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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči Kubě 

v období od kubánské revoluce po smrt prezidenta USA Johna F. Kennedyho v roce 

1963. Odpovídá na otázku, co Spojené státy přimělo k rozhodnutí vést proti novému 

kubánskému režimu agresivní politiku, jaké tato politika měla výsledky, zda vstřícnější 

postoj vůči Kubě potenciálně představoval lepší alternativu, a jestli ho vzhledem 

k okolnostem mohli Američané vůbec zaujmout. Analyzuje jednotlivé události a 

aspekty tohoto období, v čele s invazí v Zátoce sviní, ve snaze zjistit, jak velký vliv 

měly Spojené státy na Castrův obrat ke komunismu a Sovětskému svazu, a zda právě i 

jejich vinou nakonec kubánská revoluce vedla až ke kubánské raketové krizi. Autorka 

dochází k závěru, že americká politika vůči Kubě v letech 1959-1963 nebyla vhodně 

zvolená, jelikož se jí nepodařilo dosáhnout jejího nejdůležitějšího cíle, tedy svržení 

Fidela Castra, a navíc zapříčinila větší radikalizaci kubánského režimu, jeho intenzivní 

spolupráci se Sovětským svazem a strádání kubánských obyvatel. Zároveň ale 

podotýká, že prosazení a implementace vstřícnější politiky, která by z dlouhodobého 

hlediska pravděpodobně představovala výhodnější alternativu pro oba státy, znamenalo 

pro prezidenty USA téměř nemožný úkol, a to především kvůli výjimečným 

podmínkám studené války, americké obavě ze ztráty dominance na západní polokouli a 

domácímu veřejnému mínění. 

 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the American foreign policy towards Cuba in the 

period between the Cuban Revolution and the death of the U.S. President John F. 

Kennedy in 1963. It aims to answer the question why did the United States choose an 

aggressive policy towards the new Cuban regime, what were the results of their 

strategy, whether a more accommodating attitude would have potentially represented a 

better solution, and whether considering the circumstances the U.S. could have adopted 

such an attitude. It analyzes individual events and aspects of this period, led by the Bay 

of Pigs invasion, in order to find out how much influence did the United States have on 

Fidel Castro’s turn to Communism and the Soviet Union, and whether they were partly 

responsible for triggering the Cuban missile crisis. The author comes to the conclusion 

that the American foreign policy towards Cuba between 1959 and 1963 was ill-chosen, 

because it was not only unable to obtain its main goal of overthrowing Fidel Castro, but 

also forced the Cuban regime to radicalise and closely cooperate with the Soviet Union. 

At the same time, she argues that the enforcement and implementation of a more 

accommodating policy, which probably would have in the end benefited both countries, 

represented a very difficult task for the U.S. presidents, mainly because of the unusual 

conditions of the Cold War era, American fear of losing their dominance in the Western 

hemisphere and the domestic public opinion.    
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám proměnami americké zahraniční politiky 

vůči Kubě v období od nástupu Fidela Castra k moci v roce 1959 až po smrt prezidenta 

Kennedyho v roce 1963. Tato doba totiž představuje velmi kontroverzní kapitolu dějin 

Spojených států, kapitolu, ve které americká zahraniční politika zaznamenala jednu ze 

svých největších proher v podobě neúspěšné invaze v Zátoce sviní, a na jejímž konci se 

svět ocitl na pokraji jaderné války. To vše kvůli malému středoamerickému ostrovnímu 

státu, který se rozhodl zbavit značného vlivu Spojených států na svém území. 

V roce 1959 došlo na Kubě k převratu, jenž znamenal konec vlády 

proamerického Fulgencia Batisty a nastolení nového, levicově zaměřeného, režimu 

Fidela Castra. Pro Spojené státy, které zde měly tradičně mnoho ekonomických zájmů a 

značný politický vliv, to představovalo zásadní změnu, kterou nedokázaly tolerovat. Už 

v roce 1960 prezident Eisenhower pověřil CIA, aby naplánovala svržení Castrova 

režimu za pomoci kubánských emigrantů. Plánování skončilo v roce 1961, tedy již za 

nového prezidenta Kennedyho. Jeho výsledkem byla neúspěšná invaze v Zátoce sviní, 

která nejen poukázala na limity americké zahraniční politiky, ale navíc ještě paradoxně 

pomohla posílit pozici Castrovy vlády.   

Kennedyho ale fiasko v Zátoce sviní od proticastrovských aktivit neodradilo, 

politice vůči Kubě naopak věnoval stále více energie. Výsledkem byla kubánská obava 

z další invaze, která spolu s dalšími okolnostmi Castra vedla k rozmístění sovětských 

raket středního doletu na území svého státu a vyvolání kubánské raketové krize. Tu se 

sice americkému prezidentovi podařilo úspěšně vyřešit, nicméně už samotný fakt, že 

konfrontace s malým ostrovním státem nedaleko pobřeží Floridy málem vyvolala 

jadernou válku, naznačuje, že zahraniční politika Spojených států pochybila. 

Práce si klade za cíl tuto politiku zanalyzovat ve snaze zjistit, jak velký vliv měla 

na Castrův obrat ke komunismu a Sovětskému svazu, a zda právě i její vinou nakonec 

kubánská revoluce vedla až ke kubánské raketové krizi. Snaží se odpovědět na otázku, 

co Spojené státy přimělo k rozhodnutí vést proti novému kubánskému režimu agresivní 

politiku, jaké tato politika měla výsledky, zda vstřícnější postoj vůči Kubě potenciálně 

představoval lepší alternativu, a jestli ho vzhledem k okolnostem mohli Američané 

vůbec zaujmout. Práce se pokouší dokázat, že americká politika vůči Kubě v letech 

1959-1963 nebyla vhodně zvolená, jelikož se jí nepodařilo dosáhnout jejího 
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nejdůležitějšího cíle, tedy svržení Fidela Castra, a navíc zapříčinila větší radikalizaci 

kubánského režimu, jeho intenzivní spolupráci se Sovětským svazem a strádání 

kubánských obyvatel. Přesto ale prosazení a implementace vstřícnější politiky, která by 

z dlouhodobého hlediska pravděpodobně představovala výhodnější alternativu pro oba 

státy, znamenalo pro prezidenty USA téměř nemožný úkol, a to především kvůli 

výjimečným podmínkám studené války, americké obavě ze ztráty dominance na 

západní polokouli a domácímu veřejnému mínění. 

Z metodologického pohledu jsem práci pojala jako případovou studii. V jejím 

průběhu ve snaze zodpovědět výše zmíněné otázky využívám v první řadě metodu 

analýzy a tématu se věnuji chronologicky. V první části práce zkoumám, jaké změny 

pro Spojené státy představovala kubánská revoluce, a jak na ni administrativa 

prezidenta Eisenhowera reagovala. Hlavním cílem je pak především zjištění, kdy a proč 

se Američané rozhodli Castrova režimu zbavit. Dále se zaměřuji na osobnost prezidenta 

Kennedyho – zkoumám jak jeho vlastní roli v konfliktu, tak vliv nejdůležitějších 

událostí jeho volebního období na kubánsko-americké vztahy. 

Tématikou kubánské revoluce, politiky prezidenta Kennedyho či kubánské 

raketové krize se zabývá nespočet, převážně cizojazyčných, publikací, což mou práci 

velmi usnadnilo. Co se týče období ještě před nástupem Kennedyho k moci, čerpám 

především ze souhrnných knih o historii Kuby, za zmínku stojí například History of 

Cuba od Clifforda L. Statena, nebo Kuba od Josefa Opatrného. Období Kennedyho 

administrativy mi pak pomohly zmapovat hlavně publikace Richarda Reevese President 

Kennedy, Profile of Power, Thomase G. Patersona Kennedy's Quest for Victory : 

American Foreign Policy, 1961-1963 či Lawrence Freedmana Kennedy’s Wars: Berlin, 

Cuba, Laos and Vietnam. V práci jsem navíc často využívala dílo Larse Schoultze,  

That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban Revolution, které 

se věnuje americko-kubánským vztahům v průběhu celé druhé poloviny 20. století, a 

biografickou knihu Fidel Castro od Vladimíra Nálevky.   

Bakalářská práce se také výrazně opírá o texty z na internetu volně přístupných 

sbírek Foreign Relations of the United States, National Security Archive a The 

American Presidency Project, které obsahují obrovské množství odtajněných oficiálních 

dokumentů z 60. let a umožňují tak téma zkoumat do detailu. Nespočet článků a esejí 

z odborných časopisů, které se dají dohledat přes internetové databáze, mi navíc poskytl 

možnost se na jednotlivé aspekty problému podívat z různých úhlů pohledu. V tomto 

ohledu byly přínosné především články Alana H. Luxenberga „Did Eisehower Push 
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Castro into the Arms of the Soviets?,“ Aiyaze Husaina „Covert Action and US Cold 

War, Strategy in Cuba, 1961–62“ a Philipa Zelikowa „American Policy and Cuba, 

1961-1963.“  
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1. Kubánská revoluce a její vliv na americkou 

zahraniční politiku v letech 1959-1960 

K pochopení americké zahraniční politiky vůči Kubě v letech 1959-1963 je 

nezbytné nejdříve porozumět tomu, jak vztahy mezi oběma státy fungovaly v letech 

předcházejících. V této kapitole budu proto zkoumat, jak situace na Kubě vypadala 

v první polovině 20. století a za vlády Fulgencia Batisty, jak stav změnila Castrova 

revoluce, a proč nový režim Spojené státy nedokázaly akceptovat. 

1.1 Kuba v letech 1900-1958 

"Spojené státy, až do příchodu Castra, měly na Kubě tak ohromný vliv, (…) že 

americký velvyslanec byl druhý nejdůležitější muž na Kubě; někdy ještě důležitější než 

prezident.“
1
 – Earl E. T. Smith, bývalý americký velvyslanec na Kubě, ve svém 

svědectví před Senátem USA v roce 1960 

 První polovina 20. století představovala na Kubě období dlouho očekávané 

nezávislosti, zároveň ale také extrémního ekonomického a politického vlivu Spojených 

států amerických. Ten do roku 1934 umožňoval především tzv. Plattův dodatek,
2
 dle 

kterého mohli Američané do vnitřních kubánských záležitostí přímo zasahovat,
3
 a díky 

němuž například brzy dominovali tamější produkci cukrové třtiny. Ostatní odvětví 

ekonomiky se ale dostatečně nerozvíjela, což Kubu činilo náchylnou k změnám cen na 

mezinárodním trhu, a v důsledku i k sociálním nepokojům. Spojené státy proto ve snaze 

chránit své ekonomické zájmy výrazně zasahovaly i do politické sféry, ve které 

upřednostňovaly sice často nedemokratické, zato ale loajální a stabilní režimy.
4
  

V roce 1952 moc na ostrově pomocí puče převzal Fulgencio Batista a brzy 

nastolil diktaturu. Jeho režim se vyznačoval extrémní mírou korupce, zrušením ústavy 

z roku 1940 a policejním terorem vůči kritikům nastalé situace. Více jak třetina 

                                                 
1
 Testimony of Earl E. T. Smith, Hearings before the U.S. Senate Subcommittee, 30. srpna 1960, Senát 

Spojených států amerických, http://www.latinamericanstudies.org/us-cuba/gardner-smith.htm (staženo 26. 

4. 2014). 
2
 Plattův dodatek definoval podmínky stažení amerických vojsk z Kuby po skončení španělsko-americké 

války a následný vztah mezi oběma americkými státy. V roce 1901 se stal součástí kubánské ústavy. „The 

United States, Cuba, and the Platt Amendment, 1901“, U.S. Departement of State: Office of the Historian, 

http://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt (staženo 10. 5. 2014). 
3
 „Transcript of Platt Amendment (1903)“, Our Documents: 100 Milestone Documents from the National 

Archives, http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=55&page=transcript (staženo 1. 4. 

2014). 
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kubánských obyvatel žila v chudobě a vůči Batistovi se tvořila početná opozice, 

Spojené státy režim nicméně podporovaly téměř až do jeho zániku na konci roku 

1958.
56

 

1.2 Fidel Castro, kubánská revoluce a americká reakce 

Právě výše zmíněné okolnosti přiměly mladého kubánského právníka a politika 

Fidela Castra ke snaze Batistův režim svrhnout. Revoluce byla podle něj nutná 

především kvůli vysoké nezaměstnanosti, negramotnosti a chudobě obyvatelstva. Jako 

zásadní problémy viděl také extrémně nerovnoměrné rozdělení půdy, represe vůči 

občanům, korupci a v neposlední řadě i závislost na Spojených státech, nejen co se týče 

obchodu s cukrovou třtinou.
7
 K dosáhnutí svých cílů Castro neváhal použít násilí, proti 

režimu aktivně a se zbraní v ruce vystupoval už od roku 1953, kdy se za své činy ocitl i 

ve vězení. U prostých Kubánců se však těšil velké podpoře, která jeho partyzánskému 

hnutí nakonec umožnila převzít kontrolu nad celou zemí na počátku roku 1959. Svůj díl 

v úspěchu revolucionářů sehrály také USA, když na jaře roku 1958 přestaly vojensky 

podporovat Batistovu diktaturu.
8
 

Jedním z prvních a nejdůležitějších cílů Castrova nového režimu, kladoucího 

důraz na nacionalismus, se stala snaha zbavit se ekonomické závislosti na Spojených 

státech, a to co nejrychleji. Jednalo se o mezi Američany samozřejmě velmi nepopulární 

krok, na druhou stranu ale z pohledu Kubánců lehce pochopitelný, závislost na severním 

sousedovi byla totiž kriticky vysoká. Před revolucí a Castrovými reformami pocházelo 

76 % kubánského importu z USA. Celých 59 % exportu šlo rovněž do Spojených států, 

stejně jako polovina roční produkce cukru - jakékoli změny cen či kvót z americké 

strany by tak na kubánskou ekonomiku měly značný dopad. Právě v zásadně 

důležitém cukrovarnickém průmyslu se také soustředilo nejvíce amerických investic, jež 

z kraje roku 1959 v součtu přesahovaly přes jednu miliardu dolarů.
9
  

Prvním důležitým krokem nového režimu se tak ještě v květnu 1959 stala 

zemědělská reforma, která se sice týkala jen asi 10 % kubánských plantáží, farem a 

rančů, zároveň ale přibližně 40 % půdy a také několika významných amerických 

                                                                                                                                               
4
 Clifford L. Staten, History of Cuba (Gordonsville: Palgrave Macmillan, 2005), 45-46. 

5
 Josef Opatrný, Kuba (Praha: Libri, 2002), 70-72. 

6
 Staten, History of Cuba, 70-72. 

7
 Ibid., 74. 

8
 Allan Todd a Sally Waller, History for the IB Diploma: Authoritarian and Single-Party States 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 174. 
9
 Julia E. Sweig, Cuba: What Everyone Needs to Know (New York: Oxford University Press, 2009), 76. 
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podniků, jako například United Fruit Company.
10

 Spojené státy si však uvědomily už 

mnohem dříve, že Castro jejich představám ideálního kubánského lídra rozhodně 

nevyhovuje, a tak první plány na potlačení jeho režimu začaly vznikat už v dubnu, 

dokonce ještě několik dní před jeho oficiální schůzkou s tehdejším americkým 

viceprezidentem, Richardem Nixonem (prezident Eisenhower se setkání záměrně 

vyhnul).
11

 K rozhodnutí jistě přispělo Castrovo stálé odkládání demokratických 

voleb,
1213

 vzrůstající kubánský antiamerikanismus a početné popravy představitelů 

Batistovy diktatury.
14

 Nejvíce však Washington bezesporu pobuřovala samotná snaha 

Kuby vymanit se z americké sféry vlivu.  

K definitivnímu zhroucení americko-kubánských vztahů nicméně došlo až 

v roce 1960. Spojené státy odmítaly odkupovat kubánský cukr a na jaře zastavily 

veškerou pomoc směřující na karibský ostrov, čehož brzy využil Sovětský svaz, když 

začal nadbytečný cukr odebírat a na Kubu dovážet vlastní ropu.
15

 Situace se ještě více 

vyhrotila poté, co firmy Esso, Texaco a Shell na popud ministerstva zahraničí USA 

odmítly Castrovu žádost, aby sovětskou surovou naftu zpracovávaly ve svých 

rafineriích na kubánském území. Ze strany Kubánců se jednalo o provokativní gesto, 

americká reakce jim ale poskytla záminku pro převzetí kontroly nad zmíněnými 

rafineriemi. Téměř okamžitě následovala několikaměsíční vlna znárodňování bank a 

velkých průmyslových podniků, na kterou Spojené státy reagovaly především 

částečným obchodním embargem.
16

 Celá situace pak vyvrcholila v lednu 1961, kdy 

USA přerušily diplomatické vztahy s Havanou.
17

 

1.2.1 Castro a komunismus 

Velkou roli v americké zahraniční politice na začátku 60. let hrála obava 

z komunistické hrozby a Sovětského svazu, a právě obrana před komunismem 

představovala jeden z hlavních argumentů pro potlačení kubánské revoluce. Dala se ale 

tato obava považovat za oprávněnou? Jak je známo, Fidel Castro svými činy Kubu 

                                                 
10

 Staten, History of Cuba, 91-92. 
11

 Sweig, Cuba, 78-79. 
12

 Lars Schoultz, That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban Revolution 

(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009), 88. 
13

 Dá se předpokládat, že kdyby k volbám došlo, Castro by v nich díky obrovské podpoře kubánských 

obyvatel stejně zvítězil. 
14

 Opatrný, Kuba, 73. 
15

 Ibid. 
16

 Sweig, Cuba, 77. 
17

 Louis A. Perez, Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy (Athens: University of Georgia 

Press, 2003), 243. 
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nakonec do sovětského tábora studené války opravdu zavedl, zajímavou otázkou ale 

zůstává, zda tam měl namířeno už od začátku, nebo ho na tuto cestu přivedl až 

nekompromisní postoj Spojených států vůči jeho režimu. Za zodpovězení stojí také, zda 

byl Castro vůbec komunista, a jestli ano, tak od kdy? A dále jakou roli vlastně 

komunisté sehráli v kubánské revoluci a následném politickém dění? 

Castrova politická orientace patří k velmi diskutovaným tématům a definitivní 

odpovědi na výše zmíněné otázky se hledají opravdu těžko. Zdá se, že před rokem 1959 

Fidel Castro komunistou nebyl, místo komunistické strany ke konci 40. letech zvolil 

členství v Ortodoxní straně kubánského lidu (Partido del Pueblo Cubano - Ortodoxos), 

která si stejně jako on kladla za cíl změnit tehdejší zkorumpovaný kubánský režim. Po 

nástupu Batisty k moci pomocí puče se mu ale strana zdála příliš pasivní, a tak se 

rozhodl vše vzít do svých rukou při ozbrojeném útoku na kasárny Moncada v roce 1953. 

Tímto činem, za který se mimochodem dostal do vězení, si znepřátelil jak ortodoxní 

stranu, tak kubánské komunisty, kteří Castrův čin velmi razantně odsoudili, jelikož se 

vymykal jejich strategii pozvolného růstu proletariátu.
18

 Ve vězení měl pak Fidel 

možnost a čas se skrze sbírku knih seznámit s významnými ideologiemi včetně té 

Marxovy, a následně formovat tu svou. Antipatie k Lidové socialistické straně Kuby 

(Partido Socialista Popular, PSP) mu nicméně vydržela ještě několik let, a to hlavně 

kvůli jejímu pomalému řešení problému Batistovy vlády.
19

 Své postoje mladý Castro 

naopak odvíjel spíše od odkazu kubánského národního hrdiny z dob boje za nezávislost, 

José Martího, a vůbec nejdůležitější roli pro něj hrál nacionalismus, pomocí něhož si 

mohl zařídit podporu široké veřejnosti.
20

 

Podíl na úspěchu partyzánské války Castrových revolucionářů měli tak kubánští 

komunisté minimální, k jisté spolupráci mezi nimi došlo až v polovině roku 1958
21

, kdy 

už se zdál Batistův pád téměř nevyhnutelný. Ze strany Fidela Castra šlo pravděpodobně 

spíše o pragmatický krok nežli o ideologické přesvědčení, jelikož si uvědomoval, že 

jeho hnutí nemělo potřebné struktury a organizační schopnosti k tomu, aby v budoucnu 

efektivně vládlo státu - Lidová socialistická strana mu v tomto ohledu mohla značně 

pomoci.
22

 I tak měl ale komunismus na formování Castrovy ideologie v období 

                                                 
18

 Vladimír Nálevka, Fidel Castro (Praha: Epocha, 1997), 11-16. 
19

 Sweig, Cuba, 42. 
20

 Opatrný, Kuba, 71. 
21

 Sweig, Cuba, 37-38. 
22

 Alan H. Luxenberg, „Did Eisehower Push Castro into the Arms of the Soviets?“, Journal of 

Interamerican Studies and World Affairs 30, č. 1 (1988): 52-53, 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic608387.files/165789.pdf (staženo 5. 4. 2014). 
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partyzánské války určitý vliv, dva z jeho nejbližších spolupracovníků, bratr Raúl a 

Ernesto ‚Che‘ Guevara, totiž měli k levici a marxismu (ač neortodoxnímu) už v té době 

velmi blízko,
23

 a jejich radikální myšlenky na budoucího kubánského vůdce téměř jistě 

zapůsobily. 

Po převzetí moci začal Fidel Castro s komunisty spolupracovat mnohem více. 

Nejdříve se, jak už jsem naznačila, pravděpodobně jednalo do velké míry o manželství 

z rozumu, s postupem času si však nový kubánský lídr uvědomil, že právě socialistická 

ideologie mu umožní dosáhnout radikálních nacionalistických cílů a naplnění specifické 

představy o revoluci. Kdy přesně se však stal Castro přesvědčeným komunistou (a jestli 

vůbec) je otázka, na kterou asi nikdy odpověď nenajdeme. Šlo totiž o velmi pozvolný 

proces, viceprezident Nixon například po svém setkání s novým kubánským lídrem 

v roce 1959 podotknul, že Castro je „buď neuvěřitelně naivní co se komunismu týče, 

nebo pod vlivem komunistické disciplíny“, s tím že první varianta se mu zdála 

pravděpodobnější.
24

 Ještě v červnu 1960 sama Ústřední zpravodajská služba USA 

(Central Intelligence Agency, CIA) ve své zprávě nedokázala na otázku, zda je 

kubánský lídr komunistou, odpovědět, přestože zdůrazňovala obrovský vliv komunismu 

na jeho radikálně nacionalistický režim.
25

 Oficiálně se Fidel Castro k marxismu a 

socialistickému charakteru revoluce přihlásil až v souvislosti s invazí v Zátoce sviní, dá 

se proto předpokládat, že pokud americká agrese jeho příklon ke komunismu přímo 

nezapříčinila, tak ho alespoň značně urychlila. Castro i nadále zastával spíš svou vlastní 

specifickou politiku, než tu kterou komunistickým státům diktoval Sovětský svaz, což 

naznačuje, že o ideologii Moskvy přece jenom trochu pochyboval, a že pokud by se 

k moci nedostal právě za vypjatého období studené války a po zkušenosti se závažnými 

důsledky amerického vlivu na politickou situaci na Kubě, mohla budoucnost jeho 

režimu vypadat dost rozdílně. Obavy Spojených států byly přesto oprávněné, což 

dokazuje fakt, že Castro v komunistickém táboře nadobro setrval. 

                                                 
23

 Staten, History of Cuba, 94. 
24

 Rough draft of summary of conversation between the Vice President and Fidel Castro, 25. Dubna 1959, 

The National Security Archive, http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/19590425.pdf (staženo 5. 4. 

2014). 
25

 National Intelligence Estimate, Foreign Relations of the United States, Volume VI, Cuba, Document 

531, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d531 (staženo 5. 4. 2013). 
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1.2.2 Vývoz revoluce do dalších zemí třetího světa a vliv na 

Latinskou Ameriku 

Další z aspektů nového kubánského zřízení, který Spojené státy nechtěly tolerovat, 

představovalo šíření revoluce nebo alespoň revolučních myšlenek do dalších států 

třetího světa, především pak těch v Latinské Americe, které tradičně spadaly do sféry 

vlivu USA. Američané se obávali vzniku ‚další Kuby‘ a ztráty svého dominantního 

postavení na západní polokouli, což jim poskytovalo další důvod, proč se Castrova 

problémového režimu zbavit.  

Kuba v padesátých letech 20. století představovala jen jeden z mnoha 

nedemokratických a represivních režimů Latinské Ameriky, kterému se dostávalo 

podpory Spojených států amerických. Obava, že se Castrova revoluce stane inspirací 

pro nespokojené obyvatele těchto států, byla proto velmi opodstatněná, a nepochybně 

hrála svou roli při vytváření zahraniční politiky vůči karibskému ostrovu. John F. 

Kennedy například ve své prezidentské kampani prohlásil, že se z Kuby stala „základna 

pro šíření komunistické infiltrace napříč Amerikami.“
26

 Pro své prohlášení v té době 

neměl přímé důkazy,
27

 pravdivost jeho slov Castro nicméně v následujících letech 

mnohokrát potvrdil. Ačkoli by se dalo polemizovat o komunistickém charakteru 

revolučního snažení, Castro svou snahu o nastolení nového řádu v zemích Střední a 

Jižní Ameriky nikdy nepopíral, a brzy se začal angažovat i v Africe. Největší roli 

v tomto snažení hrál Ernesto ‚Che‘ Guevara, který jako Argentinec kladl na 

mezinárodní dopad revoluce velký důraz. Několikrát dokonce sám vedl skupinky na 

Kubě vycvičených revolucionářů, usilujících o zřízení levicových režimů v zemích 

třetího světa.  

Castro a jeho přívrženci ale úspěch kubánské revoluce zopakovat nedokázali, jejich 

důraz na strategii partyzánského boje, často znamenající absenci podpory místní 

komunistické strany, se ukázal nešťastný, což ilustrovala Guevarova smrt v roce 1967 

na území Bolívie.
28

 Na druhou stranu však nelze podceňovat psychologický dopad 

zmíněného snažení na obyvatelstvo latinskoamerických zemí a následnou změnu 

americké politiky vůči těmto státům. Spojené státy si totiž uvědomily, že jejich 

dosavadní postoj k Jižní a Střední Americe nebyl udržitelný, a tak již za administrativy 

                                                 
26

 Proslov senátora Johna F. Kennedyho, Cincinnati, Ohio, Democratic Dinner, 6. října 1960, The 

American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=25660 (staženo 6. 4. 2014). 
27

 Stephen G. Rabe, The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist 

Revolution in Latin America (Chapel Hill: The University of Northern Carolina Press, 1999), 137. 
28

 Ibid., 137-138. 
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prezidenta Eisenhowera a především za té následující prezidenta Kennedyho, začaly 

vstřícnější politice vůči těmto zemím dávat mnohem větší důležitost. Ačkoli 

nakonec nedošlo k tak velké změně, v jakou se například po vyhlášení Kennedyho 

Aliance pro pokrok doufalo,
29

 oblast vztahů mezi USA a Latinskou Amerikou byla 

jedna z mála, na kterou mělo napětí mezi Havanou a Washingtonem alespoň do jisté 

míry pozitivní vliv.  

2. Invaze v Zátoce sviní 

V této kapitole se budu věnovat jednomu z přelomových momentů v kubánsko-

amerických vztazích, tedy invazi v Zátoce sviní. O zásadním zlomu hovoříme 

především proto, že ukázal, jak daleko byly Spojené státy ochotny zajít ve snaze 

Castrův režim odstranit, a zároveň kubánského vůdce přiměl k tomu, aby oficiálně 

deklaroval socialistický charakter své revoluce a radikálně tak snížil pravděpodobnost 

jakékoli budoucí spolupráce s USA. Američané v čele s prezidentem Kennedym utrpěli 

skrz neúspěch v Zátoce sviní jednu ze svých nejkontroverznějších porážek a zároveň 

nevědomky připravily základy pro kubánskou raketovou krizi. V následujících části 

práce budu proto zjišťovat, jak a proč plánování invaze probíhalo, co na něm změnil 

nástup nového prezidenta Kennedyho, proč operace skončila fiaskem a jaký dopad měla 

na situaci na Kubě. 

 Jak už jsem v první kapitole zmínila, uvažovat o svržení Fidela Castra a jeho 

režimu se ve Spojených státech začalo již několik měsíců po jeho nástupu k moci. CIA 

spolu s americkou radou pro národní bezpečnost během roku 1959 pracovala na 

konkrétním plánu případné akce. Výsledkem se stal Program tajných akcí proti 

Castrovu režimu, který prezident Eisenhower schválil 17. března 1960. Těžiště plánu 

vypracovaného představitelem CIA Richardem Bissellem a podporovaného ředitelem 

zpravodajské služky, Allenem Dullesem,
30

 představovalo sjednocení kubánské opozice 

a tajný vojenský výcvik exulantů, kteří se měli následně účastnit bojových operací 

přímo na Kubě.
31

 Americký prezident plán s krycím názvem operace Pluto považoval za 

                                                 
29

 Stephen G. Rabe, „Controlling Revolutions: Latin America, the Alliance for Progress, and Cold War 

Anti-Communism“, v Kennedy’s Quest for Victory: American Foreign Policy, 1961-1963, ed. Thomas G. 

Paterson et al. (New York: Oxford University Press, 1989), 110. 
30

 Michael Dunne, „Perfect Failure: the USA, Cuba and the Bay of Pigs, 1961“, The Political Quarterly 

82, č. 3, (červenec-září 2011): 454, http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bcfaf763-

34a9-426e-8f77-587433031627%40sessionmgr4002&vid=6&hid=4204 (staženo 6. 4. 2014). 
31

 Paper Prepared by the 5412 Committee, Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Volume 

VI, Cuba, Document 481, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d481 (staženo 6. 

4. 2014). 
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nejlepší alternativu řešení situace, při jeho schvalování ale zdůraznil, že „všichni musí 

být připraveni přísahat, že o něm nikdy neslyšeli.“
32

 

Program se začal naplňovat v podstatě okamžitě po prezidentově souhlasu, během 

zbytku roku 1960 však ještě prošel několika změnami, v první řadě co se týče 

navyšování počtu rekrutovaných kubánských exulantů a přesunu jejich výcviku na 

území Guatemaly. Více exulantů bylo potřeba, protože se místo původně plánované 

infiltrace během roku začala upřednostňovat radikálnější přímá invaze, kvůli obavě 

z možného Castrova útoku na americkou vojenskou základnu Guantanamo. Guatemalu 

pak Spojené státy zvolily ve snaze zachovat operaci v utajení, tato snaha však svůj 

úspěch nepřinesla – o místní základně a jejím účelu už na podzim 1960 věděla jak 

kubánská zpravodajská služba, tak Sovětský svaz.
33

 

Během posledních měsíců vlády prezidenta Eisenhowera již došlo k vypracování 

konkrétnějšího plánu v podobě operace Trinidad. Eisehower sice schválil rozpočet ve 

výši 13 milionů dolarů na proticastrovské akce, zároveň ale vyjádřil určité pochybnosti 

o navrhovaném plánu. Na uklidňování ze strany odpovědných představitelů CIA 

například reagoval slovy „Já s Vámi souhlasím chlapci, ale chci si být jistý, že ta 

zatracená věc bude fungovat.“
34

 

Jedním z posledních kroků Eisenhowerova funkčního období se stalo přerušení 

diplomatických vztahů s Castrovou Kubou 3. ledna 1961, tedy dva roky po svržení 

Batistova režimu. Tímto, co se týče směřování kubánsko-amerických vztahů velmi 

vypovídajícím aktem, Washington reagoval na žádost Castrovy vlády o omezení počtu 

personálu ambasády Spojených států v Havaně na maximálně 11 osob.
35

 Provokace ze 

strany karibského ostrova tak znovu vyvolala ze strany USA ostrou reakci a činy obou 

států trefně vystihly podstatu celého konfliktu, který mezi znepřátelenými tábory 

přetrvával po většinu předchozích dvou let Eisenhowerovy administrativy. 
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2.1 Postoj nového prezidenta Kennedyho ke kubánské otázce a 

jeho vliv na invazi 

Dne 20. ledna 1961 Eisenhowera na prezidentském postu vystřídal John 

Fitzgerald Kennedy a odstartoval tak éru, ve které americko-kubánské vztahy 

pravidelně plnily titulní stránky světových deníků. Ke kubánské otázce se ještě jako 

senátor během prezidentské kampaně často vyjadřoval a určité aspekty postupu 

předchozí administrativy tvrdě kritizoval, velkou otázkou na začátku jeho funkčního 

období proto představovalo, jaké změny v zahraniční politice Spojených států vůči 

karibskému ostrovu prosadí. 

2.1.1 Kritika kubánské politiky v průběhu prezidentské kampaně 

Ve svém proslovu na slavnostní večeři Demokratické strany v Cincinnati v říjnu 

1960 mladý senátor a prezidentský kandidát John F. Kennedy do detailu popsal svůj 

názor na kontroverzní kubánskou otázku. Za první chybu, která vše odstartovala, 

Kennedy označil odhodlání Eisenhowerovy administrativy podporovat Batistův režim i 

přes jeho nedemokratickou povahu. „Nelze se divit, ve zkratce, že během těchto let 

americké lhostejnosti kubánský lid začal pochybovat o upřímnosti naší oddanosti 

demokracii. Začal si myslet, že nám více záleželo na udržení Batisty u moci, než na 

udržení svobody – že jsme se více zajímali o ochranu našich investic, než o ochranu 

jejich svobod – že jsme chtěli vést tažení proti komunismu v zahraničí, ale ne proti 

tyranii doma. Tudíž to byla naše vlastní politika – ne Castrova – která jako první začala 

obracet naše dříve dobré sousedy proti nám.“
36

 Na konto případné změny v zahraniční 

politice vůči karibskému ostrovu senátor ale zároveň poznamenal, že „v tomto okamžiku 

je Kuba ztracená. Naše politika zanedbávání a lhostejnosti ji nechala proklouznout za 

železnou oponu, a v tomto okamžiku jí žádné zaklínadlo nevrátí zpět. S prezidentovou 

politikou posledních několika měsíců nemám žádný zásadní problém – čas na záchranu 

Kuby byl totiž už před nějakou dobou.“
37

  

Ještě tentýž měsíc pak Kennedy prohlásil, že nová administrativa se „musí 

pokusit posílit ne-Batistovské demokratické proticastrovské síly v exilu a na Kubě 

samotné, které by případně mohly Castra svrhnout.“
38

 Těmto „bojovníkům za 

                                                 
36
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svobodu“
39

 se totiž podle slov senátora „nedostalo prakticky žádné pomoci od naší 

vlády“.
40

 Tento výrok je zajímavý hned z několika důvodů - nejen že, jak už jsem 

zmínila v předchozích odstavcích, Spojené státy odpůrce Castrova režimu podporovaly 

a v jejich úsilí sjednocovaly, Kennedy o tom navíc alespoň rámcově věděl. Vrchní 

představitel CIA Dulles ho totiž o tajném výcviku kubánských exulantů informoval 

ještě jako prezidentského kandidáta už v červenci téhož roku.
41

 Kennedy tak volal 

v podstatě po stejném postupu, pro jaký se v utajení rozhodla předchozí administrativa. 

O to zajímavější pak byla reakce druhého prezidentského kandidáta, tehdejšího 

viceprezidenta Nixona, který o plánech samozřejmě také věděl, ale nemohl je veřejně 

přiznat. Program své vlastní administrativy, který ale paradoxně veřejnost viděla jako 

Kennedyho návrh pro řešení situace, tak ve snaze obhájit oficiální Eisehowerovu 

politiku při jedné z debat označil za nebezpečně nezodpovědný.
42

 Dále navíc 

poznamenal, že pokud by se Spojené státy zmíněným plánem řídily, „ztratily by 

všechny své přátele v Latinské Americe, pravděpodobně by byly zavrhnuty na půdě OSN 

a nedosáhly by svého cíle. (…) Byla by to otevřená výzva pro pana Chruščova, aby 

přišel do Latinské Ameriky a zatáhnul [Spojené státy] do občanské války, a eventuálně 

do něčeho ještě horšího.“
43

 

2.1.2 Nástup k moci a cesta k invazi 

Když nově zvolený prezident v lednu přebíral kontrolu nad Spojenými státy, 

Nixonovy poznámky si velmi dobře uvědomoval. Hlavním cílem jeho politiky vůči 

Kubě se stalo za každou cenu utajit vůdčí americkou roli v případné invazi na kubánské 

území. Plánování celé operace věnoval poměrně dost času, v této části práce se proto 

zaměřím na to, proč invazi nakonec odsouhlasil, i když mu muselo být jasné, jak 

obrovský vliv bude v případě neúspěchu mít na kubánsko-americké vztahy a budoucí 

jednání Castrova režimu.  

Kennedyho myšlenkové pochody jistě ovlivnilo naléhání předchozího 

republikánského prezidenta Eisehowera, který mu při svém odchodu sdělil, že Spojené 
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státy na Kubě „nemůžou současnou vládu nechat pokračovat.“
44

 Jako demokrat si totiž 

nemohl dovolit ukázat slabost při konfrontaci s levicově orientovaným státem a sám 

chtěl americký lid přesvědčit, že za silnými slovy, které pronesl během kampaně, si 

stojí. Důležitý aspekt také představoval fakt, že Guatemala už dále nebyla ochotna 

poskytovat základny pro výcvik kubánských exulantů, Spojené státy je tudíž musely 

buď přesunout na své území, což by způsobilo mnoho problémů, nebo co nejdříve 

vyslat na Kubu.
45

 

Plánování invaze tak během prvních měsíců Kennedyho administrativy dále 

pokračovalo, přestože nový prezident měl k programu výhrady. Jak ve svých 

vzpomínkách na Johna Kennedyho píše jeho tehdejší zvláštní poradce Arthur 

Schlesinger, prezidentovo dilema spočívalo v tom, že „kdyby Spojené státy svou roli 

zachovaly dostatečně malou k  utajení své odpovědnosti, operace by nemusela mít 

slušnou šanci na úspěch; zatímco kdyby jejich role byla tak velká, že by operaci dala 

slušnou šanci uspět, jejich odpovědnost by se v případě selhání nedala věrohodně 

popřít.“
46

 Kennedy se rozhodl pro první variantu, případná možnost popření americké 

účasti pro něj představovala prioritu, riskovat po vojenské stránce pro něj totiž bylo 

mnohem únosnější než čelit politickým důsledkům. Nelze se proto divit, že když mu 

v březnu představitelé CIA Dulles a Bissell prezentovali plán invaze, označil ho za moc 

pompézní a přirovnal k vylodění spojeneckých sil v Normandii.
47

 

Přestože se Fidel Castro, jak už bylo řečeno, k marxismu oficiálně přihlásil až 

v dubnu 1961, mladý prezident pevně věřil v komunistický charakter kubánského 

režimu,
48

 a proto stejně jako většina jeho spolupracovníků cítil odpovědnost se s ním 

vypořádat. Našli se ale i tací, kteří se Kennedyho snažili od radikálních kroků odradit. 

V tomto ohledu stojí za zmínku především americký senátor William Fulbright, jehož 

argumentace nabízela mnohem smířlivější strategii. Ve svém memorandu prezidentovi 

napsal, že „pokud Sovětský svaz využívá Kubu jen jako politickou, a ne vojenskou 

základnu,
49

 Castrův režim je trnem v oku; ale není dýkou v srdci… Poskytnout této 

činnosti byť jen utajenou podporu by bylo srovnatelné s pokrytectvím a cynismem, za 
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které Spojené státy neustále kritizují Sovětský svaz.“
50

 Na prezidenta Fulbrightův názor 

evidentně zapůsobil, o pár dní později ho totiž pozval do Bílého domu na jednání 

s vrchními představiteli státu o kubánské operaci. Senátor se zde znovu snažil oponovat 

intervenci na karibském ostrově, na celou situaci přitom nahlížel z odlišného úhlu 

pohledu než většina ostatních mužů v místnosti. „Skutečnou otázkou je, zda Castro 

může vskutku uspět ve snaze poskytnout lepší život kubánskému lidu; ve snaze udělat 

z Kuby malý ráj, skutečnou perlu Antil; a zda v tomto směru může odvést lepší práci na 

Kubě, než Spojené státy a jejich přátelé v dalších částech Latinské Ameriky.“
51

 

Následně prezidentovi a ostatním zúčastněným položil mimořádně zajímavou otázku, co 

by s Kubou v případě úspěchu vlastně udělali.
52

 

 Tato slova, ač do velké míry realistická, v tehdejších amerických vrchních 

představitelích vyvolávala odpor, studená válka totiž měla na politiku obrovský vliv, a 

uznat, že nepřátelský režim by mohl pro určitý stát představovat schůdnější alternativu, 

bylo zkrátka nemyslitelné. Ačkoli i někteří z Kennedyho blízkých spolupracovníků 

k operaci měli své výhrady – ministr zahraničí Dean Rusk prezidentovi například 

v soukromí sdělil, že dle jeho názoru měla invaze na Kubu minimální šanci na úspěch
53

 

- početným zastáncům intervence se nakonec přeci jenom podařilo prosadit svou vizi. 

Prezident Kennedy totiž cítil potřebu jednat a bál se, že pokud plány odmítne, ukáže tím 

velkou slabost neslučitelnou s jeho dosavadním postojem.
54

 

2.2 Průběh invaze a důvody jejího neúspěchu 

Jen pár dní po tom, co prezident Kennedy označil plánované vylodění za příliš 

nápadné, přišla CIA s novým návrhem, známým jako operace Zapata. Američtí 

představitelé se v té době nacházeli pod tlakem akci co nejdříve dořešit, a to nejen kvůli 

výše zmíněnému guatemalskému požadavku o stažení exulantů z jejich území, ale také 

proto, že se kubánská armáda díky pomoci východního bloku stávala ze dne na den 

silnější a informace o plánované operaci se stále častěji dostávaly do rukou tisku. Nelze 

se tedy divit tomu, že nový návrh CIA měl k dokonalosti velmi daleko – exulantům 

například neumožňoval v případě neúspěchu ustoupit do hor, odkud by mohli po vzoru 
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Castra vést partyzánskou válku a počítal s vyloděním v extrémně bažinaté oblasti 

Zátoky sviní. Přes všechny nedostatky ho však Kennedy pod tlakem nakonec schválil.
55

 

Výsledkem byla dne 17. dubna 1961 slovy amerického historika Philipa 

Zelikowa „ta nejneuváženější a nejkatastrofálnější politická akce podniknutá vládou 

Spojených států od konce druhé světové války.“
56

 Nejen že vojenská operace selhala a 

Castrova armáda kubánské exulanty pod americkým vedením během několika dní 

porazila, zapojení Spojených států se navíc nepovedlo utajit, což pro Kennedyho a jeho 

zahraniční politiku představovalo obrovskou ránu. Důvodů neúspěchu se nabízelo 

nespočet - nedostatečná (nebo nedostatečně srozumitelná) komunikace mezi CIA, 

prezidentem a ostatními zúčastněnými, několik zásadních vojenských selhání a 

neschopnost výcvik exulantů udržet v utajení. Velkou roli sehrál rovněž fakt, že se 

nepodařilo vyvolat důležité všeobecné povstání kubánského lidu proti Castrovu režimu. 

Fidel Castro se totiž na Kubě jednak těšil velké podpoře a zároveň se díky 

nedostatečnému utajení operace na invazi mohl dopředu připravit – ještě před 

vypuknutím bojů nechal zatknout tisíce potenciálních odpůrců vlády (které 

mimochodem Američané o vylodění ani neinformovali), čímž vyloučil jakýkoli možný 

odpor ze strany obyvatelstva.
57

 Celkem vzato Spojené státy v čele s Johnem Kennedym 

Kubu a její novou vládu významně podcenily, a to v mnoha ohledech. 

2.2.1 Plány na odstranění Fidela Castra – atentát jako jeden 

z prostředků americké zahraniční politiky? 

Za jeden z možných aspektů neúspěchu invaze v Zátoce sviní někteří historici 

považují také neschopnost zbavit se během dubnových dnů kubánského lídra, Fidela 

Castra. Plány na jeho vraždu zůstávají dodnes velmi ožehavým tématem a kvůli 

nedostatečné dokumentaci se asi nikdy nedozvíme úplnou pravdu, z odtajněných 

materiálů je ale jasné, že Spojené státy Castrovu likvidaci považovaly za jednu ze 

schůdných alternativ řešení celého problému. CIA v čele s Richardem Bissellem 

v tomto ohledu pracovala na mnoha různých projektech ještě před nástupem Kennedyho 

k moci. Co se týče konkrétně invaze v Zátoce sviní, případná smrt kubánského lídra 

měla demoralizovat jeho přívržence a zároveň podpořit jeho odpůrce k povstání, které 
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by usnadnilo práci Američany vedeným exulantům. Role obou prezidentů a jiných 

vysokých politických reprezentantů USA v daných operacích je ale nejasná, existuje 

proto mnoho různých názorů na otázku, zda atentát na hlavu kubánského režimu 

představoval přímo prostředek americké zahraniční politiky či víceméně samostatnou 

iniciativu CIA.  

Snahy o odstranění Fidela Castra z kubánské politické scény začaly už během 

Eisenhowerovy administrativy na jaře 1960, a to pokusy o jeho veřejné ponížení a 

zesměšnění. CIA například zvažovala napuštění Castrových doutníků chemikálií, která 

způsobuje dočasné zmatení, a mohla by ho tak vyvést z rovnováhy během jednoho 

z pověstných proslovů k lidu. V úvahu také přicházelo využití další látky, která pro 

změnu zapříčiňuje vypadávání vousů, což by zničilo Fidelovu pověst jako člena 

‚Barbudos‘ (tedy kubánských vousatých revolucionářů) a potenciálně snížilo jeho 

autoritu. Plánování samotného atentátu na kubánskou hlavu státu začalo na půdě CIA o 

několik měsíců později a během několika příštích let mělo za výsledek minimálně osm 

různých strategií, jak Castra (nejen) z politické scény odstranit. Znovu se například 

počítalo s otrávenými doutníky, tentokrát však měla použitá chemikálie způsobit 

okamžitou smrt, v mnoha plánech také hrálo roli americké podsvětí působící na území 

Kuby.
58

 Jak je známo, žádné z nich ale neskončily úspěchem. Důvodů, proč ke Castrově 

vraždě nakonec nedošlo, lze najít hned několik – nedostatečné zvážení všech okolností, 

neschopnost či chybějící odhodlanost některých zúčastněných provést rozhodující krok 

nebo špatná organizace. Důležitým faktem ale zůstává, že velká část plánů se ani 

nedostala přes proces příprav k samotnému provedení, což naznačuje, že CIA možná 

přeci jenom o správnosti případného atentátu na kubánského lídra pochybovala.
59

 

Pokud by Castro opravdu zemřel, Kuba by se pravděpodobně ocitla v rukou 

mnohem radikálnějších jedinců – mezi nejbližší spolupracovníky Fidela Castra a 

případné nástupce totiž patřil jeho bratr Raúl a Ernesto ‚Che‘ Guevara, oba přesvědčení 

komunisté. Efektivnější řešení tudíž představovalo zbavit se všech tří Kubánců 

najednou, tuto variantu CIA během 60. let také zvažovala,
60

 úspěšné provedení operace 

však bylo téměř nemožné, a tak k realizaci nikdy nedošlo. 
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Existuje velké množství dokumentů dokazujících, že se americká zpravodajská 

služba v 60. letech opravdu snažila Fidela Castra fyzicky zlikvidovat. Na mnohem 

zajímavější otázku, tedy zda a do jaké míry o tom věděli vrchní političtí představitelé 

Spojených států, se ale odpověď hledá velmi těžko. Richard Helms, muž, který v CIA 

po neúspěšné invazi v Zátoce sviní nahradil Richarda Bissella
61

, později své činy 

ospravedlňoval následovně: „Věřím, že zbavit se Castra byla tehdy politická strategie, a 

pokud jeho vražda představovala jednu z věcí, co se v tomto ohledu měla provést, bylo 

to v mezích očekávaného. Pamatuji si, že [tlak na svržení Castra] byl velmi 

intenzivní.“
62

 V dalším svědectví pak prohlásil, že „všem zapojeným do operace bylo 

naprosto jasně vysvětleno přání zbavit se Castrova režimu a zbavit se Castra, hlavně šlo 

ale o to, že tento rozkaz neměl žádná omezení.“
63

 Na schůzkách v Bílém domě si 

členové CIA nicméně dávali extrémní pozor na to, aby slova jako ‚atentát‘ či ‚vražda‘ 

nikdy nezazněla, nelze proto dokázat, že prezident Kennedy o plánech věděl, a už vůbec 

ne, že je schválil. Ať už v celém problému hrál jakoukoli roli, za činy svých 

podřízených nicméně nesl odpovědnost. Jelikož jejich pokusy nezastavil, můžeme dnes 

v souvislosti s americkou zahraniční politikou mluvit o snaze zavraždit nepohodlné 

vůdce cizích států. Co se týče konkrétně Kuby, Castro o nezdařených atentátech věděl, 

jejich počet odhadoval na desítky (dnes už na stovky)
6465

 a americké zapojení využíval 

jako další z mnoha argumentů, proč svou zemi vymanit z vlivu Spojených států.  

3. Důsledky neúspěchu invaze v Zátoce sviní a cesta ke 

kubánské raketové krizi 

Invaze v Zátoce sviní znamenala pro americko-kubánské vztahy zlomový 

moment. Jelikož se Spojeným státům nepodařilo utajit své zapojení do celé operace, 

celý svět nyní věděl, že pro svržení Castrova režimu jsou ochotny zajít velmi daleko. 

Konflikt se přesunoval z roviny verbální na rovinu vojenskou, na které Kubánci 

Američanům v případě jejich plného zapojení absolutně nemohli konkurovat. Kuba 

v čele s Castrem do dubna 1961 musela čelit ekonomickým sankcím, sabotážím a 

pokusům o atentát, snažícím se podkopat autoritu místního režimu, teprve s invazí 
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v Zátoce sviní ale přišlo bezprostřední nebezpečí ohrožující samotnou existenci režimu. 

Kubánci si uvědomovali, že pokud se USA odhodlají na ostrově otevřeně zakročit, bez 

cizí pomoci se Castrovu státnímu uspořádání jen těžko podaří přežít, americkou agresi 

ale až do jara 1961 považovali za nepravděpodobnou. Vylodění exulantů přímo 

podporovaných Spojenými státy na území Kuby situaci však radikálně změnilo. 

Neúspěch operace moc Castrova režimu paradoxně ještě více upevnil, kubánský lídr se 

rozhodl oficiálně deklarovat marxistický charakter své revoluce a obávaje se další 

americké intervence dovolil Sovětskému svazu na karibský ostrov během dalšího roku 

dopravit rakety středního doletu včetně jaderných hlavic. Tato kapitola se proto zaměří 

na důsledky invaze v Zátoce sviní jak na Kubu, tak na Spojené státy americké, a pokusí 

se objasnit, proč regionální konflikt mezi oběma státy začal spět ke kubánské raketové 

krizi a s ní související možné jaderné konfrontaci. 

3.1 Prvotní reakce na neúspěch operace Zapata ve Spojených 

státech  

 Ještě v březnu 1961 Arthur Schlesinger prezidenta Kennedyho varoval, že 

případnou invazí by „jedním tahem promarnil mimořádnou vlnu dobré vůle, která se 

hrnula k nové administrativě z celého světa. Do myslí milionů lidí by tuto administrativu 

zafixoval jako zlovolnou.“
66

 Jeho slova se po Zátoce sviní naplnila, mnoho amerických 

politiků si z nich však nevzalo ponaučení a častým návrhem pro řešení nastalé situace 

bylo zorganizovat invazi novou, tentokrát s jasnou rolí Spojených států, a konečně se 

Castrova režimu definitivně zbavit.
67

 Kennedy ale zachoval chladnou hlavu. Vojenská 

intervence by vedla k významným ztrátám jak na životech, tak po materiální stránce a 

navíc mohla ohrozit dominantní postavení USA na západní polokouli.
68

 Podle speciální 

mezirezortní pracovní skupiny zaměřené na Kubu tedy ztráty jasně převažovaly nad 

výhodami případně intervence,
69

 což její členy, stejně jako amerického prezidenta, 

nakonec vedlo k rozhodnutí postavit se proti případné invazi. 
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 Nic to však neměnilo na americkém odhodlání Castrův režim z Kuby odstranit. 

Pro Kennedyho představovala Zátoka sviní jednu z nehorších zkušeností jeho života
70

 a 

s neúspěchem se nedokázal jednoduše smířit. „V době Zátoky sviní a po ní jsme byli 

ohledně Castra hysteričtí, existoval tlak ze strany prezidenta Kennedyho a jeho bratra 

Roberta, aby se s Castrem něco udělalo,“
71

 přiznal později tehdejší americký ministr 

obrany, Robert McNamara. Podobný dojem situace vyvolala například v již dříve 

zmíněném pracovníkovi CIA, Richardu Helmsovi, „Můj bože, tihle Kennedyové tedy 

vyvíjejí tlak ohledně Castra,“
72

 poznamenal během měsíců následujících neúspěšné 

invazi. Dle mnohých oba bratři vnímali neúspěch jako pošpinění osobní a hlavně 

rodinné cti, a skutek se snažili co nejdříve odčinit. Radikální postoj v tomto ohledu 

zaujal zejména Robert, tehdejší ministr spravedlnosti, který „se obořoval na každého, 

kdo navrhl, abychom postupovali pomalu a snažili se manévrovat v klidu a neopakovat 

předchozí chyby.“
73

 

 Stejně jako před samotnou invazí se ale i nyní našli jedinci s velmi rozdílným 

pohledem na věc. Jeden z podřízených Adlaie Stevensona, v té době vyslance 

Spojených států při OSN, prezidentu Kennedymu například sdělil, že kdyby operace 

uspěla, situace mohla být ještě horší.
74

 V tomto s ním souhlasil bývalý americký 

velvyslanec na Kubě Philip Bonsal, který své myšlenky shrnul v knize Cuba, Castro 

and the United States. Jeho hlavní argument představoval fakt, že pokud by Spojené 

státy za pomoci svých vojáků na Kubu přece jenom dosadily novou vládu, musely by ji 

extrémně podporovat po všech stránkách, aby vůbec měla šanci setrvat u moci, a 

zároveň se vypořádat s téměř jistou partyzánskou válkou ze strany Castrových 

přívrženců. Američané totiž podle Bonsala podcenili vliv a oblíbenost Fidela Castra 

mezi valnou většinou kubánských obyvatel. Neuvědomovali si, že aby nový, 

pocastrovský režim na karibském ostrově udrželi, museli by na něm pravděpodobně 

nasadit vlastní armádu a Kubu soustavně okupovat.
75
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 Rozhodování, jak dále vůči Castrovu režimu postupovat tedy pro mladého 

prezidenta představovalo velké dilema. Navzdory radám svého poradce Walta Rostowa, 

aby nenechal kubánskou otázku dominovat americké zahraniční politice,
76

 John F. 

Kennedy spolu se svým bratrem nad problémem strávil obrovské množství času a ve 

formování kubánské politiky hrál významnou roli. Castrovi věnoval více pozornosti, 

než by si nejspíš zasloužil, nutila ho k tomu do velké míry drsná realita studené války, 

kubánského lídra svými činy ale kontraproduktivně zaháněl hlouběji do sovětského 

tábora. Přesto se však Kennedy z předchozích chyb poučil – s americkou invazí se podle 

všeho během jeho administrativy počítalo, jen pokud by na ostrově nejdříve došlo 

k zásadním vojenským změnám.
7778

 Castrova obava (jež měla za následek raketovou 

krizi) tak byla sice pochopitelná, nicméně neopodstatněná. Spojené státy se místo přímé 

intervence rozhodly zaměřit na tajný program spoléhající na sabotáže spolu s 

ekonomickým, diplomatickým a propagandistickým nátlakem, jinými slovy na operaci 

Mongoose. 

3.2 Dopad invaze na Castra a jeho režim  

 Situaci na Kubě těsně po dubnu 1961 dobře vystihují vzpomínky jednoho 

z Kennedyho poradců specializujícího se na Latinskou Ameriku, Richarda Goodwina, 

na slova Ernesta ‚Che‘ Guevary, která Argentinec pronesl během jejich neformálního 

setkání několik měsíců po neúspěšném vylodění v Zátoce sviní. „Řekl, že by nám chtěl 

za invazi velmi poděkovat – že pro ně znamenala velké politické vítězství – umožnila jim 

konsolidovat – a proměnila je z poškozené malé země na rovnocenně postavenou.“
79

 

Operace Zapata vskutku měla na Kubu veskrze pozitivní dopad, dle kanadského 

velvyslance v Havaně „ospravedlnila varování [kubánské] vlády před imperialistickou 

agresí ze strany Spojených států; horlivé vlastenectví, které v obyvatelích probudila, 

umožnilo Castrovu režimu potlačit veškerou vnitřní opozici, urychlit tempo jeho 
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‚socialistické‘ revoluce a posvětit jako nutnou oběť nouzi způsobenou ekonomickou 

krizí, kterou Kuba procházela.“
80

  

 Fidel Castro se také, jak už bylo řečeno, rozhodl oficiálně deklarovat svůj 

marxismus a socialistickou podstatu kubánské revoluce. Učinil tak sice těsně před 

samotnou invazí, ale v době, kdy vše (včetně leteckých útoků na různé kubánské cíle) 

nasvědčovalo tomu, že k ní v příštích dnech dojde. Úspěšné potlačení Američany 

podporovaných exulantů pak dále využíval k burcování svého lidu a zatracování 

Spojených států amerických. „Měli se stydět vůbec angažovat v této bitvě Goliáše proti 

Davidovi – a k tomu ji ještě prohrát,“
81

 prohlásil těsně po událostech v Zátoce sviní. 

Zároveň ale nezapomněl varovat před nebezpečím, které nyní Kubáncům hrozilo, a s ní 

související nutností „bojovat do posledního muže proti komukoli kdo vkročí na naše 

území.“
82

 

 Další problém pro Spojené státy a jejich snahu zbavit se Castrova režimu 

představovalo zásadní oslabení kubánské opozice. Jak už jsem zmínila, těsně před 

invazí v Zátoce sviní nechal Castro po stovkách pozatýkat skutečné i potenciální 

odpůrce režimu
83

 a s opozicí na území svého státu se tak alespoň dočasně velmi 

razantně vypořádal. Většina ostatních obyvatel navíc nové státní uspořádání a 

charismatického Fidela Castra vesměs vášnivě podporovala, což jakékoli případné 

americké pokusy o vyvolání národního povstání na kubánském území odsuzovalo 

k téměř jistému krachu – v podstatě všichni Kubánci nesouhlasící s Castrovým režimem 

se totiž nacházeli buď ve vězení, nebo v exilu.
84

 

 V neposlední řadě pak invaze v Zátoce sviní přiměla kubánské politiky k ještě 

užší spolupráci se Sovětským svazem. Ta spočívala zpočátku především v ekonomické 

pomoci, čím dál důležitější roli ale hrála i pomoc vojenská. V obavě z možné intervence 

Spojených států na Kubě nakonec Castro dovolil Rusům na ostrov dopravit nejen 

značné množství menších konvenčních zbraní, ale i rakety středního doletu s jadernými 

hlavicemi, čímž odstartoval jedno z nejnebezpečnějších období studené války a naší 

historie vůbec. 
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3.3 Operace Mongoose a další aspekty americké politiky vůči 

Kubě po invazi v Zátoce sviní 

Několik měsíců po fiasku v Zátoce sviní začaly plány na nový směr americké 

zahraniční politiky vůči Kubě nabírat konkrétní rozměry. Během jednání v Bílém domě 

v listopadu 1961 prezident Kennedy schválil vývoj nového programu, který měl ve 

snaze svrhnout Castrův režim spoléhat v první řadě na tajné operace, špionáž a 

sabotáž.
85

 Spojené státy navázaly na dřívější podobné aktivity administrativy prezidenta 

Eisenhowera, vše mělo nyní ale probíhat mnohem organizovaněji a ve větším měřítku, 

aby vznikl „program schopný pomoci Kubáncům vybudovat lidové hnutí uvnitř Kuby, 

které by mohlo (s vnější pomocí) podniknout efektivní kroky směrem k svrhnutí 

komunistického režimu.“
86

 Do čela iniciativy, následně pojmenované operace 

Mongoose, se postavil generál Edward Lansdale - na starost dostal tajnou pracovní 

skupinu zahrnující představitele CIA, ministerstva zahraničí a ministerstva obrany a 

v rámci operace nesl zodpovědnost za organizaci většiny plánovaných aktivit.
87

 

Významně se angažoval také Robert Kennedy, pro kterého Mongoose znamenala 

víceméně naplnění jeho vlastní dřívější myšlenky „zamíchat s věcmi na ostrově pomocí 

špionáže, sabotáže a všeobecného zmatku, provozovaných a řízených samotnými 

Kubánci se všemi skupinami krom příznivců Batisty a komunismu.“
88

 V lednu 1962 pak 

dokonce operaci označil za „nejvyšší prioritu vlády Spojených států amerických“
89

 a 

pokračoval slovy, že „vše ostatní je vedlejší – žádný čas, peníze, snaha nebo lidská síla 

nesmí být ušetřena.“
90

 

Mezi široké spektrum sabotážních činností pod hlavičkou operace Mongoose 

patřilo například ničení železničních mostů a s ním související vykolejování vlaků, 

vypalování polí s cukrovou třtinou, nastražování výbušnin do továren a nádrží na ropu 

či znehodnocování zboží putujícího na Kubu z Evropy. Spolu s ekonomickým nátlakem 
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měly tyto aktivity učinit kubánské hospodářství tak neefektivním, že by se obyvatelé 

proti Castrovu režimu začali bouřit a státy Latinské Ameriky by si uvědomily, že cesta 

spolupráce se Spojenými státy pro ně představuje mnohem lepší alternativu, než 

socialistická revoluce. Ačkoli americká zahraniční politika karibský ostrov opravdu 

dostala do závažných ekonomických problémů, reakce Castrova režimu se velmi lišila 

od té, ve kterou bratři Kennedyové doufali. Potenciál pro všelidové povstání zůstával 

totiž na Kubě minimální - nic nenaznačovalo tomu, že k němu v blízké době dojde, a i 

kdyby ano, tak rozhodně „nebylo jednoduché vyvolat masové politické hnutí 

v policejním státě,“
91

 a případné povstání by Castro pravděpodobně bez větších 

problémů potlačil. Neustálé sabotáže navíc přiměly Kubánce investovat na úkor 

sociálních a hospodářských programů více peněz do obranných a sledovacích zařízení, 

dále centralizovat moc a upřednostňovat státní plánování. Komunistický režim se tedy 

svrhnout nepodařilo, vztahy se Sovětským svazem se kvůli potřebné pomoci naopak 

ještě výrazně utužily, a celý program tak nejvíce odnesla životní úroveň prostého 

kubánského lidu.
92

 

Důležitý aspekt americké zahraniční politiky vůči Kubě, vedle operace 

Mongoose, představovala i snaha ostrovní stát diplomaticky izolovat, a to především od 

zbytku Latinské Ameriky. Spojené státy tak činily skrze nátlak na členy Organizace 

amerických států již za administrativy prezidenta Eisenhowera, teprve po invazi 

v Zátoce sviní se ale dostavily podstatnější výsledky. Ačkoli představitelé Brazílie se 

například „domnívali, že ke Kubě měl být zaujat takový postoj, který by se ji snažil 

přivést zpátky jako plnohodnotného člena amerického systému, namísto toho, aby ji 

vyháněl,“
93

 Castrovo oficiální přiklonění k marxismu nakonec přimělo dostatečný počet 

latinskoamerických zemí k vyloučení Kuby z Organizace amerických států (pro ilustraci 

jen Mexiko a Kuba samotná s rozhodnutím nesouhlasily, zatímco dalších pět členů - 

Argentina, Bolivie, Brazílie, Chile a Ekvádor, se zdrželo hlasování). Kennedyho vládě 

se navíc do jara 1962 podařilo přesvědčit patnáct států Jižní a Střední Ameriky, aby 

s Castrovým režimem přerušily diplomatické vztahy.
94

 Stejně jako operace Mongoose, i 

tento krok Kubánce na jednu stranu ekonomicky izoloval od Latinské Ameriky, na 
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druhou stranu ale znovu vedl k intenzivnější spolupráci se Sovětským svazem a 

ostatními státy východního bloku. 

4. Kubánská raketová krize a její význam pro vztahy 

mezi Spojenými státy a Castrovým režimem 

Jak už bylo řečeno, nepřátelský postoj Spojených států vedl Fidela Castra a jeho 

podřízené k obavě z americké intervence na území karibského ostrova a utužení vztahů 

s komunistickým Sovětským svazem. Přestože Kennedyho administrativa s přímou 

invazí vojáků USA s velkou pravděpodobností nepočítala, nelze se divit, že po 

předchozích amerických krocích v podobě Zátoky sviní či operace Mongoose se jí 

Kubánci přece jenom vážně obávali. Celé situace využil právě Sovětský svaz v čele 

s Nikitou Chruščovem, když během roku 1962 Castra přesvědčil k umístění ruských 

raket středního doletu s jadernými hlavicemi na kubánskou půdu. Následovala jedna 

z nejznámějších a nejnebezpečnějších kapitol studené války a světové historie vůbec. 

Jelikož ale hlavní roli hrály především SSSR a Spojené státy americké, v této kapitole 

nebudu analyzovat celou kubánskou raketovou krizi, ale zaměřím se pouze na ty z jejích 

aspektů, které přímo ovlivňovaly vztahy mezi USA a Castrovým režimem. Odpovědět 

se pokusím v první řadě na otázky proč a za jakých okolností se kubánský lídr rozhodl 

sovětské rakety přijmout, a jaké důsledky měla krize na jeho postoj k SSSR a potažmo 

Spojeným státům.  

4.1 Druhá fáze operace Mongoose a Castrovo rozhodnutí 

přijmout sovětské rakety 

Za několik měsíců své existence operace Mongoose nepřinesla mnoho 

očekávaných výsledků, v létě 1962 proto představitelé Spojených států začali pracovat 

na její druhé fázi, která měla tu první předčit především v intenzitě, agresivitě a rozsahu, 

a konečně tak dostat Castrův režim na pokraj zániku. Odhodlání spustit druhou fázi 

výrazně vzrostlo v průběhu srpna, kdy se ukázalo, že Sovětský svaz na Kubu dováží 

mnohem více zbraní, než Američané předpokládali, a že hrozbu případné sovětské 

základny na Kubě tak podcenili. Prezident Kennedy proto ve svém memorandu ostatním 

vysokým státním představitelům zainteresovaným v kubánské otázce sdělil, že na 

plánovaných aktivitách nové fáze operace Mongoose by měli začít pracovat co možná 
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nejdříve.
95

 Akce proti Castrovu režimu se měly znatelně zintenzivnit, hovořilo se 

například o „významných sabotážních operacích proti klíčovému kubánskému průmyslu 

a veřejným podnikům“
96

 včetně ropných rafinerií,
97

 vše však mělo probíhat bez přímého 

nasazení armády USA.
9899

 

Castro o Kennedyho odhodlání vyhnout se nasazení amerických vojáků a přímé 

intervenci nicméně nevěděl. Nepřátelský postoj, který Spojené státy vůči jeho režimu 

zaujaly jen několik měsíců po pádu Fulgencia Batisty ho přesvědčoval spíše o opaku, a 

tak se v létě roku 1962 rozhodl přijmout sovětské rakety středního doletu. Ačkoli v celé 

situaci hrála velkou roli Chruščovova snaha získat strategickou výhodu v rámci studené 

války, k raketové krizi by pravděpodobně nedošlo, kdyby Američané během 

předchozích měsíců nevyvíjeli extrémní snahu zbavit se nového kubánského politického 

zřízení. Představitelé Sovětského svazu neúspěšnou invazi v Zátoce sviní považovali za 

důkaz nerozhodnosti prezidenta Kennedyho,
100

 a rozhodli se této slabosti využít. Jak ale 

ve své knize Kennedy’s Quest for Victory podotýká Thomas G. Paterson, „Nikita 

Chruščov by býval nikdy neměl možnost začít svou nebezpečnou raketovou partii, kdyby 

se Kennedy nesnažil vymazat Castra a jeho revoluci ze [západní] polokoule.“
101

 

Kubánci se domnívali, že když sovětské rakety středního doletu na své území 

přijmou, Spojené státy se ostrov neodváží napadnout v obavě z vyvolání jaderné války. 

„Kuba učinila opatření, aby bránila svou bezpečnost proti systematické politice 

nepřátelství a agrese,“
102

 svěřil se Castro během krize, a ačkoli to Američané v té době 

veřejně nepřiznali, motivy kubánské vojenské spolupráce se Sovětským svazem si dobře 

uvědomovali. Už v září CIA ve svých odhadech dospěla k závěru, že „hlavním cílem 

současného hromadění vojenských sil na Kubě je posílit tamější komunistický režim 

proti tomu, co Kubánci a Sověti chápou jako nebezpečí, že by se ho Spojené státy mohly 
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pokusit jednou, nebo druhou cestou svrhnout.“
103

 Později se podobně vyjádřil i ministr 

obrany Robert McNamara, který sice trval na tom, že Američané rozhodně neměli 

v úmyslu na Kubě vojensky zasahovat, zároveň ale připustil, že „kdyby byl tehdy 

kubánským lídrem, dost možná by dospěl k závěru, že existovalo velké nebezpečí 

americké invaze, a stejně tak (…) pokud by byl tehdy sovětským lídrem, asi by vyvodil 

tentýž závěr.“
104

 Ačkoli tedy kubánskou raketovou krizi vyvolali Castro s Chruščovem 

rozhodnutím dopravit na karibský ostrov rakety středního doletu s jadernými hlavicemi, 

americká zahraniční politika hrála především v kubánských myšlenkových pochodech 

významnou roli a Castra svými činy k podniknutí velmi riskantního kroku téměř jistě 

přesvědčila. 

4.2 Vliv kubánské raketové krize na vztahy mezi Kubou a 

supervelmocemi 

Samotnému průběhu kubánské raketové krize se v této práci věnovat nebudu, 

jelikož znamenala v první řadě konfrontaci mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, 

kdežto americko-kubánské vztahy ve dnech největšího napětí hrály roli minimální. 

Castro pro prezidenta Kennedyho v této době představoval vedlejší problém, Kubánce 

považoval pouze za „loutky a agenty mezinárodního spiknutí,“
105

 při svých 

rozhodnutích měl na paměti především strategické rozložení sil mezi oběma 

znepřátelenými bloky v rámci studené války, zatímco určitý vliv měl také dopad celé 

krize na otázku Berlína.  

Jelikož jednání o řešení raketové krize probíhala výlučně mezi Washingtonem a 

Moskvou, kubánští politici včetně Castra neměli možnost je výrazněji ovlivnit, s čímž 

se jen těžko srovnávali. Fidela Castra nesmírně urážel fakt, že byl o důležitých 

rozhodnutích Chruščovem informován až zpětně, či dokonce vůbec (o dohodě mezi 

oběma mocnostmi se údajně dozvěděl z rádia), a do značné míry měnil jeho pohled na 

spojenectví se Sovětským svazem. „Rusové nás opustili, uzavřeli dohodu s Američany, 
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a ani se neobtěžovali nás o tom někdy informovat,“
106

 zněla jeho reakce na smlouvu 

vynucující stažení sovětských raket z Kuby. Ačkoli Chruščov rakety vyměnil za 

poněkud vágní slib,
107

 že Spojené státy v budoucnu na Kubu nepodniknou vojenskou 

invazi,
108

 a v podstatě tak dosáhl původního kubánského cíle, Castro považoval 

sovětské jednání za neakceptovatelné a příliš přátelské vůči USA. „Kdyby ty rakety byly 

naše, stále by tu (na Kubě) byly,“
 109

  nechal se slyšet v roce 1990.  

Vztahy mezi Kubou a Sovětským svazem se tudíž následkem raketové krize 

snad poprvé od revoluce razantně zhoršily. Sám Castro s odstupem času přiznal, že 

události podzimu 1962 měly na spojenectví mezi oběma státy vliv ještě mnoho let.
110

 

Kubánci si během krize uvědomili, že se stali pouhou loutkou v ruce Nikity Chruščova 

a s tím se jen těžko srovnávali, obzvlášť po tom, co věnovali obrovské úsilí snaze 

vymanit se z vlivu Spojených států amerických. Pro mnohé konec roku 1962 

symbolizoval období vystřízlivění, během kterého si uvědomili, že chování USA a 

Sovětského svazu bylo v mnoha ohledech totožné, a že imperialismus, za který tak často 

kritizovali svého severního souseda, měl hluboké kořeny i na území jejich nového 

spojence. „Cítili jsme hluboké zklamání, rozhořčení a bolest. Bylo to, jako kdybychom 

byli zbaveni ne raket, ale samotného symbolu solidarity.“
111

 

SSSR se nicméně podařilo Castra alespoň do jisté míry udobřit. První náměstek 

předsedy Rady ministrů Sovětského svazu, Anastáz Mikojan, kubánského lídra po 

několika dnech nakonec přesvědčil k souhlasu s odstraněním raket z ostrova, a to 

navzdory Castrově snaze dávat Sovětům při každé příležitosti najevo, jak velkou zradu 

a ponížení pro něj jejich chování v průběhu raketová krize představovalo. Do značné 

míry tak u Kubánců zvítězil pragmatismus, „příštích skoro 30 let jsme dostávali naše 

zbraně od Sovětského svazu zadarmo. (…) Takže jsme nechtěli způsobit, aby naše vztahy 
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zahořkly.“
112

 Na druhou stranu ale opadlo prvotní nadšení z komunistického spojence, 

což nahrávalo případným, ač velmi nepravděpodobným, pokusům o normalizaci vztahů 

se Spojenými státy.  

4.2.1 Americká zahraniční politika vůči Kubě po raketové krizi 

Kubánská raketová krize znamenala mimo jiné konec neúspěšné operace 

Mongoose. Ta byla nejprve během vypjatých říjnových dní jen přerušena, aby nedošlo 

ke zmaření americko-sovětských jednání, nicméně po tom, co Kennedymu jeho poradce 

pro otázky národní bezpečnosti, McGeorge Bundy, sdělil, že „panuje téměř univerzální 

shoda, že se Mongoose nachází ve slepé uličce, (…) a její kancelář by proto měla být 

rozpuštěna,“
113

 Američané od celé operace opravdu opustili. Vedoucí slovo v politice 

Spojených států vůči Kubě převzal nově zřízený meziresortní speciální výbor spadající 

pod ministerstvo zahraničí.
114

 

Konec operace Mongoose ale neznamenal konec sabotáží na kubánském území. 

Skupiny exulantů dříve pracující v rámci operace po jejím zániku mnohdy 

v podkopávání Castrova režimu pokračovaly na vlastní pěst, či za pomoci amerických 

republikánů. Z Kennedyho pohledu však podobné akce nedokázaly dosáhnout kýženého 

úspěchu v podobě zásadního oslabení Castra. Mladý prezident proto začal pochybovat o 

jejich smyslu a užitečnosti pro snahu karibský ostrov osvobodit, jelikož se zdálo, že 

sabotáže a přepadení „posilují ruskou pozici na Kubě a komunistickou kontrolu nad 

Kubou, a ospravedlňují na Kubě represivní opatření, která by jinak nemusela být 

považována za nezbytná.“
115

  

Přes toto zjištění se ale CIA vrátila k plánování a organizování sabotážních 

operací na kubánské půdě téměř okamžitě po vyvrcholení raketové krize a v létě 1963 

už proti Kubě podnikala znovu skoro stejné aktivity, jako na jaře 1962.
116

 Americkým 

cílem slovy Deana Ruska dále zůstávalo „utáhnout smyčku kolem kubánské ekonomiky 

a zvýšit míru izolace Castrova režimu z politického života [západní] polokoule dokud se 
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z toho režimu nestane naprostý vyvrhel.“
117

 K  oživení došlo během roku 1963 také co 

se týče pokusů o atentát na kubánského lídra,
118

 jak je patrné tyto snahy však stejně jako 

snahy podkopat Castrův režim nikdy svého cíle nedosáhly. Kubánce naopak nutily 

k intenzivnější spolupráci se Sovětským svazem a do značné míry tak působily 

kontraproduktivně – jak totiž podotýká ve své knize Kennedy's Wars: Berlin, Cuba, 

Laos, and Vietnam Lawrence Freedman, pro Spojené státy v tomto období 

nepředstavoval takový problém Castro samotný, ale spíše úzké propojení jeho režimu se 

SSSR, a s ním související přítomnost ruských vojáků na Kubě.
119

 Americké rozhodnutí 

praktikovat politiku, která ostrovní stát hnala stále hlouběji do sovětské náruče, lze 

proto jen těžko chápat jako logické, a můžeme jen spekulovat, do jaké míry v této 

souvislosti prezidenta Spojených států a jeho administrativu ovlivnila vypjatá atmosféra 

studené války, minimální vzdálenost Kuby od amerického pobřeží a často zmiňovaná 

posedlost Fidelem Castrem ze strany bratří Kennedyů. 

4.2.2 Náznaky americko-kubánského sblížení během Kennedyho 

vlády 

 Tlak na svržení Castrova režimu byl v USA za studené války opravdu obrovský, 

karibský ostrov z počátku 60. let představoval velký trn v oku nejen pro často 

radikálnější republikány, ale téměř pro celé americké obyvatelstvo. Během Kennedyho 

administrativy, a především po pominutí raketové krize, přesto Spojené státy zvažovaly 

určité zmírnění své zahraniční politiky vůči Kubě a případnou normalizaci vzájemných 

vztahů za účelem izolace karibského státu od Sovětského svazu.
120

 V této krátké 

kapitole se proto zaměřím právě na tyto, ač neúspěšné a většinou Kubánci iniciované, 

pokusy obě země znovu politicky a ekonomicky sblížit. 

 K prvnímu náznaku kubánské ochoty se Spojenými státy spolupracovat došlo 

krátce po Kennedyho vítězství v prezidentských volbách. Castro dal v té době 

Američanům najevo svou připravenost vyjednávat s nimi jako rovnocenný partner a na 
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základě vzájemného respektu.
121

 Jeho slova ale nedočkala žádné odpovědi – pokud by 

totiž tehdejší kubánská vláda neprošla zásadními změnami, jakékoli vyjednávání ze 

strany USA by „bylo interpretováno přáteli i odpůrci Spojených států jako slabost, a 

utlumilo by vzpurnou náladu částí kubánské opozice na Kubě a v zahraničí.“
122

 Stejné 

(tedy v podstatě žádné) reakce se pak dostalo i Castrovu návrhu do jisté míry obnovit 

vztahy mezi oběma zeměmi po invazi v Zátoce sviní.
123

 

 Najít se Spojenými státy určitý modus vivendi se v srpnu 1961 pokusil i Ernesto 

‚Che‘ Guevara během již výše zmíněné konverzace s poradcem prezidenta Kennedyho, 

Richardem Goodwinem. Guevara navrhl několik různých cest, jak by Kubánci 

Američanům mohli ustoupit – mluvil například o zaplacení za znárodněné objekty skrze 

obchod, slibu neuzavírat se SSSR a dalšími státy východního bloku politická 

spojenectví či ochotě omezit aktivity kubánské revoluce v ostatních zemích.
124

 

Prezident Kennedy nicméně i tentokrát kubánskou iniciativu odmítl, tentokrát kvůli 

jejímu načasování a možným důsledkům – pokus o usmíření přišel „moc brzy po 

ponižující Zátoce sviní“ a přijetí „modu vivendi by legitimizovalo marxistický režim na 

[západní] polokouli, a tím pádem i částečně ospravedlňovalo komunistické akce proti 

demokratickým režimům ve Venezuele a jinde.“
125

  

 Po kubánské raketové krizi ale Spojené státy svůj postoj alespoň částečně 

přehodnotily, „stažení sovětských raket z Kuby změnilo tehdejší atmosféru“
 126

 a podle 

Goodwina přimělo prezidenta Kennedyho vážněji uvažovat o zlepšení vztahů mezi 

oběma zeměmi. Kennedy proto vyslal na půdu OSN tajného posla, který měl navázat 

kontakt s kubánským delegátem a pokusit se položit základy určitému sblížení.
127

 Jak 

totiž podotkl jeden ze členů americké rady pro národní bezpečnost, začínalo „být 
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poměrně jasné, že isolace od svobodného světa Kubě v reálném smyslu neubližuje,“
 128

 a 

tak výhodnější alternativu představovalo pokusit se ostrov izolovat spíše od Sovětského 

svazu. Jistému udobření se Spojenými státy a zmírnění závislosti na SSSR byl očividně 

v průběhu roku 1963 nakloněn i Fidel Castro, který se opakovaně snažil dát své záměry 

najevo skrze americké novináře či pracovníky OSN.
129

 „Existuje důvod se domnívat, že 

je Castro ze své současné závislosti na sovětském bloku nešťastný, (…) a že by rád 

navázal nějaký oficiální kontakt s USA a že je ve snaze dosáhnout normalizace našich 

vztahů ochoten zajít poměrně daleko,“
130

 informoval Bílý dům například William 

Attwood, blízký spolupracovník Adlaie Stevensona.  

Stejně jako v předchozích letech, se ale i tentokrát Spojené státy rozhodly na 

Castrovy nabídky veřejně nereagovat a vztahy s Kubou prozatím nevylepšit; důvodů, 

proč tak učinily, se dá najít hned několik. Kubánci se snažili s USA usmířit v první řadě 

kvůli případnému obchodu mezi oběma státy, který by jim pomohl zlepšit ekonomickou 

situaci na ostrově. Pokud by ale došlo ke zlepšení ekonomické situace, Castrův režim by 

téměř jistě získal na Kubě ještě větší podporu, a potenciálně postavil základy pro vznik 

dalších komunistických vlád na území Latinské Ameriky, což bylo samozřejmě 

v rozporu s americkými zájmy na západní polokouli. Z tohoto důvodu se proti sblížení 

s karibským státem stavěla kancelář amerického ministerstva zahraničí pro mezi-

americké záležitosti a následně i CIA.
131

 Obrovský problém ale z politického hlediska 

představovalo také veřejné mínění, obyvatelstvo Spojených států po raketové krizi 

jakémukoli ustupování Castrovi a jeho režimu rozhodně nebylo nakloněno, a všechny 

kroky tímto směrem proto vláda musela provádět tajně.
132

 Jen těžko si proto lze 

představit, že by se Kennedymu podobnou politiku podařilo oficiálně prosadit. 

 Zda by se o přesvědčení veřejnosti o výhodách smířlivějšího přístupu ke Kubě 

mladý prezident alespoň pokusil, se pravděpodobně už nikdy nedozvíme, jeho náhlá 

smrt v listopadu 1963 totiž znamenala nástup nové administrativy Lyndona B. Johnsona 

a odchod kubánské otázky ze středu politického dění. Můžeme jen spekulovat o tom, 

jestli by se Kennedy dokázal vypořádat s opozicí ze strany republikánů, kubánských 
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exulantů a většinové veřejnosti, důležitější otázkou však zůstává, zda o zlepšení 

americko-kubánských vztahů vůbec stál, nebo pro něj konverzace s Castrem skrze 

novináře a pracovníky OSN představovala pouze začátek cesty, na kterou se nikdy 

nehodlal vydat. Ať tak či onak, nový prezident Johnson se po nástupu k moci rozhodl od 

těchto „mlhavých, delikátních a marginálních kontaktů“
133

 s kubánským lídrem 

definitivně upustit a zahraniční politice vůči Kubě věnovat výrazně méně času a 

prostoru než jeho předchůdce.
134
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Závěr 

Z práce vyplývá, že americká zahraniční politika vůči Kubě na začátku druhé 

poloviny 20. století nebyla vhodně zvolená ani provedená, a do velké míry tak působila 

kontraproduktivně. Svými činy, které skvěle ilustrovala neúspěšná invaze v Zátoce 

sviní, Spojené státy nejen nedokázaly dosáhnout svého hlavního cíle v podobě svržení 

Castrova režimu, ale navíc ještě karibský stát zaháněly do sovětského tábora. 

S odstupem času se zdá pravděpodobné, že vstřícnější postoj by ve výsledku 

představoval lepší řešení pro obě strany. Nicméně i kdyby si to v té době američtí 

prezidenti a jejich podřízení uvědomili, stáli by, vzhledem k obrovskému vlivu studené 

války na tehdejší politickou situaci, před téměř neřešitelnou otázkou, jak podobnou 

strategii prosadit. 

Spojené státy měly na Kubě v průběhu první poloviny 20. století zásadní vliv, a 

to jak ekonomický, tak politický. Na ostrově často podporovaly stabilní a přátelské 

režimy na úkor těch demokratických, čímž v tamějších obyvatelích vzbuzovali 

antiamerikanismus a pomohly připravit podmínky pro kubánskou revoluci. Fidel Castro 

se tak na Kubě k moci dostal nepřímo i díky USA. Jelikož si ale za hlavní cíl kladl 

právě zmírnění závislosti na Spojených státech, Američané se v obavě ze ztráty 

dominance na západní polokouli rozhodli jeho režimu zbavit. Za politikou Dwighta 

Eisenhowera, která vedla například k obchodnímu embargu či přerušení diplomatických 

styků s karibským státem, tak nestála snaha prosadit demokracii, ale spíše uchránit na 

Kubě své zájmy. Jednotlivé americké kroky vůči režimu pak často přicházely v reakci 

na Castrova provokativní gesta, zatímco podstatnou roli hrála i obava z komunismu a 

případného vývozu revoluce do zbytku Latinské Ameriky.  

S nástupem Johna F. Kennedyho k moci se přístup ke Kubě příliš nezměnil. 

Nový prezident jen několik týdnů po své inauguraci schválil Spojenými státy 

organizované vylodění kubánských exulantů v Zátoce sviní, které pro něj nejen skončilo 

obrovským neúspěchem na domácí půdě, ale navíc ještě pomohlo upevnit moc Castrova 

režimu, který v zápětí kubánský lídr prohlásil za marxistický. Kennedyho tato porážka 

přiměla kubánskou otázku postavit do středu své pozornosti, což Fidela Castra vedlo 

k obavě ze zásadní americké intervence, užší spolupráci se Sovětským svazem a 

nakonec i souhlasu s přesunem sovětských raket na karibský ostrov. Na zavinění 
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následné raketové krize měla proto americká zahraniční politika vůči Kubě značný 

podíl. 

Po odeznění kubánské raketové krize došlo k několika náznakům, že by se 

vztahy mezi oběma státy mohly do jisté míry zlepšit, smrtí prezidenta Kennedyho 

v listopadu 1963 ale jakékoli snahy o vyjednávání z americké strany na mnoho let 

ustaly. I kdyby však Kennedy žil, existuje jen malá pravděpodobnost, že by k usmíření 

opravdu došlo – veřejné mínění podobnému rozhodnutí totiž rozhodně nebylo 

nakloněno a prosadit vůči Castrovu režimu mírnější (ač z dlouhodobého hlediska dost 

možná přínosnější) politiku představovalo těžký úkol, otázkou proto navždy zůstane, 

zda by se o to mladý prezident vůbec pokusil. 

Americká zahraniční politika vůči Kubě v letech 1959-1963 se tak do historie 

Spojených států zapsala velmi negativně. Za studené války bylo pro prezidenty USA 

téměř nemožné zaujmout pozitivní postoj vůči levicově zaměřenému státu 

nacházejícímu se jen několik kilometrů od pobřeží Floridy a snažícímu se vymanit 

z americké sféry vlivu. Přesto ale kroky Spojených států nelze považovat za správné. 

Nekompromisní přístup totiž působil do velké míry kontraproduktivně, Fidela Castra se 

Američanům sesadit nepodařilo, kubánského lídra naopak zaháněli do sovětského 

tábora a nutili režim radikalizovat, čímž situaci akorát zhoršovali. Celý problém dle 

mého názoru skvěle vystihují právě Castrova slova, která při své návštěvě USA v roce 

1959 adresoval tehdejšímu viceprezidentovi Richardovi Nixonovi:  

 „Vaše země je ohromná – ta nejbohatší, ta největší, ta nejmocnější na světě. Vaši 

lidé by proto měli být hrdí, sebevědomí a šťastní. Ale všude, kam přijdu, se mi zdáte plní 

strachu – strachu z komunismu, strachu, že když na Kubě dojde k pozemkové reformě, 

tak vypěstuje trochu rýže a poptávka po Vaší rýži se zmenší – strach, že když se Latinská 

Amerika stane industrializovanější, americké továrny nebudou schopné v zahraničí 

prodávat tolik, jako dříve. Vy v Americe byste neměli tolik mluvit o obavě, co by 

komunisté mohli udělat na Kubě nebo v nějaké jiné zemi Latinské Ameriky, Asie či 

Afriky – měli byste mluvit více o své vlastní síle, a důvodech, proč je Váš systém lepší 

než komunismus a všechny ostatní formy diktatury.“
135
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Summary 

This bachelor thesis analyzes the American foreign policy towards Cuba from 

1959 to 1963 and comes to the conclusion that it was neither well chosen nor 

successfully executed, and as a result had various counterproductive effects. The United 

States were not only unable to achieve their main goal in overthrowing Castro’s regime, 

but their efforts, represented by the failed Bay of Pigs Invasion, also helped force the 

Caribbean state into the arms of the Soviet Union. In retrospect, it seems plausible that a 

more accommodating American approach would have in the end benefited both sides, 

however, even if the U.S. presidents became aware of this, implementing such a policy 

would have been an extremely difficult task for them due to the huge impact the Cold 

War had on contemporary political situation. 

During the first half of the 20
th

 century, The United States exerted a great 

influence on Cuba, in terms of both politics and economy. The Americans often 

favoured stable and friendly regimes on the island at the expense of the democratic 

ones, and as a result helped pave the way for the Cuban Revolution. Therefore, when 

Fidel Castro came to power in Cuba, it was partly due to the U.S., but because he 

intended to end his state’s reliance on the United States as soon as possible, the 

Americans decided to get rid of his regime in fear of losing their dominance in the 

Western Hemisphere. The policy of Dwight Eisenhower, which led for example to the 

trade embargo or severance of diplomatic relations with the Caribbean state, was hence 

driven by the need to protect American interests in Cuba, and not by the will to enforce 

democracy. Many of the actions the U.S. took against the regime came in reaction to 

Castro’s provocative gestures, while the fear of Communism and possibility of export of 

the revolution into the rest of Latin America also played a huge role. 

After John F. Kennedy became the president of the United States, the policy 

towards Cuba remained almost the same. Just weeks after his inauguration, Kennedy 

made one of the biggest mistakes of his career by approving the landing of Cuban exiles 

at the Bay of Pigs. The failed invasion not only caused domestic problems, but also 

helped to further strengthen the Castro regime, which the Cuban leader immediately 

declared to be Marxist. Consequently, the young president started to focus on the Cuban 

policy even more than before, unintentionally leading Castro to believe that the United 

States might in the near future intervene militarily on the island. In fear of another 

invasion, the Cuban leader started to cooperate more closely with the USSR and in the 
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end allowed the Soviets to transport their nuclear missiles to his country. The American 

foreign policy towards Cuba therefore played a significant role in triggering the Cuban 

missile crisis.  

After the crisis, it seemed that the relations between both countries could slightly 

improve, but the death of President Kennedy for many years meant the end of any 

American efforts to negotiate with Cuba. However, had Kennedy lived, the chance of a 

rapprochement would still have remained very slight – the American public was against 

such a decision and enforcing a more accommodating policy towards the Castro regime 

represented a great challenge. Therefore the question forever remains whether the young 

president would even have attempted to improve the relations with Cuba.  

To summarize, the American foreign policy towards Cuba between 1959 and 

1963 went down in history as a big failure. Despite the fact that during the Cold War it 

was almost impossible for the U.S. presidents to adopt a positive attitude towards a 

leftist state located only several miles from the coast of Florida and trying to reduce the 

American influence on its territory, the subsequent actions of the United States still 

cannot be regarded as right.  The uncompromising stance had many counterproductive 

effects, the Americans were not able to overthrow Fidel Castro this way, and on top of 

that forced the Cuban leader to strengthen his ties with the Soviets and to radicalise his 

regime, so the adopted policy only made the situation worse from the U.S. perspective. 



   

 

39 

  

 

Použité zdroje  

Primární zdroje 

„Castro Denounces U.S. Agression“, Latin American Network Information Center, 

http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1961/19610423.html (staženo 18. 4. 2014). 

Despatch From the Embassy in Cuba to the Department of State, Foreign Relations of 

the United States, 1958-1960, Volume VI, Cuba, Document 616, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d616 (staženo 25. 4. 

2014). 

Editorial Note, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, 

January 1961-September 1962, Document 270, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d270 (staženo 19. 4. 

2014). 

Memorandum by William Attwood, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, 

Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, Document 367, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d367 (staženo 26. 4. 

2014). 

Memorandum From Gordon Chase of the National Security Council Staff to the 

President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), Foreign Relations 

of the United States, 1961-1963, Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, 

Document 282, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d282 

(staženo 26. 4. 2014). 

Memorandum From the Chief of Operations, Operation Mongoose (Lansdale), Foreign 

Relations of the United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, January 1961-September 

1962, Document 281, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-

63v10/d281 (staženo 19. 4. 2014). 

Memorandum From the Chief of Operations, Operation Mongoose (Lansdale) to the 

Special Group (Augmented), Foreign Relations of the United States, 1961-1963, 

Volume X, Cuba, January 1961-September 1962, Document 399, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d399 (staženo 22. 4. 

2014). 



   

 

40 

  

Memorandum for the Director of Central Intelligence, 19. ledna 1962, National Security 

Archive, 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/620119%20Meeting%20with%20the

%20Attorney%20Gen..pdf (staženo 19. 4. 2014). 

Memorandum for the Special Group (Augmented), 25. července 1962, National 

Security Archive, 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/620725%20Review%20of%20Op.%

20Mongoose.pdf (staženo 22. 4. 2014). 

Memorandum From the President's Assistant Special Counsel (Goodwin) to President 

Kennedy, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, January 

1961-September 1962, Document 257, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d257 (staženo 16. 4. 

2014). 

Memorandum From the President's Special Assistant for National Security Affairs 

(Bundy) to President Kennedy, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, 

Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, Document 261, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d261 (staženo 24. 4. 

2014). 

Memorandum of a Conference With the President, White House, Washington, March 

17, 1960, 2:30 p.m., Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Volume VI, 

Cuba, Document 486, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-

60v06/d486#fn2 (staženo 6. 4. 2014). 

Memorandum of Meeting With President Johnson, Foreign Relations of the United 

States, 1961-1963, Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, Document 388, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d388 (staženo 26. 4. 

2014). 

Mikoyan-Castro Meeting in Havana, 3. listopadu 1962, v Major Problems of American 

Foreign Relations, Volume II: Since 1914, Thomas G. Paterson a Dennis Merrill, eds. 

(Lexington: D. C. Heath and Company, 1995), 491. 

National Intelligence Estimate, Foreign Relations of the United States, Volume VI, 

Cuba, Document 531, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-

60v06/d531 (staženo 5. 4. 2013). 

National Security Action Memorandum No. 181, Foreign Relations of the United States, 

1961-1963, Volume X, Cuba, January 1961-September 1962, Document 386, 



   

 

41 

  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d386 (staženo 22. 4. 

2014). 

Notes on the 478th Meeting of the National Security Council, Foreign Relations of the 

United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, January 1961-September 1962, Document 

166, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d166 (staženo 15. 4. 

2014). 

Paper Prepared by the 5412 Committee, Foreign Relations of the United States, 1958-

1960, Volume VI, Cuba, Document 481, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d481 (staženo 6. 4. 2014). 

Paper Prepared for the National Security Council by an Interagency Task Force on 

Cuba, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, January 

1961-September 1962, Document 202, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d202 (staženo 15. 4. 

2014). 

Prezidentská debata v New Yorku, 21. října 1960, The American Presidency Project, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29403 (staženo 8. 4. 2014). 

Proslov senátora Johna F. Kennedyho, Cincinnati, Ohio, Democratic Dinner, 6. října 

1960, The American Presidency Project, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=25660 (staženo 6. 4. 2014). 

Radio and Television Report to the American People on the Soviet Arms Buildup in 

Cuba, 22. října 1962, The American Presidency Project, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=8986&st=puppets&st1= (staženo 

23. 4. 2014).  

Rough draft of summary of conversation between the Vice President and Fidel Castro, 

25. Dubna 1959, The National Security Archive, 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/19590425.pdf (staženo 5. 4. 2014). 

Senát Spojených států amerických, Alleged Assassination Plots Involving Foreign 

Leaders (Washington: U.S. Government printing office, 1975), 

http://www.intelligence.senate.gov/pdfs94th/94465.pdf (staženo 14. 4. 2014). 

Speech by President Fidel Castro Ruz during closing session of 16th Congress of the 

Cuban Workers Federation, Latin American Network Information Center, 

http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1990/19900129.html (staženo 23. 4. 2014). 



   

 

42 

  

Statement on Cuba by Senator John F. Kennedy, 20. října 1960, The American 

Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=74127 (staženo 

8. 4. 2014). 

Summary Record of the 29th Meeting of the Executive Committee of the National 

Security Council, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XI, 

Cuban Missile Crisis and Aftermath, Document 201, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d201#fn3 (staženo 24. 4. 

2014). 

Telegram From the Department of State to the Embassy in Cuba, Foreign Relations of 

the United States, 1961-1963, Volume X, Cuba, January 1961-September 1962, 

Document 7, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d7 (staženo 

7. 4. 2014). 

Testimony of Earl E. T. Smith, Hearings before the U.S. Senate Subcommittee, 30. 

srpna 1960, Senát Spojených států amerických, http://www.latinamericanstudies.org/us-

cuba/gardner-smith.htm (staženo 26. 4. 2014). 

The Military Buildup in Cuba, Special National Intelligence Estimate, 19. září 1962, 

Central Intelligence Agency, 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000242

425.pdf (staženo 23. 4. 2014). 

The President's News Conference, 21. března 1963, The American Presidency Project, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9124&st=justify+repressive&st1= 

(staženo 24. 4. 2014). 

„Transcript of Platt Amendment (1903)“, Our Documents: 100 Milestone Documents 

from the National Archives, 

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=55&page=transcript (staženo 

1. 4. 2014). 

 

Sekundární zdroje 

Monografie 

James G. Blight, Bruce G. Allyn a David A. Welch, Cuba on the Brink: Castro, the 

Missile Crisis and the Soviet Collapse (Lanham: Rowman & Littlefield, 2002). 



   

 

43 

  

Philip W. Bonsal, Cuba, Castro, and the United States (USA: University of Pittsburgh 

Press, 1971), 184-185, http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/pageviewer-

idx?c=pittpress;cc=pittpress;idno=31735057892899;node=31735057892899%3A1.25;fr

m=frameset;view=image;seq=205;page=root;size=s (staženo 15. 4. 2014). 

Fidel Castro a Ignacio Ramonet, Fidel Castro: My Life: A Spoken Autobiography (New 

York: Simon & Schuster, 2006). 

Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars: Berlin, Cuba, Laos and Vietnam (New York; 

Oxford: Oxford University Press, 2000). 

Howard Jones, Bay of Pigs (Cary: Oxford University Press, 2008). 

Vladimír Nálevka, Fidel Castro (Praha: Epocha, 1997). 

Josef Opatrný, Kuba (Praha: Libri, 2002). 

Thomas G. Paterson, Kennedy's Quest for Victory : American Foreign Policy, 1961-

1963 (New York: Oxford University Press, 1989). 

Louis A. Perez, Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy (Athens: 

University of Georgia Press, 2003). 

Stephen G. Rabe, „Controlling Revolutions: Latin America, the Alliance for Progress, 

and Cold War Anti-Communism“, v Kennedy’s Quest for Victory: American Foreign 

Policy, 1961-1963, ed. Thomas G. Paterson et al. (New York: Oxford University Press, 

1989). 

Stephen G. Rabe, The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts 

Communist Revolution in Latin America (Chapel Hill: The University of Northern 

Carolina Press, 1999). 

Richard Reeves, President Kennedy, Profile of Power (New York: Simon & Schuster, 

1993). 

Arthur M. Schlesinger, Jr., A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House 

(USA: Mariner Books, 2002). 

Arthur M. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy and His Times, Volume 1 (USA: Mariner 

Books, 2002). 

Lars Schoultz, That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban 

Revolution (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009). 

Theodore C. Sorensen, Kennedy (New York: Harper & Row, 1965). 

Clifford L. Staten, History of Cuba (Gordonsville: Palgrave Macmillan, 2005). 

Julia E. Sweig, Cuba: What Everyone Needs to Know (New York: Oxford University 

Press, 2009). 



   

 

44 

  

Peter Wyden, Bay of Pigs: the untold story (New York: Simon and Schuster, 1979). 

 

Odborné články 

Kenneth Michael Absher, „Mind-sets and missiles: A First Hand Account of the Cuban 

Missile Crisis“, Strategic Studies Institute (září 2009), 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub935.pdf (staženo 10. 5. 2014). 

Michael Dunne, „Perfect Failure: the USA, Cuba and the Bay of Pigs, 1961“, The 

Political Quarterly 82, č. 3, (červenec-září 2011), 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bcfaf763-34a9-426e-8f77-

587433031627%40sessionmgr4002&vid=6&hid=4204 (staženo 6. 4. 2014). 

Richard Goodwin, „President Kennedy's Plan for Peace with Cuba“, The New York 

Times, 5. července 2000, http://www.nytimes.com/2000/07/05/opinion/president-

kennedy-s-plan-for-peace-with-cuba.html (staženo 26. 4. 2014). 

Aiyaz Husain, „Covert Action and US Cold War, Strategy in Cuba, 1961–62“, Cold 

War History 5, č. 1 (Únor 2005): 43-44, 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=46837be2

-aa3f-43eb-b8ea-f5d3241ea644%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4105 (staženo 16. 4. 

2014). 

Alan H. Luxenberg, „Did Eisehower Push Castro into the Arms of the Soviets?“, 

Journal of Interamerican Studies and World Affairs 30, č. 1 (1988), 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic608387.files/165789.pdf (staženo 5. 4. 2014). 

Philip Zelikow, „American Policy and Cuba, 1961-1963“, Diplomatic History 24, č. 2 

(jaro 2002), 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=30a30fe2-

d02b-4733-a06e-b3ef1fced4c0%40sessionmgr4003&vid=2&hid=4108 (staženo 11. 4. 

2014). 

Internetové zdroje 

 „The Bay of Pigs Ivasion/Playa Girón, A Chronology of Events“, The National 

Security Archive, http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/chron.html (staženo 7. 4. 

2014). 



   

 

45 

  

„The Castropedia: Fidel's Cuba in facts and figures“, The Independent, 17. ledna 2007, 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-castropedia-fidels-cuba-in-

facts-and-figures-432478.html (staženo 14. 4. 2014). 

„The United States, Cuba, and the Platt Amendment, 1901“, U.S. Departement of State: 

Office of the Historian, http://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt (staženo 10. 

5. 2014). 

 


