem připravených plánů - 15. září připluly ke kubánskému pobřeží sovětské lodě a 

vyložili první rakety MRBM, které byly u svých stanovišť zakamuflovány, aby unikly 

nechtěné pozornosti jak ze strany obyčejných Kubánců, tak amerických letadel. Krátce 

poté, tedy 4. října, americkými pozorovateli opět nezaznamenána, vyložila sovětská loď na 

Kubě devadesát devět jaderných hlavic.   3132

 Počátek října dále neumožňoval Američanům provádět v podezřelé oblasti až do 14. 

října. Toho dne byl proveden úspěšný přelet, během kterého letadlo U-2 pořídilo první 33

fotky stanovišť sovětských raket, které byly později indetifikovány jako SS-4.  34

2.2 Porady před bouří (14. 10.-22. 10.) 

 O dva dny později, brzy ráno 16. října 1962, byl prezident John F. Kennedy , v tu 

chvíli stále ještě v pyžamu, vyrozuměn svými poradci v čele McGeorgem Bundym o nově 

 McAuliffe, „Documents on the Cuban Missile Crisis“, 119-122.30

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 28.31

 Tento fakt naprosto unikl americkým pozorovatelům a zpravodajům. Až po pádu Železné opony, 32

k 30. výročí Kubánské krize došlo k odtajnění informací, které dokazovaly přítmnost sovětských 
jaderných hlavic na Kubě v době krize.

 George B. Tindall a David E. Shi, eds., USA (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1994), 695.33

 McAuliffe, „Documents on the Cuban Missile Crisis“, 137.34
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objevených raketových základnách u západokubánského pobřeží.  Ještě v dopoledních 35

hodinách svolal Kennedy schůzku, která byla, stejně jako mnoho dalších, zaznamenána na 

magnetofonový pásek. Je tudíž možné velice detailně nahlédnout do zhoustlé atmosféry na 

začátku Kubánské krize. V první řadě bylo přítomno nepříjemné překvapení  - McGeorge 36

Bundy ještě dva dny předtím vystupoval v televizi ABC, kde důrazně prohlašoval, že 

Spojené státy nemají žádné pevné důkazy o přítomnosti sovětských balistických střel na 

Kubě - nemluvě o vyjádření Sovětského svazu z 11. září toho roku, že za žádných 

okolností SSSR „nemá zájem rozmisťovat na Kubě balistické střely, neboť sovětské 

nukleární hlavice a rakety, které mohou hlavice nést, mají tak ničivý potenciál a dolet, že 

není důvodu rozmisťovat tyto střely mimo hranice Sovětského svazu“ . 37

  Jakmile se Kennedymu a dalším dostaly do rukou inkriminované fotografie, bylo 

jasné, že americké zpravodajské služby naprosto selhaly. Informace proudící skrze 

Peňkovského kanál (čemuž se primárně budu věnovat v další kapitole) byly tou dobou CIA 

nedostupné dáno Peňkovského přesvědčením, že ho KGB nepřetržitě sleduje (sám 

Peňkovskij byl zanedlouho zadržen - 22. října), a proto od léta 1962 nepředával přes 

britské a americké kontakty nové zprávy. Další reakcí na vývoj událostí byl přibližný 

nástin možností, jak řešit nastalou situaci. Zpočátku se jevily dvě velice odlišné možnosti - 

čistě diplomatické řešení nebo vojenské řešení. V druhém případě by se jednalo, jak zmínil 

ministr obrany Spojených států Dean Rusk na první “krizové“ poradě 16. října, o 

celoplošný a drtivý letecký útok, který by využil velké části amerického vojenského 

leteckého potenciálu.   3839

 Během 16. října se Kennedy se svými vrchními poradci sešel dvakrát - poprvé v 

dopoledních hodinách (kolem 11:00) a podruhé pozdě odpoledne (kolem 18:30). Během 

obou schůzek bylo projednáváno konkrétní provedení obou navržených řešení. Zatímco 

generál Maxwell Taylor tvrdošíjně obhajoval rozsáhlý a překvapivý nálet, ministr zahraničí 

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 31.35

 Thomas G. Paterson a Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, 36

Volume II: Since 1914 (Lexington: D. C. Heath and Company, 1995), 475.

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 27.37

 Paterson a Merrill, „Major Problems in American Foreign Relations, Volume II: Since 1914“, 38

475-476.

 Paterson, „Kennedy’s Quest for Victory“, 143.39
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Rusk mu oponoval, přičemž se zastával jiného, symboličtějšího řešení, které by 

nedisponovalo tak vážnými důsledky, jako de facto vyhlášení války, kterým by nálet byl. I 

přes relativně jasně definované problémy a hrozby, které by letecký útok vyvolal, konec 

první, dopolední schůzky se nesl v duchu leteckému útoku jasně nakloněn. Druhá schůzka 

však začala ukazovat znejistění na straně zatím ještě neoficiálně utvořeného ExCommu. 

 Jednání se dále dotklo Chruščovových motivů. Americké rakety Jupiter, rozmístěny 

ještě za Eisenhowerovy vlády na území Turecka a blízkosti sovětských hranic, byly 

pravděpodobně hlavním motivem. Chruščovovo jednání bylo totiž vnímáno jako vyrovnání 

za turecké rakety a snaha o změnu strategické rovnováhy. Dalším motivem byla možnost, 

že Chruščov využije sovětských raket jako páky při jednání o berlínské otázce.  

 O dva dny později, 18. října další přelety letadel U-2 na Castrovým ostrovem 

přinesly důkazy nejen o raketách MRBM, ale také IRBM (které měly dvojnásobný dolet, 

tedy okolo dvou tisíc námořních mil) a poněkud zastaralých a zranitelných bombardérech 

Il-28, které měly však dostatečný dolet na to, aby byly schopné efektivně ohrozit jižní 

pobřeží Spojených států. Nově objevené rakety IRBM byly později identifikovány jako 

střely R-14, dle jejich původního sovětského označení.   40

 Na základě nově objevených zbraní a letadel byl ExComm mnohem více motivován 

k použití silového řešení, než v předchozích dnech, jak můžeme vidět v přepisu záznamu 

ze schůze prezidenta Kennedyho s jeho bratrem Robertem, Bundym, Dillonem, 

Lundahlem, McConem, McNamarou a dalšími.  Dean Acheson, bývalý ministr zahraničí 41

za vlády Dwighta D. Eisenhowera, momentálně fungující jako poradce JFK, orodoval za 

letecký úder, který by vyřešil problém během několika málo hodin.  Acheson však na 42

jednání ExCommu toho dne nebyl, setkal se totiž s prezidentem až později. Přišel tak o 

náhled na odlišnou perspektivu, kterou část ExCommu zastávala. Totiž nepředvídatelnost  

sovětské reakce a více než neúplné zničení raketového potenciálu (raketový arzenál by byl 

v době útoku pravděpodobně už v operačním stavu, přičemž přeživší rakety by byly 

schopny zasáhnout zpět).  43

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 94.40

 Ibid., 95-120.41

 Ibid., 116.42

 Ibid., 99.43
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 Druhá schůzka z večera 18. října dala za pravdu mírumilovnějšímu řešení, než které 

propagoval Taylor nebo Acheson. Agitovanost přikročit k útoku poněkud polevila a ke 

konci jednání se zdálo, že Spojené státy použijí blokády jako řešení krize. Bývalý ministr 

obrany z dob Eisenhowerovy vlády a stejně jako Acheson Kennedyho poradce, Robert 

Lovett Achesonovu řešení oponoval, neboť se obával, že by silové řešení „mohlo 

znepřátelit americké spojence a poskytnout Sovětům možnost zmocnit se Berlína“ . V 44

průběhu dalších jednání 19. října generální štáb americké armády většinově zastával 

stanovisko jasně se klonící nejen k první navrhované variantě, ale zároveň k té druhé - 

armáda chtěla „jednodušše“ vybombardovat raketová stanoviště, spustit námořní blokádu 

Kuby a zároveň zvýšit počet přeletů špionážních letadel, aby Spojené státy měly jistotu, že 

všechny nepřátelské cíle byly náletem zničeny. Generální štáb však očekával negativní 

politickou odezvu jako následek podobné akce, takové důsledky však nespecifikoval.  45

 Dny 20. a 21. října byly klíčové. Během schůzek ExCommu došlo k dlouhým 

diskuzím, ve kterých se Kennedyho poradci snažili jasně poukázat na hlavní komplikace 

obou možných řešení. Americká armáda, v ExCommu zastupována hlavně generálem 

Taylorem, spolu s dalšími účastníky schůzek zastávala svoji dlouhodobou pozici, tedy 

vojenské řešení situace.  

2.3 Eskalace 

 Kennedy však zůstal za podpory zejména McNamary neoblomný a v podvečer 22. 

října 1962 Kennedy předstoupil před kamery, promluvil ke Spojeným státům a k celému 

světu, který z velké části neměl vůbec žádné tušení o tak radikálním nárůstu krize a 

možném začátku atomové války v Karibiku. Kennedy oznámil, že Spojené státy americké 

v ten moment uvalují na Kubu námořní „karanténu“ namířenou proti balistickým střelám a 

jiným taktickým zbraním Sověty dováženými na Castrův ostrov pod záštitou paktu z Ria, 

který USA k podobné akci opravňoval. Kennedy použil záměrně výraz „karantény“, 

ačkoliv šlo v podstatě o blokádu, která však, ve všech svých důsledcích, znamenala 

vyhlášení války, tedy alespoň dle mezinárodního práva. Kennedyho poradci se totiž 

správně domnívali, že Chruščov karanténou vyprovokován k útoku nebude a Spojené státy 

nijak viditelně zákony neporuší. 

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 118.44

 Ibid., 121.45
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 Krize dosáhla v ten moment svého vrcholu. USA rozkryly svou informovanost o 

sovětských střelách na Kubě, o kterých byl Chruščov ujišťován, že k možnému objevu ze 

strany Američanů dojde až v momentě, kdy rakety budou plně funkční. Do té doby měl 

rakety krýt přírodní kubánský porost.  Kennedy dal rozkaz letectvu k pohotovosti a k 46

nastavení 3. stupně DEFCON, tedy k zvýšenému nebezpečí nukleární války, které mělo 

garantovat akceschopnost letectva do patnácti minut.  47

 Dalším krokem, který Kennedy podnikl, bylo oficiální vytvoření tzv. Executive 

Committee of the National Security Council, tedy ve zkrácené podobě Executive 

Committee nebo ExComm, podpisem National Security Action Memorandum 196. Jádro 

ExCommu se sestávalo z prezidenta Kennedyho, víceprezidenta Johnsona, ministra 

zahraničí Ruska, ministra financí Dillona, ministra obrany McNamary, generálního 

prokurátora a prezidentova bratra Roberta Kennedyho, vrchního poradce pro národní 

bezpečnost Bundyho, ředitele CIA McCona a generála a předsedy generální štábu armády 

Spojených států Taylora. Externím, ale jedním z nejdůležitějších členů byl Arthur Lundahl, 

který fungoval jako interpretátor fotografií pořízených letadly U-2. 

 ExComm však nezůstal na místě - Kennedymu a dalším bylo jasné, že Chruščov 

nenechá tuto akci bez odezvy. Samotná idea leteckého útoku a invaze však ze stolu 

nezmizela, ačkoliv se ExComm rozhodl zatím pro diplomatické řešení situace. Před USA 

však ležela diplomatická překážka v podobě možného neschválení karantény ostatními 

členskými zeměmi Organizace amerických států.  Den poté, 23. října, zástupci zemí OAS 

jednohlasně schválili  (Kubě bylo pozastaveno členství v OAS v lednu toho roku)  48 49

podporu americké karanténě, což znamenalo velké pozitivum pro americkou diplomacii. 

Na poradách ExCommu těsně před Kennedyho televizním vystoupením padla otázka, co se 

bude dít, pokud OAS většinově podporu neschválí. Odpovědí byla odhodlanost v 

karanténě pokračovat i přes její de facto ilegální status. 

 Sovětská vláda však také reagovala na vývoj situace. Nikita Chruščov zaslal 

Kennedymu dopis, ve kterém ho obviňoval z narušování světového míru, hazardování, 

 Hunt, „Crises in U.S. Foreign Policy“, 236.46

 Kenneth Michael Absher, Mind-sets and Missiles: A First Hand Account of the Cuban Missile 47

Crisis, (Carlisle: Strategic Studies Institute, 2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
pubs/display.cfm?pubID=935 (staženo 4. 4. 2015), 66.

 Wright, „The Cuban Quarantine“, 557-558.48

 Brenner, „Cuba and the Missile Crisis“, 117.49

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=935
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pirátství (v čemž se odvolával na americkou karanténu) a hrubého porušování charty 

OSN.  Chruščov dále v telegramu tvrdil, že sovětské „zbraně rozmístěné na Kubě slouží 50

výhradně k obranným záměrům“ . 51

 Kennedyho odpověď později téhož dne byla stručná a chladná. Odvolal se na Radu 

bezpečnosti OSN, kde se valná část krize měla odehrát mezi americkým a sovětským 

velvyslancem v OSN - Adlaiem Stevensonem a Valerianem Zorinem. Chruščova dále 

nabádal k rozumnému jednání a aby „nekomplikoval situaci ještě více než je“ . 52

 Chruščovův telegram z 24. října byl plný zlosti. Kennedyho opět obviňoval z 

porušování mezinárodního práva, pirátství a z válečného štváčství. V závěru telegramu 

striktně odmítal zastavení jakékoliv ze sovětských lodí, které měly namířeno ke 

kubánským břehům s odůvodněním, že karanténa vyhlášená třetí stranou a ne Kubou nebo 

SSSR, navíc k tomu podpořená naprosto nelegitimní organizací jako je OAS, nemá žádnou 

autoritu.  Kennedy zůstal však neústupný Chruščevovým hrozbám, kterým čelil rok a 5354

půl předtím ve Vídni. „Vážený pane předsedo, […] velice lituji toho, že stále očividně 

nechápete důvody, které nás k podobnému jednání dotlačily. […] Během srpna jsme dostali 

hlášení o nárůstu počtu příslušníků sovětských ozbrojených složek na Kubě. Na začátku 

září jsem pak poznamenal, že přítomnost ofenzivních zbraní na Kubě by byl pro nás velký 

problém. Jako odpověď naše vláda dostala od Vaší vlády ujištění, že žádné ofenzivní 

zbraně na Kubu posílány nejsou. […] Žádám Vás, abyste jasně uznal, že jsem to nebyl já, 

kdo dal v tomto případě první podnět, […]“  55

 Poté, co Chruščov obdržel Kennedyho poslední zprávu, došel sovětský premiér k 

rozhodnutí, že je třeba s USA začít o stažení raket z Kuby jednat, neboť se nezdálo, že 

 „Telegram from the Embassy in the Soviet Union to the Department of State“, U.S. Department 50

of State, Office of the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d61 
(staženo 15. 3. 2015). 

 Ibid.51

 „Telegram from the Department of State to the Embassy in the Soviet Union“, U.S. Department 52

of State, Office of the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d62 
(staženo 15. 3. 2015).

 „Letter from Chairman Khrushchev to President Kennedy“, U.S. Department of State, Office of 53

the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d63 (staženo 15. 3. 
2015).

 Tindall a Shi, „USA“, 695.54

 „Telegram from the Department of State to the Embassy in the Soviet Union“, U.S. Department 55

of State, Office of the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d64 
(staženo 15. 3. 2015).
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Kennedy chce jakkoliv ustoupit. „Napětí bylo obrovské“ svěřil se později Chruščov ve 

svých memoárech.  Ten den dorazily ke karanténní zóně první sovětské lodě, z nichž 56

některé prošly kontrolou a jiné jednodušše otočily kurz zpátky k Evropě.  Ačkoliv 57

Chruščov v Moskvě, zastrašen Kennedyho neústupností, plánoval možná řešení této 

situace, americké jednotky se počaly shromažďovat na Floridě, kde jich nakonec bylo 

připraveno okolo 140 000.  Na Kubě ale i tak konstrukce nových odpališť a raket také 58

pokračovala. 

 25. října došlo však ke zlomovému momentu krize. Rada bezpečnosti OSN byla na 

svém zvláštním zasedání toho dne svědky rozepře amerického a sovětského velvyslance v 

OSN, Adlaie Stevensona a Valeriana Zorkina. Zorkin verbálně napadl Stevensona, že v 

OSN prezentuje vymyšlené důkazy, které zkreslují celou situaci. Dále Zorkin popřel, drže 

se původní názorové linie s Kremlem ze září toho roku, že by na Kubě byly rozmišťovány 

jakékoliv útočné rakety. Stevenson, na prezidentovo výslovné povolení (během přestávky 

Stevensonovi přímo prezident Kennedy zavolal s příkazem, aby fotografické důkazy v 

Radě bezpečnosti ukázal)  vystavil v sále zvětšené fotografie sovětských raket na Kubě, 59

na což Zorkin jen stěží smysluplně reagoval.  60

2.4 Uklidnění 

 26. října byla situace však stále velice vyhrocená. Chruščov ale dával najevo první 

známky jistého zaleknutí ve svém dopise. Opakovaně apeloval na Kennedyho rozum a 

zájem o světový mír, který „jak kapitalisté, tak komunisté potřebují“ . Chruščov v tomto 61

dopise potvrdil svojí nejistotu a úlek, který ExComm přivítal, neboť to bylo jistým 

potvrzením pro správnost tak dlouho a opatrně volených kroků v jednáních od 14. do 22. 

října. 

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 236.56

 Hunt, „Crises in U.S. Foreign Policy“, 239.57

 Ibid., 239.58

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 251-252.59

 Ibid., 251-252.60

 „Telegram From the Embassy in the Soviet Union to the Department of State“, U.S. Department 61

of State, Office of the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d65 
(staženo 15. 3. 2015).
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 Problém se vyskytl tehdy, když ExComm byl zkonfrontován s novými fotografiemi 

pořízenými letadly U-2 nad územím Kuby. Bez jakéhokoliv zpomalení byly totiž 

odpalovací rampy a rakety připravovány k funkceschopnosti, což Kennedyho a ExComm 

znejistělo. Na jednáních ExCommu 26. října se proto Kennedy vrátil k diskuzi o možnosti 

vojenského řešení. 

 Kennedy se ale rozhodl obejít bez větších konzultací v tomto případě s ExCommem 

a vyslal svého bratra Roberta, aby jednal s Alexandrem Fominem, příslušníkem sovětské 

rozvědky.  Během  rozhovoru došlo k výměně nabídek. USA měly slíbit, že nedojde k 62

invazi na Kubu výměnou za stažení sovětských střel z Kuby. Sovětská strana však 

vyjádřila i přání stáhnout americké rakety z Turecka. Chruščov toto jednání přivítal v další 

zprávě , kterou Kennedymu zaslal den poté. Kennedy reagoval stejně „optimisticky“ (v 63

ten moment je zřetelné z komunikace mezi oběma vůdci, že hlavní napjetí povolilo a 

uvolnilo místo všudypřítomné opatrné zdvořilosti) a zrekapituloval Chruščovovy 

požadavky výměnou za stažení raket. Zároveň se zaručil, že k invazi nedojde, přičemž v 

dopise vyjádřil přesvědčení, že úmluvu budou respektovat další členské země OAS.  64

 28. října, necelý týden po oficiálním započetí Kubánské raketové krize, bylo největší 

nebezpečí ozbrojeného konfliktu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy zažehnáno 

díky uvážlivému jednání zejména ze strany ExCommu a prezidenta Kennedyho. Chruščov 

veřejně prohlásil jeho záměr demontovat a stáhnout balistické střely z Castrova ostrova, 

což mělo za následek uvolnění na obou stranách.  Castro však, který konzultován nebyl, 65

tento vývoj nesl více než nelibě. 

 Ačkoliv mezi USA a SSSR po 28. říjnu probíhala dlouhá jednání o stažení jak 

sovětský raket SS-4 a SS-5, tak amerických raket Titan z Itálie a Turecka (což bylo 

přislíbeno SSSR skrze Fomina na jeho jednání s RFK, ale rozhodně ne jako integrální 

součást dohody o stažení raket z Kuby), tak si světová společnost pomyslně oddychla. Svět 

se nikdy nedostal tak blízko ostří nože nukleární války jako mezi 22. a 28. říjnem 1968. 

 Stern, „Averting “The Final Failure““, 289.62

 „Letter From Chairman Khrushchev to President Kennedy“, U.S. Department of State, Office of 63

the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d66 (staženo 15. 3. 
2015).

 „Telegram From the Department of State to the Embassy in the Soviet Union“, U.S. Department 64

of State, Office of the Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v06/d67 
(staženo 15. 3. 2015).

 Alice L. George, Awaiting Armageddon (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 65

2003), xxii.
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 Tato kapitola dotváří obecný rámec Kubánské krize v užších souvislostech 

vykreslovaných z přepisů konverzací ExCommu v Bílém domě a Kennedyho a 

Chruščovových dopisů a telegramů, které hrály ústřední roli ve vývoji Kubánské raketové 

krize. Ačkoliv byla často komunikace mezi oběma stranami zprostředkována také v Radě 

bezpečnosti OSN a mezi případnými agenty a zpravodaji (rozhovory Fomina s Robertem 

Kennedym z 27. října), tak to byly právě dopisy a telegramy mezi Kennedym a 

Chruščovem, které reflektovaly a dotvářely kontury krize. Je na nich možné snadno 

pozorovat proměnu postojů mezi oběma vůdci de facto tváří v tvář. Přepisy a interpretace 

nahrávek shrnuté v knize Averting the Final Failure od S. M. Sterna tvoří dílčí část této 

kapitoly. Svědectví zanechané v podobě magnetofonových pásek pořízených na většině 

jednání Kennedyho a jeho poradců za jeho dnů v Bílém domě jsou v ohledu analýzy 

možných vlivů na decision making nejenom během Kubánské krize nedocenitelné.  

3.  Oleg Peňkovskij, sovětský špion ve službách Západu 

 Tato, v pořadí třetí kapitola, doplňuje obraz v hrubých základech vystavěný v 

předchozích dvou kapitolách. Je primárně zaměřena na osobu Olega Vladimíroviče 

Peňkovského, plukovníka u sovětské rozvědky GRU, který mezi jarem 1961 a létem 1962 

vynesl citlivé informace týkající se sovětského raketového programu, který sehrál klíčovou 

roli v Kubánské raketové krizi na podzim 1962. Cílem této kapitoly je vyjasnit, alespoň v 

základních konturách, jakým způsobem Oleg Peňkovskij byl svými informacemi schopen 

ovlivnit průběh Kubánské krize a stanovit zda-li jeho informace měly reálný vliv na 

decision making ExCommu v krizových říjnových dnech. Informace a data uvedené v této 

části textu budou dávány do souvislosti zejména se záznamy jednání J. F. Kennedyho a 

ExCommu. 

3.1 Oleg Vladimírovič Peňkovskij 

 Postava plukovníka Peňkovského kontrastuje ostře s tisíci jeho kolegů-špionů a 

vojáků. Peňkovskij se narodil v rodině bělogvardějce na počátku Ruské občanské války v 

roce 1919. Ačkoliv jeho otec zemřel, aniž ho kdy poznal, jeho osud podle samotného 66

 Penkovskiy, „The Penkovskiy Papers“, 28.66
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Peňkovského hrál důležitou roli v jeho rozhodnutí přejít „na druhou stranu barikády“. Dle 

jeho vlastních slov byl vychován v „sovětském prostředí“  a v osmnácti letech vstoupil do 67

dělostřelecké školy v Kyjevě. 

 Peňkovskij byl mladý idealista, o čemž svědčí jeho aktivní účast v Komsomolu.  Ve 68

fragmentovaných memoárech, které sloužily jako Peňkovského identifikace na Západě, 

popisuje první deziluzi se sovětským režimem, kterou zažil během polského tažení v roce 

1939. Sovětští vojáci byli tak šokováni zásobeností polských obchodů, že okamžitě 

skupovali cokoliv jim přišlo pod ruce.   69

 Po válce Peňkovskij díky svým konexím (zejména osobní známosti s maršálem 

Sergejem Varencovem) byl přijat ke studiu na prestižní Frunzeho akademii. Tam úspěšně 

ukončil studium v roce 1948 a v roce 1950 vstoupil do Vojenské diplomatické akademie. 

Krátce poté byl téhož roku povýšen do hodnosti plukovníka. Během studia na diplomatické 

akademii se naučil, mimo jiné, výborně ovládat angličtinu a jak provádět vojenskou 

špionáž.  Po ukončení akademie byl přijat do GRU (Glavnoje razvedivatěl'noje 70

upravlenije, Hlavní rozvědkové správy) a byl přidělen k blízkovýchodnímu oddělení. Tam 

dalších několik let v klidu pracoval a v roce 1955 byl odvelen do Ankary, kde dostal pozici 

pomocného vojenského atašé, ale krátce po jeho příjezdu se dostal do konfliktu se svým 

nadřízeným, kterého kritizoval z neopatrně prováděného shromažďování informací a 

případného náboru nových informátorů.  Tento konflikt vygradoval stížností, kterou 71

Peňkovskij zaslal do Sovětského svazu skrze KGB, mezi kterou a GRU vládla rivalita 

srovnatelná s tou mezi CIA a FBI. Ačkoliv jeho nadřízený v Turecku byl zbaven hodnosti a 

propuštěn z GRU, Peňkovskij byl přesunut do záloh, což způsobovalo na jeho straně 

značnou zatrpklost, která byla pomyslným posledním „hřebíkem do rakve“ Peňkovského 

loajálnosti vůči sovětskému systému. 

 Na konci 60. let, konkrétně tedy v roce 1958, byl Peňkovskij přesunut do 

Džeržinského dělostřelecké akademie, kde se mu dostalo kurzu studia balistických střel. 

Aktivním členem GRU se však s ohledem na jeho incident s nadřízeným, který byl brán 

 Penkovskiy, „The Penkovskiy Papers“, 32.67

 Ibid., 33.68

 Ibid., 34.69

 Ibid., 52.70

 Ibid., 53.71
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jako projev neposlušnosti, už nikdy nestal. Ve svých pamětech se vyjadřoval značně 

zahořkle vůči Chruščovovi a lidem kolem jeho osoby. Ti, podle Peňkovského, byli 

„dobrodruzi a demagogové, kteří se skrývají za prapory svobody“ . 72

 Peňkovskij během svého působení jako dvojitý agent (krom vynášení informací pro 

Američany a Brity vynášel informace i zpět do Sovětského svazu. Tyto informace byly 

však připraveny pro Peňkovského Američany samotnými. Informace měly zdání důležitosti 

a užitečnosti, ale ve skutečnosti se jednalo o nepodstatná data, která měla vzbudit u 

Peňkovského nadřízených, že Peňkovskij je schopným a funkčním špionem)  vynesl 73

mimo informací o sovětských raketách (ke kterým měl přístup jako dělostřelecký 

důstojník) také řadu informací týkajících se obecné struktury sovětské rozvědky. Jako 

příklad lze úvest hlášení o zapojení pracovníků na sovětských ambasádách do spolupráce s 

KGB nebo případně s GRU. Podle Peňkovského tím nebo oním způsobem byl agentem 

rozvědky každý diplomat nebo úředník, který pod sovětskou ambasádou kdekoliv ve světě 

fungoval.   74

 Peňkovskij dále poskytnul CIA a SIS kopii tzv. Prichodkovy přednášky, což je 

dokument pojednávající o technikách a postupech užívaných sovětskými špiony na území 

Spojených států amerických. Tato přednáška zmiňuje zejména americké návyky, kterých si 

musí být budoucí špioni vědomi, pokud chtějí uniknout pozornosti americké 

kontrarozvědky.  75

 Peňkovskij poprvé oslovil, se záměrem navázat kontakt se západními rozvědkami, v 

létě roku 1960 skupinu amerických studentů v Moskvě. Jeho dopis, relativně stručný, 

otevřeně nabízel spolupráci se západem. Peňkovskij dále v dopise sdělil, že má ve 

vlastnictví důležité materiály, které mohou být pro vládu Spojených států (Peňkovskij 

nejdříve zamýšlel se spojit pouze s americkou rozvědkou, poté ale, co Američané z 

obezeřetnosti jeho nabídku ignorovali, oslovil britskou stranu) vysoce důležité a 

 Penkovskiy, „The Penkovskiy Papers“, 56.72

 Ibid., 200.73

 Ibid., 84.74

 Raymond W. Leonard, „Studying the Kremlin’s Secret Soldiers: A Historiographical Essay on 75

the GRU, 1918-1945“, The Journal of Military History 56, č. 3 (červenec 1992): 403-422, http://
www.jstor.org (staženo 12. 4. 2015): 410.
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zajímavé.  Závěrem k dopisu připojil instrukce, podle kterých by měla výměna informací 76

probíhat. (Peňkovskij využil rozměrů konkrétní knihy, které měly sloužit jako měřítko pro 

případnou informační schránku). Američané však jeho nabídky nevyužili, což ale 

Peňkovského neodradilo. Vzhledem k tomu, že Peňkovskij od konce 50. let sloužil pod 

hlavičkou Výboru pro koordinaci vědeckých prací v SSSR, tak měl možnost se pravidelně 

setkávat s cizími delegacemi, případně vést sovětské delegace při obchodních cestách do 

Francie nebo Velké Británie. 

 Greville Wynne byl Brit, který byl součástí mnoha britských obchodních delegací 

(podobných těm, co vedl Peňkovskij) do Sovětského svazu. Během roku 1960 zavítal do 

SSSR minimálně dvakrát, přičemž Oleg Peňkovskij plnil v podstatě animátorskou roli. 

Mezi Wynnem a Peňkovskijm vzniklo přátelské pouto, přičemž Wynne zajistil pozvánku 

pro sovětskou delegaci k obchodní cestě do Londýna na začátku roku 1961. Cesta se však z 

neznámých důvodů neuskutečnila a Wynne se v dubnu 1961 opět objevil v Moskvě. 

Peňkovskij využil spolehlivého kontaktu na takto vysoce postaveného Brita a při 

schůzkách za Wynneho dubnového pobytu v hlaním městě SSSR mu předal první tajné 

informace, které Wynne později v Londýně předal SIS a zároveň s tím obeznámil i své 

americké kontakty ze CIA.  77

 V květnu 1961 Peňkovskij spolu se sovětskou delegací podnikl cestu do Londýna. 

Přes den plnil normálně svou oficiální funkci delegáta a večery pak trávil ve společnosti 

amerických a britských agentů, kteří pořizovali zvukové záznamy, jenž byly poté verbatim 

přepisovány nebo interpretovány do zhuštěných verzí těchto sezení.  Podobných sezení se 78

v následujících měsících, při dalších Peňkovského cestách, uskutečnila celá řada, o čemž 

svědčí podobné zápisy tomu prvnímu.  Schůzky podobné těm výše uvedeným probíhaly 79

relativně často. Mnohem častěji, přes kontakty z britské ambasády a tzv. dead drops, 

Peňkovskij dál posílal tajné materiály až do léta 1962, kdy začal nabývat podezření, že je 

 „Penkovsky’s letter from 19th July 1960“, Freedom of Information Act Electronic Reading 76
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sledován. S tímto poznáním se svěřil Wynnemu během oslav 4. července na americké 

ambasádě. Peňkovskij byl skutečně tou dobou aktivně sledován, jak vyplynulo později z 

důkazů prezentovaných během jeho soudního procesu na jaře roku 1963. 

 Oleg Peňkovskij byl zatčen 22. října 1962 , na vrcholu Kubánské raketové krize, 80

když předával nové informace na Západ skrze běžně užívaný dead drop. Krátce poté byl 

zatčen i jeho přítel Greville Wynne. Peňkovskij byl postaven před soud, shledán vinným a 

s největší pravděpodobností popraven 16. května 1963, tedy téměř přesně dva roky od 

prvního setkání Peňkovského s britskými a americkými agenty v londýnském hotelovém 

apartmá. Greville Wynne byl dlouho držen Sověty ve vězení, ale výměnou za sovětského 

špiona Gordona Ramsdala byl v roce 1964 propuštěn zpět na svobodu. 

3.2 Peňkovskij a rakety 

 Tato podkapitola má za cíl prezentovat dostupné argumenty spojené s předpokladem, 

že Peňkovskij a jeho špionáž měli citelný vliv na americký decision making během října 

1962. Samotná podkapitola využívá kromě řady akademických článků zejména knihu The 

Penkovskiy Papers, která sloužila jako přehledný sborník událostí a informací 

poskytnutých Peňkovskijm mezi lety 1961 a 1962. 

 Oleg Peňkovskij, díky svým rozsáhlým konexím na nejvyšší armádní kruhy SSSR , 81

byl bezesporu neskutečně cenným úlovkem pro západní výzvědné služby. Samotná 

podstata jeho „přeběhnutí“ na západ bylo pro propagandu v USA nebo Velké Británii 

cenným materiálem. Peňkovskij však byl pro výzvědné služby mnohem větším ziskem než 

důkazem správného jednání západních zemí a špatnosti Sovětského svazu. Jeho unikátní 

pozice důstojníka u dělostřelectva a zároveň spolehlivého funkcionáře GRU, který během 

2. světové války obdržel řadu vyznamenání a po válce byl připravován na kariéru ve 

špionážních službách Sovětského svazu, mu dovolovaly získat přístup do ohromného 

spektra vojenských a civilních informací, které byly veřejnosti jak v SSSR, tak za 

hranicemi odepřeny. Tyto informace Peňkovskij nabídl západním zemím, které po váhání 

jeho nabídku přijaly. Přes příslušníky americké CIA a britské SIS a pracovníků britské 

ambasády v Moskvě Peňkovskij vynesl informace, které měly potenciál změnit vývoj 

Studené války. 

 George, „Awaiting Armageddon“, xiv.80
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 Peňkovského osobu a informace, které západu poskytl, obestírá řada dodomněnek a 

dezinformací. Jednou z nejvýznamnějších deziformací je Peňkovského varování o přesunu 

sovětských raket na Kubu.  Ačkoliv Peňkovskij během londýnských sezení s agenty CIA a 82

SIS informoval přítomné o sovětských zbraních darovaných Fidelu Castrovi, šlo však dle 

jeho hlášení o rakety krátkého dosahu či případně o jiné, strategicky nevýznamné zbraně.  83

 Mezi nejdůležitější materiály, které Peňkovskij vynesl, byly operační manuály raket 

SS-4 a SS-5. Stejně jako rakety kratšího doletu (MRBM) a středního doletu (IRBM), 

ohrožovaly velkou část celého území Spojených států.  Operační manuály se dostaly k 84

dispozici Národního centra pro interpretaci fotografií (National Photographic Interpretation 

Center, NPIC). Jeho zaměstnanci, pracující pod vedením Arthura Lundahla, který byl 

častým účastníkem schůzek ExCommu, díky schématům dodaných Peňkovskijm, dokázali 

z fotek pořízených v půlce října 1962 letadly U-2 vyčíst existenci raket SS-4 a SS-5 na 

Kubě.  8586

 Rakety byly připravovány k operačnímu stavu od začátku září 1962 , přičemž o 87

měsíc později byly objeveny. Díky dokumentačním materiálům byli interpretátoři schopni 

přesně popsat stav, v jakém se sovětské rakety nacházely a kolik jim případně zbývalo času 

do úplné akceschopnosti. Díky brzkému objevení a jasně stanovenému času, kterého ještě 

zbývalo, bylo Kennedymu poskytnuto dostatek času na nenásilné řešení. Na základě 

rozhovorů během sezení ExCommu lze vyvozovat, že v případě nedostatku času či 

naprosté neznalosti, kolik času ještě zbývá, by Kennedy dal nepochybně rozkaz k útoku. 

 Jednou z nejvýznamnějších informací, alespoň v kontextu této práce, kterou 

Peňkovskij poskytl Američanům, byly detaily týkající se sovětského programu vyvíjejícího 

interkontinentální balistické střely (ICBM). Dle jeho přítele, maršála Varencova, byly 

rakety SS-6 zatíženy značnými problémy a tudíž sovětský raketový potenciál značně 

 Len Scott, „Espionage and the cold war: Oleg Penkovsky and the Cuban missile crisis“, 82

Intelligence and National Security 14, č. 3 (1999): 23-47, http://tandfonline.com (staženo 23. 4. 
2015): 29.

 Ibid., 29.83

 Raymond L. Garthoff, „US intelligence in the Cuban missile crisis“, Intelligence and National 84

Security 13, č. 3 (1998): 18-63, http://tandfonline.com (staženo 25. 4. 2015): 57.

 Absher, „Mind-sets and Missiles: A First Hand Account of the Cuban Missile Crisis“, 48-49.85

 Kristie Macrakis, „Technophilic Hubris and Espionage Styles during the Cold War“, Isis 101, č.2 86

(červen 2010): 378-385, http://www.jstor.org (staženo 9. 12. 2014): 380.

 Absher, „Mind-sets and Missiles: A First Hand Account of the Cuban Missile Crisis“, 35.87

http://www.jstor.org


+27

pokulhával za americkými odhady založenými na sovětské dezinformaci spojené s 

raketovým programem.  Tato informace je klíčová v rozpoznávání důležitých podnětů 8889

figurujících v decision makingu ExCommu v říjnu 1962. Peňkovského informace spojené s 

raketami SS-6 byly klíčové nejenom v rámci decision makingu jako takového, ale hrály 

důležitou roli v demaskování tzv. Missile gap.  Pod tímto názvem se skrývá mylný odhad 90

sovětského raketového arzenálu. Na počátku 60. let se Američané snažili analyzovat počet 

a vlastnosti sovětských balistických střel. Došlo však k mylné interpretaci zdrojů, což 

vedlo k značnému „nafouknutí“ počtu akceschopných raket.  Peňkovského informace 9192

následně dokázaly, že sovětská čísla byla značně přehnaná a Spojené státy byly ve 

skutečnosti značně ve vedení, co se týče počtu balistických střel schopných dosáhnout 

Sovětského svazu z USA.  Reflexe Central Intelligence Agency z konce 60. let hovoří o 93

čtyřech funkceschopných SS-6 (ICBM) zapojených do aktivního sovětského raketového 

arzenálu na konci roku 1962.  94

 Tato kapitola analyzuje nejdůležitější informace, které Oleg Peňkovskij během let 

1961 a 1962 poskytl CIA a SIS a dává je do souvislostí se závěry učiněných na základě 

analytických poznatků získaných z kapitoly věnované průběhu Kubánské krize se 

zaměřením na porady ExCommu. 
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Závěr 

 Kubánská krize (také označovaná jako Karibská v ruské literatuře) , znamenala 95

ostrý střet zájmů světových supervelmocí na vrcholu atomového věku, jak lze období 50. a 

60. označit. Sovětský svaz a Spojené státy stanuly tváří tvář hrozbě otevřeného konfliktu, 

který mohl velice jednodušše přerůst v nukleární válku. Rozhodnutí prezidenta Spojených 

států Johna F. Kennedyho, zejména tedy vytvoření ExCommu, jako výkonné jednotky, 

která stála u střízlivé analýzy celé situace, byly klíčovými faktory, které ovlivnily výsledek 

celé krize. RFK, McNamara a Rusk byli těmi nejaktivnějšími členy, kteří ovlivnili chod 

ExCommu v krizových dvou týdnech 14. až 28 října 1962. John F. Kennedy, narozdíl od 

Nikity Chruščova, se ukázal jako politik schopný klidné úvahy i v kritických chvílích.  

 ExComm byl americkou výkonnou složkou v Kubánské krizi. Na základě provedené 

analýzy lze konstatovat, že americký decision making byl znatelně ovlivněn informacemi, 

které byly poskytnuté špiony operujících na území Sovětského svazu. Nabízí se otázka, 

která prolíná celou krizi tlustou čarou. Zda-li přesunutí sovětských raket R-12 a R-14 (v 

západní vědecké literatuře spíše známé pod NATO označeními SS-4 a SS-5) v létě 1962 na 

Kubu velkým dílem změnilo strategickou rovnováhu mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem. Tuto otázku si kladl prezident Kennedy spolu s členy ExCommu v prvních dnech 

krize, přičemž jejich odpovědi nebyly zcela jisté. McNamara byl toho názoru, že Sověti 

rozestavěním raket nezískali velké převahy.  Ostatní poradci byli však na vážkách.  96

 Zde přichází v úvahu využití Peňkovského informací, které skrze G. Wynneho 

vynesl na Západ. Důležitou informací pro americkou stranu byla zpráva o stavu sovětských 

interkontinentálních balistických střel (ICBM), také označovaných jako SS-6. Ty byly v 

letech 1961 a 1962 ještě stále ve vývoji (nutno říci, že k jejich skutečnému zapojení do 

sovětské výzbroje nikdy nedošlo), nebyly zdaleka tak spolehlivé, aby mohly být využity v 

případném útoku na území USA nebo jiné cíle a Sovětský svaz ke všemu disponoval 

podstatně menším počtem takových raket než Spojené státy ve stejné době.  Je tedy 97

jednoznačné, že Sověté byli v rámci vlastního raketového potenciálu značně svázáni. 

ExComm, na základě této informace a údajích o raketách typu SS-4 a a SS-5, byl ochoten 
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využít zprvu pouhé blokády jako řešení situace, aniž by se předčasně uchýlil k silovému 

řešení krize. 

 Peňkovského dalším velkým přínosem byla schopnost jasně rozeznat a označit 

sovětské rakety na území Kuby. Nebýt jeho detailních popisů odpalovacích zařízení, 

analýza sovětských zbraní by byla podstatně složitější, soudě dle výpovědi Roberta 

Kennedyho, který prohlásil, že na fotografiích on sám viděl možné „základy domu a 

pole“  98

 Dalším důležitým aspektem bylo vyhodnocení širšího kontextu celé situace ze strany 

amerických zpravodajských složek. Díky analýze sovětské zahraniční politiky, která byla 

zejména ovlivněna G. Kennanem a jeho tzv. „Dlouhým telegramem“, američtí 

zpravodajové byli přesvědčeni o nevoli Sovětského svazu riskovat vyhrocenější konflikt 

mimo přímou sféru sovětského vlivu (tedy mimo území států Východního bloku), i přes 

agresivní rétoriku ve státních médiích.  99

 Oleg Peňkovskij nebyl přímým aktérem Kubánské raketové krize. Nevaroval a ani 

nemohl varovat americké zpravodajské služby o přesunu sovětských raket na Kubu. Jím 

poskytnuté informace však znamenaly důležitou roli v analytickém potenciálu Spojených 

států. Díky Peňkovského informacím krize skončila stažením sovětských raket a počátku 

normalizace sovětsko-amerických vztahů. Plukovník Oleg Vladimírovič Peňkovskij byl 

zatčen, odsouzen a popraven za špionáž a velezradu v roce 1963. Jeho role, ačkoliv 

mnohdy opředena více fikcí než fakty, má neoddiskutovatelný význam ve vývoji 

nejkrizovějšího momentu posledního půlstoletí. Nelze však jeho přínos naddimenzovávat. 

Jeho jméno by ale nemělo být zapomenuto, stejně jako jména desítek a stovek dalších více 

či méně významných špionů, které obrovskou měrou ovlivnili vývoj Studené války. 

 Otázka kladená na začátku této práce, tedy zda Oleg Peňkovskij ovlivnil decision-

making ExCommu, skýtá množství různě interpretovaných odpovědí v závislosti na 

zkoumaných zdrojích. Je však možné s jistotou konstatovat, že informace jím poskytnuté, 

zejména tedy raketové operační manuály, poskytly Kennedymu a ExCommu citelnou 

výhodu oproti Sovětskému svazu. Peňkovskij tím nepřímo přispěl k následnému uvolnění 
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mezi USA a SSSR. Na začátku nastolená hypotéza se tedy v závislosti na zjištěných 

informacích potvrdila. 

Summary 

 The Cuban Missile Crisis was a breaking point for Soviet-American relations in the 

Cold War. The heated dispute over soviet placement of ballistic missiles in Cuba showed 

the World how easily could succumb to possible nuclear war. The conflict, luckily, was 

quickly resolved which consequently led to installation of so-called “Hot Line” between 

Washington D.C. and Moscow to help the two warring Superpowers to resolve possible 

conflicts in the future. Thanks to the team of experienced presidential aides which came to 

knowing as ExComm (or Executive Committee), president John Fitzgerald Kennedy was 

able to analyse the situation while being “face-to-face” with soviet prime minister Nikita 

Sergeyevich Khrushchev. Intelligence provided by colonel Oleg Penkovskiy, a senior GRU 

officer, played a key role in the aforementioned developments. Penkovskiy provided 

American and British intelligence services hundreds of pages of soviet documentation on 

ballistic missiles including operation manuals to rockets SS-4s and SS-5s which helped 

members of ExComm to correctly analyse time remaining before the soviet rockets would 

become operational, thus providing them time to peacefully discuss with their soviet 

counterparts about withdrawing the weapons of mass destruction.  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Přílohy 

Příloha č. 1: Mapa znázorňující dolet sovětských raket SS-4 (630 nám. mil) a SS-5 

(1020 nám. mil) 
Zdroj: Michael H. Hunt, Crises in U.S. Foreign Policy (New Haven: Yale University Press, 1996): 237 
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Příloha č. 2: Peňkovského dopis, v němž nabízí plnou spolupráci se Spojenými státy 
Zdroj: „Penkovsky’s letter from 19th July 1960“, Freedom of Information Act Electronic Reading Room, 
Central Intelligence Agency, http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/
DOC_0000012268.pdf (staženo 23. 3. 2015) 
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