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Abstrakt

Tato diplomová práce se jmenuje Mediální obraz vylodění v Zátoce sviní na Kubě 

v československém dobovém tisku. Jejím cílem je ukázat celkový obraz toho, jak 

událost předkládaly čtyři dobové deníky – Rudé právo, Lidová demokracie, Mladá 

fronta a Obrana lidu. V první části se práce věnuje historickému popisu vylodění 

v Zátoce sviní, a to včetně událostí, které tomu předcházely, vztahům mezi 

Československem a Kubou, nastíněním toho, jak fungovala cenzura a propaganda. 

Nechybí krátké představení deníků. Druhá část práce se zabývá analýzou článků 

z dobových periodik, na jejímž základě vzniká mediální obraz události. Vylodění 

v Zátoce sviní se stalo prvním vážným konfliktem mezi revoluční Kubou a Spojenými 

státy na pozadí studené války.

Abstract

This Master Thesis is called Media Image of the Bay of Pigs Invasion of Cuba in the 

Czechoslovakia Contemporary Press. Its aim is to show overall picture of how was the 

Invasion characterized by four contemporary daily newspapers – Rudé právo, Lidová 

demokracie, Mladá fronta a Obrana lidu. The first part of this thesis describes the 

historical background of the Bay of Pigs Invasion and the Invasion itself, relationship 

between Cuba and Czechoslovakia, what was the media situation, censorship, 

propaganda and short introduction of the newspapers. Next part analyses the 

contemporary newspaper articles, which puts together media image of the Invasion. 

During the Cold War, the Invasion of the Bay of Pigs was the first serious conflict 

between Cuba and the USA.
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Úvod

Tato diplomová práce s názvem Mediální obraz vylodění v Zátoce sviní na Kubě 

v československém dobovém tisku se věnuje událostem souvisejícím s vyloděním 

v Zátoce sviní na Kubě dne 17. dubna 1961. Tato událost patří mezi krizové okamžiky 

studené války a jedním z důvodů vyostřených vztahů mezi Kubou a Spojenými státy. 

Práce se zaměřuje na konkrétní časové období a jednu událost dějin. Jedná se 

o rozbor a analýzu z pohledu čtyř dobových deníků – Rudého práva, Lidové 

demokracie, Obrany lidu a Mladé fronty. Zprávy jsou sledovány přibližně dva týdny 

před vyloděním a tři týdny po něm. Cílem práce je ukázat, jakým způsobem periodika 

tehdejší doby na událost nahlížela a jakým způsobem ji podávala svým čtenářům.

Z toho se utvoří celkový mediální obraz vylodění v Zátoce sviní. 

První část diplomové práce se zaměřuje na popis historických souvislostí 

vedoucích k vylodění, počátky špatných vztahů mezi Kubou a USA. Důležitou 

kapitolou je popis událostí samotné invaze na základě odborných knih. V kapitole 

věnující se diplomatickým a hospodářským vztahům Československa a Kuby 

v příslušných letech ukazuji, jakou roli mezi Kubou a Sovětským svazem mělo 

Československo. Po komunistickém převratu v roce 1948 se v Československu změnil 

systém médií. Důležitým faktorem toho, jak deníky události na Kubě v dubnu 1961 

ukazovaly, bylo kromě politického systému také to, jakým způsobem v naší zemi 

fungovala cenzura. Nechybí krátké představení jednotlivých periodik. 

V druhé části se věnuji samotné analýze deníků.     

Protože mezi tím, jak deníky událost interpretovaly, se neukázal být zásadní 

rozdíl, a z důvodu větší přehlednosti toho, jak šly události po sobě a jak obsahová forma 

článků s postupem dní eskalovala, byla analýza provedena dle časové posloupnosti

událostí. Sledované deníky nejsou rozděleny na jednotlivé kapitoly po jednom 

periodiku, ale raději na kapitoly sledující postup událostí. Tímto způsobem je mediální 

obraz vylodění v Zátoce sviní komplexnější. 
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1 Historické souvislosti a politický vývoj vedoucí 
k vylodění v Zátoce sviní

1.1 Předchozí vývoj a situace na Kubě

Po skončení druhé světové války nebyla Latinská Amerika ve středu zájmu, 

americká pozornost se kvůli počínající bipolaritě světa soustředila hlavně na Evropu 

a Asii. Nezájem Trumanovy a později Eisenhowerovy administrativy o ekonomickou 

situaci v zemích Latinské Ameriky později významně přispěl k zhoršení vztahů mezi 

zeměmi.1

V březnu 1952 byla na Kubě vojenským převratem pod vedením bývalého 

prezidenta Fulgencia Batisty svržena občanská vláda. Jeho nejvýraznější opozicí bylo 

Hnutí mládeže století v čele s Fidelem Castrem. V červenci 1953 tato organizace 

připravila a provedla ozbrojený útok na kasárna Moncada, akce ale skončila 

neúspěchem. Fidelova obhajoba před soudem se stala programem Hnutí, které přijalo do 

názvu datum 26. července. Fidel Castro a jeho bratr Raúl byli odsouzeni, ale v roce 

1955 Batistou amnestováni. Poté odjeli do zahraničí, kde z Mexika připravili další 

ozbrojenou akci skupiny Hnutí 26. července.2

Ta v lednu 1957 zahájila v kubánském pohoří Sierra Maestra partyzánskou 

válku, dařilo se jim utíkat před pokusy Batistovy armády o jejich likvidaci, ovládly 

postupně i nížiny až ke středu ostrova. Partyzánské jednotky byly tak silné, že se v roce 

1958 ubránily útoku Batistových tanků podporovaných letectvem. Po dobytí Santy 

Clary na konci roku 1958 Batista abdikoval.3

Pro většinu aktivistů z Hnutí 26. července znamenal boj proti Batistovi 

především zbavení se utlačovatele a příchod nové a lepší společnosti. Proto Castro 

zezačátku získal podporu bez ohledu na to, jak hluboce byla kubánská společnost 

                                               
1 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 124 

2 Tamtéž

3 OPATRNÝ, Josef. Kuba. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 72
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rozdělená. Sám Castro přisuzoval úspěch revoluce nenávisti a strachu z Batistovy tajné 

policie. Batistova diktatura byla vnímána jako pomstychtivá a krutá.4

Dne 1. ledna 1959 byla oficiálně Batistova diktatura svržena. Přitom v té době 

Kuba statisticky nepatřila mezi ty nejzaostalejší nebo nejchudší země Latinské 

Ameriky. Podle úrovně příjmů na jednoho obyvatele se řadila dokonce na třetí místo za 

Argentinu a na ropu bohatou Venezuelu.5

Batista po bojích utekl, načež byla v Santiagu de Cuba vytvořena nová revoluční 

vláda. Do jejího čela byl postaven prozatímní prezident Manuel Urrutia. Ten do čela 

vlády sice jmenoval José Miro Cardonu, reálné mocenské prostředky ale ovládalo velení 

povstaleckého vojska. Po prvních tenzích Cordona odstoupil a Urrutia pod tlakem do 

čela revoluční vlády jmenoval Fidela Castra. Se záštitou, kterou měl v nejchudších 

vrstvách obyvatelstva, odmítl slíbenou obnovu demokratické společnosti se 

zastupitelským systémem. Jeho radikální sociální utopie měly přinést změnu 

v postavení především pro dělníky a rolníky. Ve snaze o získání podpory USA pro své 

vize však narazil v Bílém domě na nedůvěru k těmto sociálním experimentům.6

První vládní nařízení, která nová vláda vydala, se týkala zvýšení nejnižších 

mezd, snížení cen plynu a elektřiny a cen léků, došlo k regulaci nájemného. Za jeden 

z největších úspěchů revoluce bylo považováno zavedení všeobecné zdravotní péče.7

Nejdůležitější ale byla agrární reforma. Byly zrušeny latifundie a omezila se pozemková 

držba. Životní minimum bylo stanoveno na 27 hektarů, které dostal každý rolník 

zdarma. Vyvlastněné latifundie se staly základem pro budování družstev či státních 

statků. Touto reformou byla nejvíce zasažena domácí pozemková oligarchie 

a především zahraniční společnosti. Tato reforma ale polarizovala Hnutí 26. července, 

výsledkem střetu byl konflikt mezi Castrem a Manuelem Urrutiou, který skončil 

odstoupením prezidenta v červenci 1959. Jeho nástupcem se stal Castrovi naprosto 

loajální Osvaldo Dorticos Torrado. Tuto změnu ještě podpořila manifestace milionu 

rolníků a zemědělských dělníků v hlavním městě. Taková davová shromáždění lidí 

naslouchajících nadšeně projevům svého vůdce, dávala zdání naprosté shody názorů 

                                               
4 GOTT, Richard. Kuba: Nové dějiny, Praha: BB Art, 2005, s. 214

5 JUNGBAUER, Radomír. Latinská Amerika a USA, Zlín: Tigris, 2013, s. 117

6 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 124 - 125

7 GOTT, Richard. Kuba: Nové dějiny, Praha: BB Art, 2005, s. 213
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mezi mocenskou elitou a národem. Nicméně pouze zpočátku taková manifestace shod 

nemusela být manipulována.8

Pro organizaci pozemkové reformy byla zřízena nová instituce, Národní institut 

pro agrární reformu (INRA). Brzy se stala jedním z hlavních stanů nové revoluční 

vlády. Bylo vytvořeno Oddělení průmyslu, které řídil Che Guevara, Oddělení obchodu, 

založena milice o tisíci mužích v čele s Raúlem Castrem. Pod INRA časem patřila 

i výstavba silnic a domů, rozšířila se do oblastí zdravotnictví, vzdělávání i do obrany.9

Hospodářská a politická opatření dala prostor pro větší spolupráci s levicí 

Povstaleckého vojska a komunistů. Castrova skupina postupně souhlasila s účastí 

komunistů na vytváření nového mocensko – politického systému. Proti rostoucímu 

vlivu komunistů se ale postavila skupina vysokých důstojníků. Castro rozhodně a rychle 

zasáhl a jejich vůdce Hubert Matos skončil ve vězení. Castrova reakce byla vyvolána 

hlavně obavou ze spojení opozice s rostoucí exilovou aktivitou. Právě tou dobou začaly 

s tichým souhlasem USA nálety na kubánská města.10

Na konci roku 1959 hospodářské potíže pokračovaly, především kvůli dalšímu 

odlivu kapitálu. Byly zavedeny mimořádné daně pro společnosti těžící ropu. Šedesát 

procent ze svých zisků měly odvádět státu. Spíše než o zisk tu šlo o prověření reakce 

ropných producentů. Kubánskou ekonomiku stále ovládaly Spojené státy, rozhodly se 

proto pro odvetná opatření. Důsledkem ale bylo pouze to, že se Kuba v bipolárním světě 

začala přiklánět k Sovětskému svazu. Ten toho okamžitě využil, proto byl rok 1960 

obdobím průniku sovětských sil do perimetru Spojených států a začátkem pokusu 

o změnu poměru sil na západní polokouli.11

Ještě před oficiálním obnovením diplomatických styků mezi Kubou 

a Sovětským svazem, které byly přerušeny po Batistově převratu, slíbil Sovětský svaz 

Castrovi úvěr, který z velké části Kuba využila na nákup zbraní z Československa.12

Také se Sovětský svaz zavázal od Kuby v následujících letech skupovat milion tun 

cukru každý rok. Jednalo se o zcela politické rozhodnutí, protože Sovětský svaz byl 

                                               
8 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 125 - 126

9 GOTT, Richard. Kuba: Nové dějiny, Praha: BB Art, 2005, s. 220

10 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 127

11 Tamtéž

12 OPATRNÝ, Josef. Kuba. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 73
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v produkci cukru soběstačný. Byla tím započata velká podpora Kuby, která umožnila 

vzdorovat americké hospodářské blokádě. Půjčka, kterou Sovětský svaz Kubě poskytl, 

byla určena na nákup zbraní. Američané zastavili Castrově Kubě všechny formy 

pomoci. 8. května 1960 byly oficiálně obnoveny diplomatické styky mezi SSSR

a Kubou. Sovětský svaz navíc Kubě poslal dodávku ropy, kterou ale americké rafinérie

v červnu 1960 odmítly zpracovat. Jednalo se o společnosti ESSO, Texaco, Shell 

a učinily tak z nařízení Spojených států. Castro poté rafinérie znárodnil.13 Byl také 

zastaven export kubánského cukru do USA. Kubánská vláda jako vzdor znárodnila 

všechny severoamerické cukrovary na Kubě.14

V roce 1960 se předseda sovětské vlády Nikita Chruščov v souvislosti s Kubou 

kromě dodávek zbraní zmínil o možné sovětské vojenské angažovanosti. Po ostré reakci 

Washingtonu na toto prohlášení, se Kuba obrátila na Radu bezpečnosti OSN v kontextu 

podpory, kterou Spojené státy poskytovaly kubánské emigraci, a kontextu porušování 

vzdušného prostoru Kuby americkými letadly. Rada na základě návrhu Argentiny 

a Ekvádoru rozhodla o odročení posouzení stížnosti, dokud nebude nejdříve přešetřena 

v rámci Organizace amerických států (OAS).15

Bílý dům na to zareagoval v srpnu 1960 memorandem o „Odpovědnosti 

kubánské vlády za zvyšování mezinárodního napětí na západní polokouli“, které

předložil Meziamerickému mírovému výboru. Na zasedání Organizace amerických 

států americká delegace prosadila rezolutní odmítnutí intervenční hrozby ze strany 

mocnosti mimo americký kontinent.16

Fidel Castro začal tuto „mocenskou rétoriku Bílého domu“17 používat 

k vystupňování národního sebevědomí. Rozpor mezi bohatou a chudou Amerikou se 

stal nástrojem kubánské propagandy. Dále kubánská vláda znárodnila banky a velké 

průmyslové podniky. To bylo cíleně namířeno proti trvajícímu vlivu severoamerického 

                                               
13 RUMBAUT, Luis E., RUMBAUT, Rubén G. Survivor: Cuba: The Cuban Revolution at 50. Latin 

American Perspectives [online] Leden 2009, Issue 164, Vol. 36, No. 1, s. 84 – 98 [cit. 5. ledna 2015]. 

dostupné z www: http://lap.sagepub.com/
14 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 128

15 JUNGBAUER, Radomír. Latinská Amerika a USA, Zlín: Tigris, 2013, s. 117

16 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 128

17 Tamtéž
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kapitálu. Američané již byli přesvědčeni, že Castorův režim musí být odstraněn 

i násilím, potvrdil to i prezidentský kandidát J. F. Kennedy, ale tato aktivita měla spíše 

opačné účinky. 19. října byl z Havany odvolán americký velvyslanec, byl zablokován 

vývoz amerického zboží na Kubu a zrušen veškerý nákup kubánského cukru. Na to 

kubánská vláda reagovala vysláním obchodní mise do zemí sovětského bloku za účelem 

vytvoření nových vazeb. Na úkor hospodářského hlediska šlo ve všech vzniklých 

dohodách o čistě mocenský kalkul.18

1.2 Hlavní aktéři a političtí představitelé

1.2.1 John Fidzgerald Kennedy

J. F. Kennedy se stal třicátým pátým prezidentem Spojených států amerických. 

V lednu 1961 v úřadu prezidenta nahradil Dwighta Eisenhowera jako jeden z historicky 

nejmladších. Co se týče politiky vůči Kubě, Kennedyho administrativa pokračovala 

v cestě předešlého prezidenta. Kennedy se však od začátku snažil prosadit vlastní styl 

politiky silného vůdce. Ve svém inauguračním proslovu se zasadil o bojování za 

svobodu a slíbil pomoc těm národům, které bojují proti útlaku a bídě. Přislíbil řešit 

rasové problémy. Jeho politika se orientovala spíše na zahraniční než domácí sféru.19

Této jeho nové doktríně se říkalo „Spojenectví pro pokrok“ a měla ukázat změnu 

přístupu Bílého domu vůči Latinské Americe. Spojené státy měly spolupracovat 

s občanskými vládami, jednalo se o projekt rozsáhlé hospodářské a sociální pomoci. Na 

druhé straně Kennedy po předchozí administrativě zdědil výcvikové tábory Castrových 

odpůrců a Ústřední zpravodajská služba invazi na Kubu připravovat nepřestala.20

Velkou roli při neúspěchu vylodění v Zátoce sviní hrála ale Kennedyho 

nezkušenost v úřadu a nedostatkem se ukázaly být neupevněné rozhodovací procesy 

v jeho administrativě. Kennedy také věřil, že jako méně zkušený nemá důvod 

                                               
18 NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války (díl první), Praha: Institut pro středoevropskou 

kulturu a politiku, 1997, s. 129

19  GIGLIO, James N., RABE, Stephen G. Debating the Kennedy Presidency, Maryland: Rowman & 

Littlefield, 2003, s. 10

20 NÁLEVKA, Vladimír. Fidel Castro – caudillo 20. století, Praha: Epocha, 2009, s. 60
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pochybovat o rozhodnutích předchozího prezidenta Eisenhowera a šéfa CIA Allena 

Dullese.21

Ve svém úřadě jmenoval předsedu Adlaie Stevensona americkým velvyslancem

u OSN. Viceprezidentem za jeho vlády byl Lyndon Johnson, Kennedyho poradci se stali 

Robert McNamara a Dean Rusk. Ti všichni hráli určitou roli při rozhodování o invazi na 

Kubě.

Svůj úřad zastával do listopadu1963, kdy na něj byl spáchán atentát.

1.2.2 Fidel Castro

Narodil se 13. srpna 1926. Do dějin vstoupil Fidel Castro Ruz v roce 1953 po 

útoku na kasárna Moncada. Téměř 50 let stál v čele kubánské revoluční vlády. Jeho 

vojensko-politické aktivity dalece přerostly hranice Kuby. Byl tvrdým odpůrcem 

Batistovy diktatury, vůdčí osobností partyzánského hnutí, předsedou vlády, tvůrcem 

autoritativního režimu na Kubě. Jeho autoritativní režim sice Kubu pozvedl na úroveň 

základního vzdělání, rozšířil lékařskou péči, minimalizoval nebezpečí hladu chudých 

vrstev, ale vše s neúctou k základním občanským právům, osobní svoboda jedince byla 

podřízena zájmu revoluce. Jeho režim má na svědomí umučení či popravu osmi tisíc 

osob.22 Během invaze byli výraznými postavami také Raúl Castro a Ernesto „Che“ 

Guevara. 

2 Vylodění v Zátoce sviní

2.1 Přerušení diplomatických styků

Spojeným státům se agrární reforma na Kubě a nacionalizace severoamerických 

cukrovarů a ropných společností příliš nelíbila. Vyostřené vztahy vyústily dne 3. ledna 

                                               
21 POTTER, Philip B. K.: Does Experience Matter?American Presidential Experience,

Age, and International Conflict. Journal of Conflict Resolution [online] Červen 2007, Vol. 51, No. 3, s. 

351 – 378 [cit. 5. ledna 2015]. dostupné z www: http://jcr.sagepub.com

22 NÁLEVKA, Vladimír. Fidel Castro – caudillo 20. století, Praha: Epocha, 2009, s. 122
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1961 v přerušení diplomatických styků s Havanou. To se ukázalo být chybou, protože 

takové uplatnění politiky donutilo Castra obrátit se na Sovětský svaz.23

Fidel Castro nebyl komunistou od začátku a s kubánskými komunisty měl časté 

spory. Ještě za partyzánské války komunisti vystoupili z opozice a začali se sbližovat 

s povstalci a organizovat vlastní partyzánské skupiny, Castro k nim byl ale velmi 

obezřetný. Po nepovedené stávce organizované partyzány společně s komunisty 

spolupráce na čas skončila, velitelé Povstaleckého vojska již byli levicově orientováni. 

Byli mezi nimi i Raúl Castro a Ernesto Guevara. Castro své názory prosazoval velmi 

autoritativně a argumentům druhých naslouchal jen velmi neochotně. To zde sehrálo 

svou roli. Po vítězství revoluce bylo proto Hnutí 26. července značně diferenciované. 24

Protože se Castro rozhodl postavit americkému tlaku přikloněním se 

k Sovětskému svazu, přijal i marxisticko-leninskou ideologii. V průběhu roku 1959 se 

sovětská rezervovanost vůči Kubě rozplynula a Sovětský svaz zde docenil, jaká nová 

sféra vlivu se mu otevřela. Klíčovým byl Chruščovův projev dne 6. ledna 1961, ve 

kterém upozornil na sovětskou podporu kubánského národně osvobozeneckého hnutí 

a vyzdvihl roli revoluce v boji proti imperialismu.25

Na druhé straně konfliktu se ve Spojených státech prezident Eisenhower rozhodl 

k tvrdé politice vůči kubánskému revolučnímu režimu. Rozhodl se finančně podpořit 

vznikající exilové hnutí odporu. Již dříve v březnu 1960 Bílý dům přijal program tajné 

operace CIA pod jménem Pluto. Obsahoval organizaci, vojenskou přípravu a následnou 

invazi ozbrojených proticastrovských sil. Ústřední zpravodajská služba v přípravách 

invaze pokračovala i po nástupu nového prezidenta Kennedyho do Bílého domu. Tajné 

výcvikové tábory byly v Guatemale, Nikaragui nebo v panamském průplavu. V plánu 

bylo vylodění v strategicky nejvýhodněji položeném městě Trinidad na jižním pobřeží 

Kuby. Počítalo se s možností ústupu do blízkého pohoří Escambray, kde na konci roku 

1960 vzniklo ozbrojené ohnisko odporu vůči revoluční vládě.26 Guatemalský tábor byl 

příliš daleko, aby letadla mohla letět na Kubu a zpět, proto se CIA podařilo získat 

souhlas prezidenta Nicaragui Luise Somozy k použití polního letiště v Puerto Cabezas 

na karibském pobřeží. Doba letu na Kubu odsud byla sedm hodin.27

                                               
23 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 30

24 NÁLEVKA, Vladimír. Fidel Castro – caudillo 20. století, Praha: Epocha, 2009, s. 41

25 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 30. 

26 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 30 - 31

27 JONES, Howard. Zátoka sviní. Vyd. 1. Brno: BB/Art, 2009, s. 54
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2.2 Plánování

20. ledna 1961 ředitel CIA Allan Dulles předložil spolu s předsedou Sboru 

náčelníků štábu generálem Lemnitzerem prezidentovi Kennedymu plán celé invaze. 

Prezident Kennedy k plánu zaujal velmi skeptické stanovisko, ale zástupci ozbrojených 

sil invazní operaci schválili. Úspěch byl však podmíněn souběžným povstáním obyvatel 

Kuby proti Castrovi a záštitou akce Spojenými státy. Plán navíc tlačil čas. Kuba měla 

brzy dostat zásilku sovětských stíhaček typu MiG-17 a zároveň kubánští piloti končili 

výcvik v Československu. Pokud by invaze začala po 1. červenci 1961, bylo by potřeba 

přímého nasazení amerických sil. Prezident tedy po menších úpravách dal souhlas 

s podmínkou naprostého utajení americké účasti. Spoléhal na profesionalitu a předchozí 

úspěchy CIA.28

V březnu 1961 se konala další porada, které se zúčastnili prezident Kennedy, 

státní tajemník Dean Rusk, ministr obrany Robert McNamara a autor plánu Richard 

Bissell. Výbor národní bezpečnosti byl ale velmi skeptický. Na základě dokladů CIA 

o vzestupu proticastrovské opozice bylo nakonec rozhodnuto, že jednodušší by bylo 

nechat kontrarevolucionáře, aby své plány dovedli do konce. Bylo ale zamítnuto 

vylodění v Trinidadu, Kennedy preferoval menší akci bez zjevné podpory USA. 

Z dalších navržených míst byla vybrána Zátoka sviní v oblasti poloostrova Zapata. 

Z vojenského hlediska se to ukázalo být velkou chybou, protože poloostrov byl plný 

neprůchodných močálů, které představovaly pro útočníky dokonalou past. Nejbližší 

hory byly navíc vzdálené 100 kilometrů.29

Sbor náčelníků ale varoval, že Castrova vojenská síla roste a ohrožuje západní 

polokouli. Sbor proto vyžadoval agresivnější přístup. Počet mužů v brigádě podle nich 

nebyl dostatečný. Pro úspěch bylo nejvíce rozhodující buď lidové povstání, nebo 

následné silné jednotky. Přesto bylo vyhodnoceno, že výhody plánu převažují nad jeho 

nedostatky.30  

Nedlouho poté rozhodl prezident o utužení hospodářské blokády. CIA neustále 

přinášela zprávy o tom, že Castrův pád se blíží, Kennedy stále váhal, 4. dubna ale padlo 

rozhodnutí. Ministr McNamara a státní tajemník Rusk s invazí nesouhlasili a od plánu 

se distancovali. Předseda zahraničního výboru Senátu James Fulbright dokonce 

                                               
28 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 31

29 Tamtéž

30 JONES, Howard. Zátoka sviní. Vyd. 1. Brno: BB/Art, 2009, s. 72
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prezidentovi vyčetl, že podléhá tlaku kubánských exulantů.31 Ve Spojených státech se 

ozývaly i další hlasy, které před stupňujícím se tlakem na Kubu varovaly, takovou váhu 

jako rozhodnutí Bílého domu ale mít nemohly.32

2.3 Dny vylodění

Datum útoku bylo přesto stanoveno na 17. dubna 1961. Předtím Spojené státy 

vydaly tzv. Bílé listiny33, ve kterých obvinily Castrovu vládu ze zrady revoluce proti 

Batistovi a zavádění komunismu na západní polokouli. Samotné invazi ještě 

předcházelo bombardování leteckých základen v ranních hodinách 16. dubna v Havaně, 

Santiagu de Cuba a San Antoniu de los Baños. Velký úspěch útok šesti letadel typu B- 6 

ale nezaznamenal. Vláda Fidela Castra obratem kontaktovala Radu bezpečnosti OSN 

a stěžovala si na ničím nevyprovokovanou agresi. Adlai Stevenson, americký zástupce 

v Radě, od CIA dostal verzi, ve které byl útok svalován na uprchlíky z revolučního 

letectva. Takto útok okamžitě také prezentoval. Ve skutečnosti byly ale při útoku 

použity speciální stroje patřící USA. Světová veřejnost na útok reagovala velmi 

rozhořčeně, Kennedy proto odvolal druhý nálet, což následně vedlo k nepovedené 

vyloďovací akci.34

Na Kubě byla mezitím vyhlášena všeobecná mobilizace. Část vojenských 

jednotek byla poslána na severoamerickou základnu Guantanamo. Na pláži Girón 

v Zátoce sviní se vylodila ozbrojená brigáda čítající asi 1500 mužů v neděli 17. dubna 

1961. Postupovala do vnitrozemí, kam na ose pochodu podle plánu seskočili výsadkáři. 

Jejich politickým cílem bylo obsazení části ostrova a sestavení prozatímní vlády, která 

by o pomoc požádala Organizaci amerických států. Masivní útok byl zachycen dvěma 

kubánskými prapory. Jakmile se zpráva o uskutečnění invaze dostala ke Castrovi, poslal 

na místo vojenskou sílu včetně tankové jednotky a baterií těžkých minometů. Co 

o výsledku rozhodlo, byl zásah leteckých jednotek, které potopily zásobovací lodě 

a odřízly již vysazené vojáky od moře. Ke zdecimování a obklíčení protivníka 

                                               
31 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 32

32 OPATRNÝ, Josef. Kuba. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 74

33 V československých denících se o nich píše jako o tzv. Bílé knize.

34 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 32



12

Kubáncům stačily tři dny. Poslední výstřely zazněly večer 19. dubna 1961. Zabito bylo 

sto útočníků, zbytek byl zajat.35

Během krize se vztahy USA se Sovětským svazem ještě zhoršily. 18. dubna 

obdrželo ministerstvo zahraničí telegram od velvyslanectví v Moskvě. Chruščov v něm 

obvinil Spojené státy ze schválení a podpory invaze. Žádal o okamžité ukončení agrese 

proti Kubánské republice. Varoval také, že v opačném případě Sovětský svaz pomůže 

kubánské vládě v odvrácení útoku. Prezident Kennedy popřel jakékoli plány vojenské 

intervence na Kubě a řekl, že doufá, že Sovětský svaz nezamýšlí vytvářet záminku 

k podněcování v dalších státech světa. Podle Kennedyho prohlášení je to, co SSSR 

vyznává, jeho věc.36

O neúspěchu invaze rozhodlo několik zásadních chyb. V prvním případě CIA 

podcenila, jak stabilní Castrův režim ve skutečnosti byl a jaké byly jeho obranné 

možnosti. Ještě před útokem se kubánské bezpečnosti povedlo odhalit 40 tisíc odpůrců 

revoluce a o měsíc dříve také v Escambray rozdrtila partyzánská hnutí. Nesprávným 

rozhodnutím CIA byla také volba Zátoky sviní jako vyloďovací pozice, odvolání 

druhého leteckého útoku bylo dalším omylem.37

2.4 Následky

Od 20. dubna probíhaly v Bílém domě porady o možných alternativních vztazích 

mezi Kubou a Spojenými státy, protože USA musely na neúspěch nějakým způsobem 

reagovat. Prezident Kennedy se nejprve sešel s R. Nixonem. Ten byl pro okamžitou 

ozbrojenou intervenci proti Kubě, navrhoval použít jakoukoli záminku. Bývalý 

prezident D. Eisenhower, který se s Kennedym sešel 22. dubna ale jednoznačně 

rozhodnutý nebyl, upozorňoval Kennedyho na možné odsouzení ze strany veřejnosti. 

Adlai Stevenson byl také proti útoku na Kubu. Doporučoval rozšíření hospodářské 

pomoci zemím Latinské Ameriky, aby sociální protiklady a lidská bída také nevedly 

k následování kubánského příkladu.38

Moskva 18. dubna 1961 na útok reagovala prohlášením, ve kterém útok na Kubu 

označila za „akt americké agrese“. Chruščov stejný den odeslal Kennedymu protestní 

                                               
35 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 32
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nótu, ve které prohlašoval, že Sovětský svaz poskytne Kubě veškerou pomoc nutnou 

k odvrácení útoku. Kennedy sovětské obvinění z podpory intervence odmítl, dubnový 

útok na Kubu označil jako boj samotných Kubánců proti Castrově diktatuře a varoval 

SSSR proti jakýmkoli zásahům do událostí na Kubě.39

V následujících dnech během svých veřejných vystoupení prezident Kennedy 

přesvědčoval o odhodlání své vlády zabránit šíření komunismu v zemích Latinské 

Ameriky. Ve vztahu USA se Sovětským svazem se snažil minimalizovat negativní 

následky neúspěšné invaze na Kubu.40

Prezident Kennedy vzal na sebe za neúspěch útoku veškerou odpovědnost. 

Vylodění v Zátoce sviní se stalo jeho prohrou. Ředitel CIA Allen Dulles musel 

odstoupit, novým ředitelem se stal republikán John McCone. Sama CIA z neúspěchu 

invaze vinila prezidentovu opatrnost a jeho odmítnutí přímé americké podpory. Pro 

dotvoření politického systému jako totalitního modelu sovětského typu na Kubě 

vytvořilo vítězství nad útočníky ideální podmínky.41

Invaze na Kubě pro Spojené státy znamenala jeden z největších strategických 

omylů ve 20. století. Ve výsledku posílila Castrovu kontrolu nad Kubou, upevnila 

pokračování revoluce a způsobila to, že se Castro obrátil k Sovětskému svazu. Vedení 

invaze nebylo odborné, invaze neměla ochranu leteckých sil USA, neúspěch byl 

výsledkem špatného plánování a protichůdných rad v Bílém domě. Co bylo konečným 

cílem operace, nebylo jisté. V mnoha zemích Latinské Ameriky neúspěch posílil 

přesvědčení, že Spojeným státům se nedá věřit. Ukázalo se, že Američané nejsou 

všemocní. Na Kubu se začalo pohlížet jako na seriózní model hodný následování.42

2.5 Vztahy mezi Kubou a Československem v letech 1959 -1962

Československou zahraniční politiku po roce 1948 určovaly sovětské zájmy 

a příkazy Moskvy. Ani po roce 1956, ve kterém Sovětský svaz částečně uvolnil svou 
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41 NÁLEVKA, Vladimír. Karibská krize, Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 35

42 GOTT, Richard. Kuba: Nové dějiny, Praha: BB Art, 2005, s. 242 - 243



14

kontrolu, Československo nevyužilo šance na vykonávání samostatnější zahraniční 

politiky. Od toho se také v té době odvíjela politika vůči Kubě.43

Sovětský svaz byl zpočátku vůči revoluci na Kubě velmi obezřetný. Avšak 

pokrokovost revoluce a poloha Kuby blízko USA byla pro Sovětský svaz zajímavá, 

kvůli risku střetu s USA však byly vztahy s Kubou do roku 1959 pouze zdvořilé. V roce 

1959 Československo uznalo novou revoluční vládu Kuby a požádalo o schválení 

tamního československého velvyslance.44

Sovětská podpora Kubě rostla stejným tempem, jakým rostlo napětí mezi Kubou 

a Spojenými státy. V lednu 1961 došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Kubou 

a USA, Sovětskému svazu se tak otevřela nová sféra vlivu na západní polokouli. 

V polovině roku 1961 došlo k přechodu kubánské revoluce v socialistickou. Později, 

když se Fidel Castro k marxismu-leninismu přihlásil oficiálně, jeho neochota podřizovat 

se sovětským představám, svérázná interpretace ideologie a události v říjnu 1962 vedly 

k prudkému ochlazení vztahů mezi Kubou a Sovětským svazem.45

A právě Československo plnilo na Kubě roli sovětského agenta a prostředníka 

mezi oběma zeměmi. Díky diplomatickým, hospodářským a kulturním kontaktům mezi 

Kubou a Československem z období před druhou světovou válkou k tomu mělo ideální 

předpoklady.46 Na rozdíl od ostatních zemí tak Československo mohlo na Kubu 

proniknout hned po pádu Batisty. Přestože za jeho režimu vztahy nebyly příliš aktivní, 

k jejich přerušení nikdy nedošlo oficiálně. Jako jediná země ze sovětského bloku 

Československo udržovalo s Kubou obchodní styky i v 50. letech. V polovině roku 

1958 probíhala jednání mezi oběma zeměmi o dodávkách československých zbraní pro 

Castorovo ozbrojené hnutí.47

V prvním roce revoluce byl oficiální postoj ke Kubě pouze umírněný a vytyčený 

Moskvou. Během roku 1959 začala snaha o normalizaci diplomatických styků 
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a rozšíření obchodních kontaktů. Obrat začal kvůli rostoucímu napětí mezi Kubou 

a USA, kubánské vedení se tedy začalo klonit k zemím sovětského bloku za účelem 

pevného spojenectví proti USA ve vojenské a hospodářské oblasti. Československo na 

toto zareagovalo a začalo se na Kubě masivně angažovat, ovšem v souladu se sovětskou 

linií. Československo se podílelo na dodávkách vojenského materiálu a na hospodářské 

pomoci. Spolu se sovětskou a čínskou tato hospodářská pomoc Kubě umožnila čelit 

následkům amerického embarga z října 1960. V druhé polovině roku 1960 Kuba přejala 

systém bezpečnostních služeb zemí sovětského bloku, Československo se podílelo na 

jeho organizaci a sloužilo jako inspirace.48

V rámci finanční a hospodářské pomoci Kubě, kterou jí poskytoval Sovětský 

svaz, bylo nuceno na dohodnuté podmínky přistoupit i Československo. Kuba nebyla 

vždy schopná plnit své závazky, žádala o odepsání dílčích dluhů, odložení splácení, 

náhrady či bezplatné dary. Když Sovětský svaz začal odebírat od Kuby cukr, zavázalo 

se Československo skupovat 50 tisíc tun v roce 1961. Na nátlak Sovětského svazu to 

bylo pro další rok navýšeno na 150 tisíc tun za stejných podmínek, jaké Kuba dohodla 

se Sovětským svazem, tedy za ještě vyšší cenu než jaká byla do té doby.49

Konec roku 1960 se nesl v duchu hrozby ozbrojeného útoku. Mimo jiné 

Castrovo podezření, že na americkém velvyslanectví v Havaně jsou agenti CIA, vedlo 

k jeho požadavku na snížení stavu amerických zaměstnanců. Washington později

reagoval dne 3. ledna 1961 přerušením diplomatických styků s Kubou. Kubánská vláda 

obratem požádala Československo, aby na území USA obhajovalo zájmy Kuby. Další 

den Československo žádost schválilo a souhlasila i Moskva a Američané. Kubánská 

agenda byla velká, jednalo se o víza, legalizaci dokumentů, mediaci sporů mezi 

kubánskými emigranty a vládou ohledně majetku, předávání nót a další. Byly s tím 

spojené značné výdaje, ty ale z „politických důvodů“ hradilo Československo.50

17. dubna 1961 došlo k očekávané invazi. Při odrážení a likvidaci této invaze 

byly používány i československé vojenské materiály, které byly na Kubu ve velkém 
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dodávány od roku 1960. Byly to zejména československé protiletadlové čtyřkanóny –

čtyřsamopaly, kterým Kubánci říkali „cuatrobas checas“.51

O československé zbraně projevila Kuba zájem ještě před rokem 1959. V té 

době byly dodávky ale realizovány přes prostředníky. Od ledna 1960 se začalo na Kubu 

dodávat přímo, ale naopak Československo nějakou dobu sloužilo jako „zástěrka“ pro 

dodávky zbraní ze SSSR.52

O dodávce zbraní se Kuba a Československo dohodly konkrétně 17. května 

1960. Z celkového objemu dodávek „speciální techniky“ na Kubu se Československo 

podílelo na 66 procentech.53 Podpis finální dohody, podle které mělo Československo 

dodat vojenský materiál v hodnotě 39,5 milionu britských liber, se uskutečnil 11. června 

1960. Sovětský svaz požadoval přísné utajení svého zapojení na přípravě kontraktu. 

Kuba také získala značné úlevy, zbraně jí byly prodávány za třetinovou částku ze 

skutečné ceny. Část výzbroje dokonce dostala darem. Po odražení útoku v Zátoce sviní 

dodalo Československo na Kubu větší počet leteckých bomb.54

Součástí spolupráce ve vojenské oblasti mezi Kubou a Československem byl 

také výcvik příslušníků kubánské armády. Od srpna 1960 do července 1961 bylo pro 

Kubánce v Československu uspořádáno sedm kurzů různého zaměření. Ty absolvovalo 

115 armádních techniků na Vojenské Akademii Antonína Zápotockého v Brně,

26 pilotů z Kuby absolvovalo kurz pro stíhače v Pardubicích. Ve Kbelích pokračoval 

kurz pro tři piloty dopravního letounu.55 Jiný výcvik proběhl i na Kubě, osm kurzů tam 

vedlo 35 československých specialistů. Kurz dělostřeleckých zbraní absolvovalo 

730 osob.56

Československo mělo v dané době hned po SSSR na podpoře kubánské 

ekonomiky největší podíl. K hlavnímu sovětskému vývozu na Kubu patřila především 

ropa, Československo mohlo nabídnout stroje, dopravní prostředky, investiční celky, 
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spotřební zboží a vojenskou techniku a zbraně. Jiné země sovětského bloku toto 

nenabízely, Československo tak získalo privilegovanou pozici. Československý export 

na Kubu v roce 1961 činil 42,2% z celkového vývozu do Latinskoamerických zemí. Ne 

vždy však bylo zboží kvalitní.57

Významnou součástí vztahů mezi Kubou a Československem bylo vysílání 

československých expertů a poradců na Kubu. Z důvodu rozdílné úrovně technologické 

vyspělosti se ale jednalo spíše o jednostrannou pomoc – z Československa na Kubu. 

Jednalo se takřka o všechny oblasti, českoslovenští odborníci měli nahradit americké 

odborníky i kubánské specialisty, kteří kvůli nesouhlasu s režimem emigrovali.58

V polovině listopadu 1960 na Kubu odletěla první skupina českých 

a slovenských expertů. Do konce tohoto roku na Kubě působilo 30 vysokoškolských 

učitelů, lékařů, ekonomů, veterinářů a stavebních, zemědělských a strojních inženýrů. 

V lednu roku 1961 byla podepsána smlouva o dalším rozšíření této pomoci a počet 

československých odborníků na Kubě tak vzrostl na 124 lidí. Ne vždy vše dobře 

fungovalo, československý velvyslanec na Kubě zapisoval několikero stížností na naše 

odborníky.59

K ochlazení československo-kubánských vztahů došlo v říjnu 1962 kvůli 

rozdílným postojům Kuby a SSSR ke způsobu řešení raketové krize.60

2.6 Československý tisk po roce 1948

Po státním převratu komunisté v únoru 1948 převzali i řízení a kontrolu nad 

médii. Kromě úprav ve struktuře a vlastnictví médií došlo k přechodu na nový model 

veřejné komunikace. Jednalo se o model totalitních režimů, pro který byl vzorem 

systém ze Sovětského svazu a zkušenosti získané během nacistické okupace.  Typickým 

rysem komunikace se stala snaha o maximální kontrolu, která měla občany izolovat od 
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„závadných informací“61 a formovat jejich názory kýženým směrem. Meze určovaly 

především dokumenty a nařízení strany a cenzurní instituce. Média za svoji činnost 

odpovídala výhradně KSČ a sloužila jejím zájmům. Posláním médií bylo vyvolat 

souhlas veřejnosti s politikou strany.62

2.6.1 Cenzura

V prvních letech po převratu mělo největší vliv na média Kulturní a propagační 

oddělením ÚV KSČ spolu s Ministerstvem informací. Takto zřízený systém vydržel do 

roku 1953, kdy Ministerstvo informací zaniklo. V roce 1948 bylo mnoho periodik 

zakázáno. Běžnou denní kontrolu prováděl rozhlasový a tiskový odbor ÚV KSČ 

a tiskový referenti v krajském aparátu. Ti také měli za úkol hodnotit, jak redakce mezi 

sebou spolupracují. Za obsah nesl odpovědnost šéfredaktor. Jako orgán lidové správy 

mohl text zakázat také okresní národní výbor.63

22. dubna 1953 byla tajně vytvořena usnesením vlády Hlavní správa tiskového 

dohledu (HSTB). Spadala jako samostatný útvar pod Ministerstvo vnitra v těsné 

spolupráci s StB. KSČ zřízením specializovaného úřadu částečně oddělila stranickou 

a státní moc, cenzorská role úřadu však nezanikla. Do jara roku 1968 měla na média 

vliv ideologická komise sekretariátu ÚV KSČ. Hlavní správa tiskového dohledu 

používala systém předběžné cenzury. Tato praxe byla zčásti založená na zkušenostech 

s kontrolou protektorátních médií. Každý cenzor měl své číslo a bez označení razítkem 

nesměl být mediální produkt vydán. Cenzor byl v každé redakci a tiskárně, u tisku 

kontroloval obtahy, cenzuroval znění, schválené obtahy podepisoval k tisku, kontroloval 

výsledné výtisky.64

Rudé právo mělo výlučné postavení, redakce byla složená z prověřených 

komunistických novinářů, měla důvěru režimu a mohla určovat mediální agendu.65
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Kontrole podléhal i přístup k dobrým informačním zdrojům, a to především co 

se týče západních zpráv. Přístup byl umožněn pouze prověřeným novinářům. Ti, kteří se 

dostali za hranice, byli převážně redaktoři Rudého práva či ČTK. Jednalo se buď o stálé 

dopisovatele, nebo novináře vyjíždějící na kratší cesty pouze příležitostně. Do druhé 

kategorie spadal například Jiří Hochman.66

2.6.2 Komunistická propaganda

Neoddělitelnou součástí režimu od roku 1948 byla také propaganda. V tisku 

byly čtenářům cíleně předkládány pouze vhodně upravené informace a ideologické 

interpretace. Cílem bylo vyvolat u čtenářů kýžený postoj, zajistit jejich podporu politice 

komunistické strany v Československu i dalších zemích sovětského bloku. Propaganda 

byla systematická a záměrná manipulace s informacemi, jejímž účelem bylo vytvářet 

a ovlivňovat veřejné mínění.67

Prostředkem propagandy bývá neustálé opakování. V totalitní komunistické 

společnosti začínalo ve škole a pokračovalo přes veškeré věkové fáze člověka, ve 

veřejném prostoru nejčastěji formou tisku nebo rozhlasu. Často bylo posíleno oslavou 

komunistických svátků ve velkém stylu.68

2.6.3 Československá propaganda a Kuba

Ve vztahu ke Kubě rozlišujeme propagandu domácí, tedy tu, která je určena 

československým příjemcům, a propagandu zahraniční, která je cílená na kubánské 

publikum. Cílem zahraniční propagandy bylo socialismus Kubáncům představit jako 

žádoucí politický a společenský systém, v dalším případě pak ukázat různé aspekty 

života v socialistickém Československu v idealizovaném světle. Na Kubě například 

                                               
66 BORTLOVÁ, Hana. Československo a Kuba v letech 1959 – 1962, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
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vysílal Československý rozhlas, Dům československé kultury pořádal v Havaně Týdny 

československého filmu.69

Domácí propaganda se snažila přesvědčit československou veřejnost o tom, že 

zahraniční politika vůči Kubě je správná. Cílem bylo získat podporu pro aktivity strany

a Sovětského svazu ve vztahu ke Kubě a ukázat ji i další země Latinské Ameriky jako 

důležitou oblast, ve které zanedlouho dojde ke střetu socialismu s kapitalismem, kdy 

socialismus nepochybně vyhraje. Tisk zde hrál nejdůležitější roli.70

2.7 Zkoumaná periodika

2.7.1 Rudé právo

Rudé právo bylo ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany 

Československa a vydával ho ústřední výbor KSČ. Řídila ho redakční rada, hlavním 

redaktorem byl v roce 1961 Oldřich Švestka. Heslem Rudého práva bylo: Proletáři 

všech zemí, spojte se!. V roce 1961 vycházelo již 41. rokem, vycházelo každý den 

a každé číslo v dubnu a květnu 1961 mělo většinou čtyři strany, v neděli či občas jiné 

dny mělo šest stran. Při zvláštních příležitostech mělo výjimečně stran osm. V roce 

1961 stálo od 30 do 50 haléřů. Předplatné Poštovní novinovou službou bylo 8 Kčs 

měsíčně.

Na konci 50. let mělo Rudé právo náklad přibližně 825 tisíc výtisků.71

Rudé právo bylo vždy účinnou zbraní strany, bojovým nástrojem. Bylo 

nezávislým na buržoazii, ale zcela závislým na KSČ a její politice. KSČ vydávala Rudé 

právo jako tlumočníka svých stanovisek, bojovníka za svou politiku.72 V Rudém právu 

se odráželo, čím strana žila, za co bojovala, vše se na stránkách Rudého práva 

promítalo. Rudé právo bylo tedy obrazem strany.73
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2.7.2 Lidová demokracie

Lidová demokracie byla orgánem Československé strany lidové. Vycházet 

začala v roce 1945. V roce 1961 vycházel sedmnáctý ročník. Jedno číslo stálo 30 haléřů, 

v neděli 50 haléřů. Měsíční předplatné bylo 6,60 Kčs. Vycházela každý den kromě 

pondělí. Šéfredaktorem byl v roce 1961 Rostislav Petera. Lidová demokracie měla 

většinou čtyři až šest stran. 

Na konci 50. let vycházela v nákladu přibližně 87 tisíc výtisků.74

2.7.3 Mladá fronta

Mladá fronta bylo periodikum mladých lidí. Vydával ji ústřední výbor 

Československého svazu mládeže. Mladou frontu v roce 1961 řídila redakční rada 

s hlavním redaktorem Miroslavem Jelínkem. Založena byla v roce 1945, v roce 1961 

vycházel sedmnáctý ročník. Jedno číslo stálo také 30 haléřů a v neděli 50 haléřů. 

Měsíční předplatné bylo za 6,60 Kčs. Vycházela každý den kromě pondělí. Měla 

většinou čtyři strany.  

Na konci 50. let vycházela v nákladu přibližně 103 tisíc výtisků.75

2.7.4 Obrana lidu

Obranu lidu vydávalo Ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství časopisů 

MNO. Heslem deníku bylo: Za vlast, za socialismus! Hlavním redaktorem byl v roce 

1961 Jiří Kubka. V roce 1961 vycházela dvacátým rokem. Stejně jako předchozí deníky 

stálo jedno číslo 30 haléřů a v neděli 50 haléřů. Měsíční předplatné bylo 6,60 Kčs. 

Obrana lidu měla šest až osm stran. 

Na konci 50. let vycházela v nákladu přibližně 89 tisíc výtisků.76
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3 Analýza vybraných periodik

3.1 Vzájemná spolupráce a vztahy Kuby a ČSSR

Začátkem dubna se v denících objevují především takové články, které se 

nějakým způsobem týkají také Československé socialistické republiky. Například 

v Lidové demokracii se dne 2. dubna 1961 objevuje zpráva o Asociaci kubánských 

filmových kritiků. Ta sestavila žebříček nejlepších filmů, které se promítaly na Kubě za 

předchozí rok. Na prvním místě jsou filmy ze sovětské produkce - Balada o vojákovi 

a Neodeslaný dopis. Na sedmém místě se ale objevuje náš film nazvaný Vynález zkázy 

a na desátém místě je naše Vlčí jáma.77

Další informací, která se v denících vyskytuje častěji, je ta, že 

do Československé socialistické republiky zavítala kubánská zdravotnická delegace. 

Zajímala je hlavně struktura našeho zdravotnictví a naše formy zdravotnické osvěty.78

ČSSR také v Praze uzavírá smlouvu o spolupráci ve zdravotnictví. Za vládu 

Československé socialistické republiky ji podepsal ministr zdravotnictví dr. I. Ploihar 

a za vládu Kubánské republiky náměstek ministra zdravotnictví dr. M. E. Roguera. „Na 

základě podepsané úmluvy budou oba spřátelené státy podporovat a rozvíjet spolupráci 

a výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce 

přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v obou zemích.“79

Dle Lidové demokracie má ČSSR současně v plánu na Kubu na 6 měsíců vyslat 

poradce pro otázky organizace ve zdravotnictví a tříčlennou skupinu odborníků ke 

studiu epidemiologie a dětské populace. K článku přidává i malou fotografii pořízenou 

během podepisování smlouvy oběma signatáři.80

Z kulturních aktivit spojujících obě země se ve stejných dnech píše, že do ČSSR 

přicestoval kubánský baletní soubor. Nejprve navštívil Bratislavu, kde vystupoval na 

scéně Slovenského národního divadla. Celovečerní balet Lea Delibese poté pokračoval 

dále do Košic, kde si členové souboru prohlédli pamětihodnosti města a šli na 

                                               
77 NESG. Asociace kubánských filmových kritiků. Lidová demokracie, 2. 4. 1961, roč. XVII., č. 80, s. 5.
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představení Verdiho opery Rigoletto do Státního divadla v Košicích. V následujících 

dnech se umělci místním obyvatelům představili v baletním celku Probuzení.81 Celkově 

v ČSSR měli kubánští umělci v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích na 11 představení, 

které vidělo asi 16 tisíc diváků.82 O kubánském baletu se píše v kulturních rubrikách, 

Rudé právo jej krátce zmiňuje vícekrát. 

Jak píše Rudé právo a Obrana lidu dne 9. dubna, z ČSSR naopak odlétá na Kubu 

delegace ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy. Během svého

měsíčního pobytu chtějí navázat užší spolupráci s kubánskou tělovýchovnou organizací, 

jednat o vzájemných stycích i plánech. Na Kubě již byla vyloděna výstava 

o Československé tělesné výchově a sportu, která bude součástí výstavy 

o Československé socialistické republice, která se má otevřít o měsíc později.83

ČSSR pomohla Kubě s postavením továrny na tužky v Batabanu, který leží asi 

60 kilometrů od Havany. Slavnostní zahájení provozu se zúčastnil také kubánský 

ministr průmyslu dr. Ernesto Guevara. V jeho projevu zaznívá: „Vybudování továrny je 

vzorným příkladem pomoci, kterou Kubě poskytují socialistické země, a poděkoval v této 

souvislosti vládě a lidu Československé socialistické republiky.“84

3.2 Začátek dubna v denících

V Rudém právu vycházejí několikrát tzv. kubánské reportáže Jiřího Hochmana, 

nazvané Territorio libre de America. Ve sledovaném období vyšly tři, ač třetí z nich má 

pořadové číslo 10. Každá z nich je zaměřená na jiné téma, často pojmenované podle 

určitého města. Vrací se do historie, popisují život Fidela Castra, jeho projevy 

a obhajoby revoluce na Kubě. Popisují i život místních lidé. Věnují se i kritice 

imperialismu a kapitalismu v USA a komentují americkou demokracii. Všechny

přidávají fotografie, např. určité budovy z města, o kterém se v článku píše, fotky
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školáků, nové výstavby vesnice či fotky dělníků z nové továrny a jejich dopis 

československým dělníkům.85

První článek o vztazích mezi Kubou a USA se objevuje 1. dubna v Rudém 

právu. Krátkou zprávou z ČTK informuje o porušení vzdušného prostoru Kuby. 

V oblasti Havany kroužilo americké letadlo, kubánské ozbrojené síly ho donutily 

k přistání. Dva Američané v něm tvrdili, že se pouze rozhodli doplnit palivo. 

Bezpečnostní orgány toto porušení dále vyšetřují.86

2. dubna vydal deník Obrana lidu vojenskopolitický komentář Kamila Wintera, 

kterému věnoval hned polovinu třetí stránky. Píše v něm o připomínkách prezidenta 

Kennedyho k vojenskému rozpočtu USA pro následující rok, které poslal americkému 

Kongresu. Již předchozí Eisenhowerův návrh měl vysoké výdaje, Kennedy však 

Kongresu předložil požadavek na navýšení o další 2 miliardy dolarů. Jak Winter píše 

v perexu: „Političtí pozorovatelé na Západě očekávali toto Kennedyho poselství se 

zvláštním napětím, neboť je pokládají za první zásadní rozhodnutí americké vlády, které 

umožní posoudit, do jaké míry a zda vůbec se v budoucnu změní vojenská a zahraniční 

politika USA.“87

Dle komentáře prezident Kennedy nejdříve pověřil ministra obrany McNamaru a 

několik svých zvláštních poradců rozborem branné politiky USA. Z těch vyplývá, že je 

třeba posilovat „prostředky velkého odstrašování, tj. agresivní nukleární strategické 

zbraně“, zvyšovat jejich počet a jejich nezranitelnost, rychle vybudovat vojenské 

jednotky pro vedení „lokálních nebo omezených válek“ s ohledem na to, že mohou být 

ve značné vzdálenosti od hranic USA.88

Koncepci nezranitelnosti nukleárních zbraní udržují Kennedyho odborníci, 

článek však zmiňuje jednoho z nich, který přiznává, že „Rusko je daleko silnější než 

Spojené státy, že v případě války Rusko by přežilo, Spojené státy však nikoliv a že 

dokonce v případě, že Rusko by udeřilo první, USA by se neodvážily odvetného úderu, 

protože by to znamenalo jedině přivolávat ránu z milosti.“89 Dále se v komentáři autor 

věnuje rozsáhlému přesnému popisu raketových základen, ponorkového loďstva, 
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požadavku na zvýšení počtu ozbrojených sil, nákupu vojenských letadel či rozdělením 

velení v armádě.90

Jako zmínku o vyostřeném vztahu mezi USA a Kubou se píše ve všech denících 

dne 5. dubna. Americký státní department vydal dne 3. dubna pamflet proti Kubě, tzv. 

„Bílou knihu“. Kniha má více než tisíc stran a vychází v obrovském nákladu nejen 

v USA, ale také v celé Latinské Americe. Tento pamflet je předložen i v OSN. Spojené 

státy v něm Kubu obviňují ze „spolčení s mezinárodním komunismem“ a z přípravy 

„útoku proti celé americké polokouli“.91 Vyzývají Kubu k ukončení vztahů 

s komunistickým hnutím a ujišťují o svých přátelských úmyslech.

Články však neopominou zmínit také reportáže z amerických listů, které svědčí 

o opaku. V březnu v US News and World Report byl článek o vycvičení 5 tisíc až 

10 tisíc žoldnéřů k vpádu na Kubu. Z výcvikových táborů z Miami denně odjíždí 

přibližně 100 mužů.92 Tak se píše v totožných článcích v Rudém právu a Obraně lidu, 

v Mladé frontě a Lidové demokracii se stejný den o dokumentu objevila jen kratší 

zmínka.93 Všechny deníky se o Bílé knize později ještě několikrát zmiňují.  

Podle Mladé fronty kubánská vláda protestuje proti provokaci USA, v rubrice Ze 

světa se vrací k 31. březnu, kdy kubánská hlídková loď zastavila dvě míle od svého 

pobřeží americkou loď. „Nad kubánskou lodí se objevila americká letadla a začaly se 

k ní přibližovat dva torpédoborce, které se chystaly vyprovokovat incident.“94 O lodi 

informuje i Lidová demokracie, přidává však informace, že se jednalo o americkou loď 

Western Union a že jí kubánská hlídková loď dala příkaz plout do přístavu Baracoa.95

Zpět v čase se vrací také Obrana lidu článkem z ČTK dne 7. dubna. Ministerstvo 

revolučních ozbrojených sil den předtím uveřejnilo zprávu o likvidaci 

kontrarevolučního spiknutí v provincii Oriente. Ve zprávě se píše, že kontrarevoluční 

živly, které finančně a vojensky podporují Spojené státy, chystaly na 16. února spiknutí 

v městě Guantánamo. „Kubánské bezpečnostní orgány toto spiknutí odhalily a zatkly 
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jeho hlavní účastníky. Část spiklenců se skryla v horských oblastech a vytvořila tam 

kontrarevoluční ozbrojenou bandu. Hlídky lidové milice a revoluční armády zahájily 

pronásledování této bandy a koncem února a počátkem března ji plně likvidovaly.“96

Zatčeno bylo více než 100 osob. Po rozbití této skupiny se Spojené státy pokusily 

zorganizovat skupinu novou, v jiné oblasti provincii Oriente. Kontrarevolucionářům 

poskytly více zbraní a munice, které shodily za pomoci padáků z letadel. Zbraně však 

převážně zabavila lidová milice a revoluční armáda, která kontrarevolucionáře stále 

pronásledovala. Během několika dnů bylo pozatýkáno dalších 38 osob.97

Kontrarevolucionáři na Kubě založili 5. dubna požár, a to v jednom ze skladišť 

cukerného závodu v provincii Havana. Pracovníkům závodu a protipožární skupině se 

požár podařilo uhasit dříve, než došlo k jeho rozšíření i na další skladiště. Škoda, kterou 

požár způsobil, byla odhadnuta na jeden milion pesos. Později bylo zatčeno několik 

podezřelých osob.98 Zpráva se objevuje v Rudém právu a krátce i v Lidové demokracii 

ze dne 7. dubna.99

Mladá fronta informovala o dvou kontrarevolucionářích, kteří se 26. února 

pokusili zavraždit kubánského ministra průmyslu E. Guevaru. Dalmacio Palmon Soret 

a Carlos Manuel Delgado Duardo byli za tento čin dne 6. dubna popraveni.100 Podle 

Rudého práva byli na Kubě popraveni také dva kontrarevolucionáři, kteří byli k trestu 

smrti odsouzeni kvůli pokusu o výbuch elektrického transformátoru ve městě San José 

de las Lajas.101

Do této doby deníky o událostech psaly převážně informačním tónem. Kuba 

byla zmiňována většinou v rámci rubrik jako krátké informace ze světa, bez obrázků. 

Kromě jednoho krátkého článku se všechny články nacházely uvnitř čísla, deníky se 

převážně věnovaly jiným událostem, mezi ty zahraniční patří například boje v Laosu,

politická krize v Kongu, proces s Eichmannem, letecké neštěstí u Norimberku, povstání 

v Angole, výprava vládní delegace do Bukureště a mnoho dalších domácích událostí. 
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3.3 Vyostřování vztahů

Pro Obranu lidu napsal článek zvláštní zpravodaj Rosendo Milian z Pressa 

Latina. Článek je o kubánském dělníkovi, který byl Američany zatčen a nelidsky mučen 

na jejich základně v Guantánamo. Považovali ho za člena zpravodajské služby revoluční 

armády. „Skutek Američanů vyvolal na celé Kubě hluboké rozhořčení a veškerý 

kubánský tisk jej rozhodně odsoudil.“102 Článek popisuje způsob mučení, výhružky, 

odsuzuje postup Američanů. Cituje také ženu zajatého dělníka: „[...] Protože jsem 

nepřestávala plakat, dovolili mému synovi, aby ho navštívil. Myslela jsem už, že mě 

odtamtud také nepustí. Nikdy jsem neviděla tolik hrůzy a tolik nenávisti jako 

u Američanů [...].“103 Článek je doplněn o velký obrázek tohoto dělníka, jak leží 

v nemocnici na lůžku ještě celý zakrvácený. Má obviňující tón, citovou odezvu

podtrhuje ironický titulek i fotka.104

Kubě věnuje více prostoru i Rudé právo. Ve stejný den jako Obrana lidu cituje 

americký tisk, který oznamuje zesílený nástup záškodnických skupin. Kontrarevoluční 

kubánská skupina v USA se připravuje k vojenskému útoku na Kubu, ke kterému může 

dojít každou chvíli. 22. března v New Yorku vznikla „jakási kubánská vláda v exilu“105

a 29. března schválil americký Kongres prodloužení hospodářské blokády Kuby ze 

strany USA o dalších 15 měsíců. Byla také přijata opatření k posílení zvláštních 

diverzních jednotek armády, pro které je Kuba standardním místem operace. Americký 

tisk udává, že přípravy k vpádu na Kubu byly ukončeny. 

Vláda Spojených států také vyjadřuje nespokojenost se stabilizací poměrů na 

Kubě a považuje za neúnosné hlavně to, že se zvyšuje obranyschopnost revoluce. 

Hlavním argumentem celého spiknutí je „nebezpečí komunismu“106. Ale jak Rudé právo 

upozorňuje, americký postup vůči Kubě se dostává do rozporu s mezinárodním právem, 

s Chartou OSN a základními zákony mezinárodních vztahů. „To, čím operuje Bílá 

kniha, ve skutečnosti upírá kubánskému lidu právo na vlastní politiku, na správu 

vlastních záležitostí. Co by asi řekli Američané tomu, kdyby někdo v zahraničí 
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připravoval vojenský vpád na území Spojených států a zdůvodňoval to tím, že tam 

existuje kapitalistické řízení?“ 107

Generální tajemník komunistické strany USA Gus Hall se k momentální situaci 

vyjádřil v prohlášení ze dne 8. dubna. Varuje v něm, že „poslední kroky, které podnikla 

Kennedyho vláda proti Kubě, zvýšily nebezpečí přímé vojenské agrese proti této zemi 

a vážně ohrozily mír na celém světě.“. Tzv. Bílá kniha má podle něj vyvolat mezi 

Američany válečnou hysterii. Takto se píše v Rudém právu v krátkém článku na 

poslední straně.108

Rudé právo o Kubě v těchto dnech informuje nejvíce, podle něj se nájezdy na 

Kubu stále stupňují. Článkem z ČTK informuje čtenáře o dalším vývoji. V americkém 

tisku se píše, že kontrarevoluční síly se v USA aktivně připravují k vojenskému útoku. 

Do New Yorského hotelu Roosevelt byla svolána tisková konference, na níž se otevřeně 

mluvilo o plánech na ozbrojený útok na Kubu. Dopisovatel z listu New York Herald 

Tribune Newman oznamuje, že „začaly zvlášť připravené záškodnické skupiny pronikat 

pod příkrovem tmy na Kubu z několika tajných základen v Karibském moři“. Očekává 

se, že diverze v různých oblastech Kuby budou v následujícím týdnu probíhat ve stále 

větším měřítku.109

3.4 Všeobecná mobilizace – 16. dubna

Všechny deníky se o událostech na Kubě od 13. dubna do 16. dubna odmlčí. 

Titulní strany v těchto dnech plní úspěšný let člověka do vesmíru. Jurij Alexejevič 

Gagarin plní všechny čtyři deníky na několik dní. Veškerá pozornost je věnována 

úspěchu Sovětského svazu. V Obraně lidu se objevuje i karikatura na téma toho, že 

americká raketa nikam nelétá. Tomu, že kosmonaut ze Sovětského svazu jako první ze 

všech obletěl svět a Spojené státy tak zaostávají, je věnováno mnoho prostoru po zbytek 

sledovaného období.

Znovu se k událostem na Kubě vrací všechny deníky dne 16. dubna. Kubě 

Lidová demokracie a Obrana lidu věnují článek uvnitř čísla. Rudé právo dá článek na 

titulní stranu s větším pokračováním uvnitř čísla, Mladá fronta na titulní stranu dá pouze 
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malý titulek s odkazem na stranu 7, jejíž polovina je věnována téměř totožnému článku 

o Kubě, jaký je v Rudém právu. Titulky hlásí to samé – dne 15. dubna došlo 

k všeobecné mobilizaci, bombardéry přepadly Kubu. Americká letadla typu B-26 

bombardovala v 6 hodin ráno letiště u Havany a Santiaga de Cuba, San Antonio, Deles 

a Banos. Kubánští vojáci proto jdou do zbraně. Kubánská letka protivzdušné obrany 

zahájila palbu a zasáhla jedno z letadel. Všechna velitelství jsou v pohotovosti pro 

případ, že tento útok byl předzvěstí invaze do země. Rudé právo cituje ministerského 

předsedu Fidela Castra: „[...] Šlo o podlý, překvapivý útok imperialismu na naši zemi. 

Všechna velitelství byla uvedena do stavu pohotovosti pro případ, že tyto útoky byly 

předehrou k invazi do země. V tom případě náš lid zmaří jakýkoli pokus zachytit se na 

naší půdě, každý dělník nechť se dostaví na své pracoviště. [...]“110 Rudé právo uvádí 

informace agentury Reuters, podle které je celá Havana v pohotovosti, normální provoz 

byl zastaven, všude jsou nákladní auta a příslušníci kubánských ozbrojených sil.

„Kubánský lid opět sahá ke zbraním, aby chránil svobodu a nezávislost své země

a odrazil každý pokus o invazi kontrarevolučních imperialistických sil.“111

Cituje i další zahraniční agentury. Agentura France Press z Bogoty vysílá 

informaci, že k dalšímu útoku má dojít do týdne. Vůdce kubánských 

kontrarevolucionářů v USA José Miró Caedona řekl v New Yorku zástupcům tisku, že 

jeho organizace je ve styku s piloty bombardujícími kubánská letiště a že je podporuje. 

V předcházejících dvou dnech se v americkém tisku psalo, že invaze je nevyhnutelná. 

New York Herald Tribune zveřejnil výzvu k ozbrojenému útoku na Kubu vedoucí ke 

svržení vlády Fidela Castra. Podle agentury Reuters byly jednotky vojáků na Kubu 

dopraveny z USA letadly do Guatemaly a jiných středoamerických zemí. Americký 

delegát Stevenson všechna obvinění popírá. Podle agentury AFP na Kubu zaútočil 

bombardér stejného typu, jaký používají americké ozbrojené síly, byl ale označen 

kubánskými znaky.  

Amerického prezidenta Kennedyho cituje Rudé právo takto: „Americké 

ozbrojené síly nebudou za daných podmínek pomáhat svržení Castrovy vlády“. Ve 

vládních kruzích USA se uvažovalo o přímé účasti amerického letectva a námořnictva 

na invazi proti Kubě, někteří poradci prezidenta Kennedyho však varovali před 
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mezinárodně politickými důsledky takovéto účasti na ozbrojených akcích na Kubě. 

Doporučovali zvolit taktnější postup.112

Všechny deníky se také více či méně věnují jednání politického výboru OSN. Na 

zahájení Velkého shromáždění OSN se o slovo jako první přihlásil kubánský ministr 

zahraničí R. Roa: „Obviňuji Spojené státy před politickým výborem a před světovým 

veřejným míněním, že používají násilí k vyřešení svých sporů s členským státem 

OSN.“113 Začal popisovat útok na Kubu, byl však přerušen předsedou VS OSN 

Bolandem s tím, že na pořadu je otázka situace v Kongu. K tomu Rudé právo na rozdíl 

od Mladé fronty dodává: „Odvoláním se na procedurální pravidla v době, kdy jedné 

z členských zemí OSN hrozí akutní nebezpečí, znovu pan Boland dokázal svou 

poslušnost americkým imperialistickým kruhům.“ Vedoucí sovětské delegace V. Zorin 

na pomoc Kubě prosadil, aby se politický výbor sešel znovu a projednal stížnost Kuby 

na Spojené státy.114

Československý delegát Karel Kurka zahájil naléhavou schůzi politického 

výboru OSN. Zde kubánský delegát požadoval, aby byla proti útokům podniknuta 

kolektivní opatření. Jako druhý se o slovo přihlásil americký delegát Stevenson, který 

ve svém projevu kubánská obvinění popřel. Guatemalský delegát, který se přihlásil 

o slovo jako další se „zcela nehorázně snažil popřít celému světu známou skutečnost, že 

území Guatemaly slouží jako základna příprav agrese proti Kubě.“115 Delegát 

Sovětského svazu Valerian A. Zorin vyjadřuje Kubě podporu a prohlašuje, že útoky 

vyvolávají hluboké rozhořčení. Poukazuje na to, že k útokům došlo pár dní po 

prohlášení prezidenta Kennedyho, že vláda USA nedopustí útok na Kubu ze svého 

území. A ujistil, že „Kuba však dnes není izolována a má upřímné přátele, mezi nimi 

Sovětský svaz, kteří jsou ochotni poskytnout jí veškerou pomoc.“ 116

Mladá fronta k článku přidává ještě karikaturu od Karla Káše, na které americký 

voják na plantáži na Floridě zalévá a pěstuje ozbrojené kontrarevolucionáře. Na konvi 

má napsáno United fruit. 117
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Obr. 1

Společný pohřeb obětí se v hlavním městě Kuby Havaně konal 16. dubna. 

Zúčastnilo se ho několik tisíc lidí včetně ministerského předsedy Fidela Castra a dalších 

představitelů státu. Prezident Dorticos na počest obětí vyhlásil státní smutek. K této 

krátké zprávě Rudé právo připojuje fotku ČTK a Pressa Latina, na které se příslušníci 

protiletecké obrany s kulometem připravují k obraně své vlasti.118

Kromě této krátké zprávy z Rudého práva se všechny deníky o událostech na 

Kubě odmlčely. 

3.5 Deníky o dnech útoku

3.5.1 18. dubna 1961

Dne 18. dubna, tedy hned druhý den po útoku na Kubu, plní tyto události titulní 

stránky všech deníků. Jediné, co se na titulku kromě Kuby dostane, je zpráva 

z Národního shromáždění, které se sešlo na svém sedmém zasedání a jednalo o rozvoji 

našeho hospodářství v roce 1960. 

Vzhledem k tomu, že noviny v tomto období byly s Komunistickou stranou 

Československa tzv. za jedno, nepřekvapí, že obsah článků a styl napsání, jakým 

informují o Kubě, jsou si velmi podobné. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že Spojené 
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státy byly hlavním nepřítelem Sovětského svazu.  Všechny články o Kubě jsou proto 

vůči USA velice útočné a obviňující, zobrazují USA velice kriticky a negativně 

a neskrývaně je odsuzují a ve všech případech se staví na stranu komunistické Kuby. 

Rudé právo a Lidová demokracie na titulní stranu z událostí na Kubě nedaly

žádnou fotografii, zato Mladá fronta dává velkou kresbu pěsti útočící na letadla 

s titulkem: Patria o muerte! Vlast nebo smrt! Obrana lidu přidává dvě fotografie, na 

nichž je pochod oddílu revoluční milice a kubánští vojáci se zbraněmi.   

Přestože se o chystaném útoku spekulovalo již od podzimu předchozího roku, 

nevěřilo se, že k němu doopravdy dojde. V Rudém právu se píše: „Americký 

imperialismus sáhl k novému mezinárodnímu zločinu. Viník zbytečného krveprolití 

v Laosu, zákulisní organizátor konžské tragédie rozpoutal novou válku: válku proti 

revoluční Kubě, proti malé zemi, která jako první svrhla jařmo Rockefellerů, Morganů 

a Mellonů.“119 Americká úřední místa nedržela vše v tajnosti. Ujišťování americké 

vlády o nové politice „ byla jen falešná, vypočítavá a zrádná hra. Skončila svržením 

vražedných pum na kubánskou půdu v sobotu 15. dubna a přímým ozbrojeným útokem 

banditů placených americkými penězi, vycvičených americkými důstojníky 

a dopravených na Kubu americkými loďmi a americkými letouny.“120

Prostředky na výzbroj, vojenské lodě a bombardéry, na vyplácení armády jim 

poskytly Spojené státy. Tato akce je totiž velmi finančně náročná. Proto se svět obrací 

na USA. Například britský deník Daily Express přeje Američanům úspěch v úsilí 

o svržení režimu Fidela Castra. Doporučuje jim také, aby stejné udělali i s některými 

státy v Africe. Socialistické země však stojí pevně za Kubou, a to včetně 

Československa. „Americká kampaň proti Kubě byla od počátku až po dnešní stav 

hrubým porušením mezinárodního práva, hrubým porušením Charty OSN. Vláda 

Spojených států na sebe vzala těžkou odpovědnost za světový mír.“ 121

Další článek, který se objevuje v Rudém právu a Obraně lidu, je o nótě vlády 

Kubánské republiky československé vládě. Nótu napsal Raúl Roa a deníky ji zveřejňují 

celou. Mluví se v ní o bombardování z 15. dubna. „Výsledkem této barbarské agrese –

poslední v dlouhém výčtu vandalských a pirátských činů, spáchaných proti kubánskému 

lidu od ledna 1959, kdy slavná revoluce definitivně vymanila tento lid z amerického 
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kolonialismu – je smrt sedmi osob a zranění dalších 44 osob, mezi nimiž jsou starci, 

ženy a děti.“ Zmiňuje také obvinění přednesená v OSN: „Tento bezostyšný manévr, 

jehož se účastní také kontrolovaný tisk a severoamerické monopolistické agentury, má 

za účel překroutit před světovým veřejným míněním – jež proti napadnutí Kuby 

energeticky protestovalo – skutečná fakta, jež nesou jasně pečeť USA.“ 122

Rudé právo dále na titulní straně zveřejnilo článek o rozhořčení našeho lidu nad 

agresory. V článku se píše, jak náš kolektiv tvrdě odsoudil barbarské činy imperialistů. 

Žádá proto, aby se OSN neprodleně zabývala agresí a potrestala agresory. Zmiňována je 

plná podpora, kterou Kuba v československém lidu má. Pod tímto je podepsán kolektiv 

B. Kubíčka, M. Hlavínová, Josef Janík nebo J. Schanil.123

Velice podobný článek nalezneme i v Mladé frontě. Zde je pod slovy odsouzení 

podepsáno několik vedoucích lidí z mládežnických organizací. Je jimi například 

Vladimír Vedra, předseda ÚV ČSM.124

Rudé právo také na titulní stranu dává báseň věnovanou Kubě od Pavla 

Kohouta.125

Obr. 2
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Pokračování článků z titulní strany dává Rudé právo na čtvrtou a šestou stranu, 

přidává také několik obrázků z pohřbu obětí a projevu Fidela Castra a mapu Kuby. 

Faktických informací v tomto čísle však čtenář mnoho nenašel. Místo toho se Rudé 

právo věnuje převážně projevům kubánských vůdců. Prezident O. Dorticos ve vládním 

rozhlase, který byl zachycen na Floridě, vyzývá země Latinské Ameriky k podpoře 

Kubánské republiky v jejím boji. Rozhlas vysílal i rozkazy příslušníkům armády 

a bezpečnostních sil, aby zakročili proti sabotážím. O útoku informoval v rozhlasovém 

projevu také ministerský předseda Fidel Castro. Vláda vyhlásila všeobecnou pohotovost 

a výjimečný stav. Oznámil, že proti útoku se bojuje na všech místech vylodění na jih od 

provincie Las Villas ve střední části ostrova.126

Mladá fronta vybrala tuto část z Castrova projevu: „Ve XX. století žijeme, jako 

kdybychom se vrátili do XVII. století – pod neustálou hrozbou vpádu pirátů. Při tom 

však útok, který byl podniknut, měl jednoznačný vojenský charakter. Byl právě takový, 

jaký kdysi podnikaly fašistické vlády proti evropským zemím – bez předchozího ohlášení 

války.“127

Zprávy ze západních agentur jsou často zmatené a protichůdné, nepodávají jasný 

obraz o průběhu. Téměř totožnou zprávu o prozatímních informacích ze zahraničních 

agentur zveřejnila Mladá fronta spolu s Obranou lidu. Podle nich agentura Reuters 

uvádí, že útočníci přistáli v provincii Oriente v blízkosti silnice Baracoa, vedoucí 

k základně Guantanamo. Podle rozhlasové stanice Columbia Broadcasting System byla 

invaze vedená po moři za podpory letectva. Kubánská vláda podle jiných západních 

agentur vyslala na pobřeží tisíce vojáků. Podle prvních zpráv byly na cestě k místu 

invaze okolo šesté hodiny ranní, zatímco se vládní eskadrový torpédoborec snažil 

útočníkům odříznout cestu. Oficiální představitelé USA sledovali události dle zpráv 

pozorně, žádné prohlášení však zatím neučinili.128

Rudé právo na titulní stranu dalo několik odsouzení agresí na Kubě od 

skutečných lidí. Slova J. Schanila z ČKD Sokolovo: „Agrese batistovských ztroskotanců 

pod patronací USA je novým dokladem toho, že imperialisté jsou ochotni rozpoutávat 

krveprolití pro obnovení nadvlády a vykořisťování i za cenu tisíců lidských životů, i za 

                                               
126 RP. Americký imperialismus rozpoutal agresi proti Kubě. Rudé právo, 18. 4. 1961, roč. 41., č. 107, 

s. 1 a 6.

127 ČERNÝ, J. Praví agresoři nezůstanou skryti. Obrana lidu, 18. 4. 1961, roč. XX., č. 92, s. 1 a 5.

128 OL. Intervence proti Kubě. Obrana lidu, 18. 4. 1961, roč. XX., č. 92, s. 1 a 5.

   ČTK. Pirátská intervence proti Kubě. Mladá fronta, 18. 4. 1961, roč. XVII., č. 92, s. 1.
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cenu ničivých válek. Setkají se však se špatnou. Nepochybujeme o tom, že kubánský lid 

statečně odrazí vetřelce a na pranýř přibije mocipány z USA, kteří dali agresorům do 

rukou bran a jsou duchovními vůdci špinavého přepadení. Kubánský lid nebude ve svém 

boji sám. Má plnou naši solidaritu. Vítězství bude na straně revoluce, na straně 

kubánského lidu.“129  

Další informace z prohlášení Fidela Castra udává, že k leteckým výsadkům mělo 

dojít severně od poloostrova Zapata, odkud měly pokračovat dál k městu Jagury Grande 

v provincii Matanzas. Další zprávy hlásí letecké výsadky u měst Jovellanos a Colon, 

což by přerušilo centrální silnici z Havany do Santiaga. Došlo rovněž k výsadku poblíž 

přístavu Mariel na pláži Baracoa na hranici mezi provinciemi Pinar del Rio a Havana. 

Další vojenský výsadek byl na silnici z přístavu Baracoa do Guantanama 

v nejvýchodnější části ostrova v provincii. Tato zpráva však mohla být zeměpisně 

nesprávná.130

Lidová demokracie věnovala Kubě menší část titulní strany a část druhé stránky, 

oproti ostatním deníkům to však nebylo mnoho. Kromě podobných informací jako 

v ostatních denících přidává navíc zprávu o tvrzení státního tajemníka USA Ruska 

o tom, že vláda USA chová ke kontrarevoluci na Kubě sympatie. Vláda podle něj 

nemůže být lhostejná k údajnému komunistickému spiknutí na západní polokouli.131

Všechny deníky se také věnují obvinění USA z agrese na půdě OSN. 

V New Yorku se pod předsednictvím československého delegáta K. Kourky sešel výbor 

OSN kvůli projednání stížností Kuby na Spojené státy. Jako první se o slovo přihlásil 

kubánský ministr zahraničních věcí Raul Roa. Takto ho cituje Mladá fronta: 

„S veškerým důrazem obviňuji před politickým výborem OSN a mezinárodním veřejným 

míněním vládu Spojených států, že rozpoutala proti Kubě invazní válku, že použila 

svých zdrojů, svého území, svých zbraní a svých dopravních prostředků, aby vrátila 

Kubu do ponižujícího postavení satelitu severoamerického imperialismu. Obviňuji vládu 

Spojených států z mezinárodního zločinu agrese a žádám, aby OSN podnikla rychlá, 

                                               
129 SCHANIL, J. Náš lid s největším rozhořčením odsuzuje agresory. Rudé právo, 18. 4. 1961, roč. 41., 

č. 107, s. 1.

130 RP. Americký imperialismus rozpoutal agresi proti Kubě. Rudé právo, 18. 4. 1961, roč. 41., č. 107, 

s. 1 a 6.

131 NESG. Rusk na straně kontrarevoluce. Lidová demokracie, 18. 4. 1961, roč. XVII., č. 92, s. 2.
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účinná a energická opatření, jež by zabránila uskutečnění agresívních plánů 

a intervence, jež jsem uvedl.“132

Dále poznamenal, že po nástupu Kennedyho vlády kubánská vláda doufala, že 

politika studené války proti Kubě se změní. Podotkl, že Kuba byla ochotná řešit rozpory 

s vládou Spojených států dvoustranným jednáním. Ústřední zpravodajská služba USA 

dle něj měla měsíčně vydávat půl milionu dolarů na přípravy invaze na Kubu. Delegát 

Spojených států Adlai Stevenson prohlášení kubánského ministra popřel jako „zcela 

nepravdivá a kategoricky je odmítal“.133 Kubánským kontrarevolucionářům ale projevil 

sympatie a jménem americké vlády vyjádřil naději, že se jim jejich záměr povede 

uskutečnit. Sovětský delegát V. A. Zorin agresi proti Kubě ostře odsoudil.134

Kubánská republika poslala nótu vládě ČSSR, připomínala v ní popření zapojení 

USA do invaze A. Stevensonem. „Tento bezostyšný manévr měl za účel překroutit před 

světovým veřejným míněním skutečná fakta, jež nesou jasnou pečeť USA. Svědkem toho 

je i diplomatický sbor akreditovaný na Kubě, jemuž byly úřadujícím ministrem 

zahraničních věcí dr. Carlosem Olivaresem ukázány některé nevybuchlé rakety svržené 

pirátskými letadly, které patří armádě USA.“135 V nótě je také zdůrazněno, že 

„kubánský lid, jenž si přeje žít v míru se všemi národy světa, není však ochoten ustoupit 

ani o píď v obraně své nezávislosti, svrchovanosti a své revoluce. Národní milice, 

revoluční vojsko, revoluční vláda a celý kubánský národ se za podpory všeho 

pokrokového lidstva a všech mírumilovných národů s potřebným klidem připravují hájit 

svou ohroženou a napadenou vlast.“136

3.5.2 19. dubna 1961

Dne 19. dubna události na Kubě znovu plní všechny titulní strany deníků. Čísla 

se v tento den věnovala převážně reakcím, které útok na Kubu vyvolal, a varováním, 

která lidé ČSSR prostřednictvím demonstrací posílají Spojeným státům.

                                               
132 ČTK. Fakta usvědčují. Mladá fronta, 18. 4. 1961, roč. XVII., č. 92, s. 2.

133 ČTK. Stížnost Kuby na agresi USA v politickém výboru OSN. Obrana lidu, 18. 4. 1961, roč. XX., č. 

92, s. 5.

134 Tamtéž

135 ČTK, Připravení hájit vlast. Mladá fronta, 18. 4. 1961, roč. XVII., č. 92, s. 1.

136 Tamtéž
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Rudé právo Kubě věnovalo celou titulní stranu. Na titulních stranách ostatních 

deníků zprávy o Kubě zabíraly většinu prostoru. Objevují se také obrázky, na kterých

jsou studenti vysokých škol protestující proti útoku na Kubu, Mladá fronta ještě přidává 

velkou fotku kubánského vojáka. Kubě byl věnován i velký prostor uvnitř čísel včetně 

dalších fotek z demonstrací a mapek Kuby s vyznačením míst útoku. 

Na druhé straně Mladé fronty se znovu objevila karikatura Karla Káše, nazvaná

Nebezpečná slintavka. Tentokrát zobrazil Američana, kterému se na Kubu sbíhají sliny, 

zatímco na ni shazuje bomby.137

Obr. 3

Všechny deníky v článcích opakují, co se psalo i předchozí den, tedy základní 

informace o útoku na Kubu. V prohlášení vlády Československé socialistické republiky 

ČSSR obviňuje USA z agrese a útoku na kubánský národ, který je „svými hodnotami 

i vnitřním vlasteneckým obsahem přitažlivým příkladem pro ostatní země Latinské 

Ameriky, je vzorem důsledně vedeného demokratického národně osvobozeneckého 

boje.“138

                                               
137 Mladá fronta, 19. 4. 1961, roč. XVII., č. 93, s. 2.

138 NESG. Okamžitě zastavit agresi proti Kubě. Rudé právo, 19. 4. 1961, roč. 41., č. 108, s. 1.
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Na titulní straně se však Rudé právo a Lidová demokracie převážně věnují

podpoře a pomoci, kterou ČSSR na Kubu posílá. „Československý lid pojí s kubánským 

lidem pouto upřímného přátelství, obdivu a úcty. Všestranně s ním spolupracuje a podle 

svých možností mu poskytuje hospodářskou, technickou a vědeckou pomoc. [...] 

Československá vláda jménem všeho československého lidu co nejrozhodněji odsuzuje 

podlé agresívní činy amerických imperialistů proti Kubě a jejímu svobodymilovnému 

lidu. Na Kubu tak ČSSR odesílá pozdravy a věří, že kubánský lid zvítězí.139

Hlavním tématem v denících ze dne 19. dubna jsou ale masové demonstrace 

proti útoku na Kubánskou republiku, které probíhají v ČSSR. Odesílají se protestní 

telegramy a na schůzích a besedách se vyhlašuje solidarita s kubánským lidem. Probíhá 

tak například v jednotlivých dílnách Závodů V. I. Lenina v Plzni, přidávají se hutníci ze 

Železáren Bílá cerkev, v Závodech Vítězného února v Hradci Králové se na protestních 

shromážděních sešlo více než 3000 zaměstnanců. Ke společnému poslechu rozhlasu se 

sešli zaměstnanci závodu Fatra Chropyně a zaměstnanci cechu 35701 v napajedelské 

Fatře slíbili, že termín zakázky pro Kubu zkrátí o 10 dní. V pražském strojírenském 

podniku ČKD Stalingrad se sešly tisíce dělníků.140 Většina fotografií z toho to dne je 

pořízena během těchto demonstrací. 

Veškerou pomoc kubánskému lidu poskytne dle svého prohlášení také Svaz 

sovětských socialistických republik. Předseda rady ministrů SSSR N. S. Chruščov 

posílá dopis prezidentovi USA Kennedymu. Celý jeho dopis zveřejňuje Rudé právo 

a Mladá fronta. Článek o tomto dopise ale najdeme i v Obraně lidu a Lidové 

demokracii. Chruščov v něm žádá okamžité zastavení útoku na Kubu. „Důrazně Vás, 

pane prezidente, vyzývám, abyste skoncoval s agresí proti Kubánské republice. [...] 

O postoji Sovětského svazu nesmí mít nikdo mylné názory: poskytneme kubánskému lidu 

a jeho vládě veškerou potřebnou pomoc k odražení ozbrojeného útoku na Kubu. Máme 

upřímný zájem na zmírnění mezinárodního napětí, avšak budou-li ostatní napětí 

zostřovat, odpovíme na to, jak bude třeba.“ 141

V OSN dále pokračuje jednání o stížnosti Kuby. Vedoucí delegace V. Zorin zde 

nejprve přečetl tento Chruščovův dopis a prohlášení vlády SSSR. Delegát USA 

Stevenson k tomu řekl: „Delegace USA souhlasí s tím, že USA nejsou ohrožovány 
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Kubou, avšak situací na Kubě jsou ohroženi někteří Kubánci.“ Československý delegát 

J. Nosek připomíná, že ČSSR odsuzuje ozbrojený útok imperialistů proti Kubě.142  

Články informují i o tom, jak Kuba stále odráží žoldáky a trestá americké agenty

a pozoruje činnost kontrarevolučního podzemí. „Tvrdou rukou trestá revoluční lid Kuby 

imperialistické agenty a zrádce – červy, jak Kubánci nazývají teroristy a diverzanty. 

Tito červi vylézají nyní ze svých děr. Tisk přináší zprávy o zatýkání kontrarevolučních 

ilegálních band, o přísných trestech vykonávaných revolučním tribunálem.“143

Všechny důležité budovy v Havaně se opevňují, lidové milice jsou ve stavu plné 

pohotovosti a vyzbrojené těžkými zbraněmi. „Než umírat zase hlady, raději půjdeme 

bojovat a umírat proti americkým vrahům.“ Takto Rudé právo cituje kubánské 

vojáky.144

Se zprávou od kontrarevolucionářů v Miami dne 19. dubna přichází agentura 

AP. Podle té byly při vylodění použity malé výsadkové oddíly a nikde nedošlo 

k masové vyloďovací akci. Povstalci sami prohlašují, že jejich hlavní oddíly na Kubě 

ještě nepřistály. Pokládá se za divné, že invazní síly dosud nevydaly žádné prohlášení. 

Usuzuje se tak, že povstalci nemají žádnou vlastní rozhlasovou stanici. Celé vylodění se 

pokládá za předčasné, což umožnilo kubánské vládě rychle zakročit za pomoci 

vzdušného útoku i tanků. Podle zpráv 17. dubna připlula na základnu Guantánamo 

dopravní loď s 6 výsadkovými plavidly a bylo na ní asi 900 kontrarevolucionářů. Na 

samotné základně jich bylo asi 400.145

Kubánský rozhlas oznámil, že zatčeno bylo 27 osob, které připravovaly atentát 

na ministerského předsedu Fidela Castra. Byl mezi nimi také bývalý ministr zemědělství 

Humberto Sarí Marin. Při pokusu o útěk byl postřelen, nyní leží v nemocnici. Všechny 

zatčené čeká revoluční soud. Takové jsou zprávy podle agentury AP.146

Dne 19. dubna také Mladá fronta na titulní straně zveřejnila báseň Josefa 

Schnabela věnovanou Kubě. Agresi USA proti Kubě přirovnává k boji Davida 
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s Goliášem a Američany popisuje jako supy s krvavým zrakem. Znovu se zde objevilo 

heslo Patria o muerte: Vlast nebo smrt.147

Mladá fronta také zveřejnila komentáře občanů, Martin Růžek, člen DČA, invazi 

komentoval: „Představa našeho jara bude už navždycky spojena s květy obsypanou 

líbeznou českou přírodou a s vítězstvím mládí světa – s vítězstvím socialismu u nás. 

Strašidlo smrtky odnesla voda. Tím rozhořčeněji a odhodlaněji míří dnes naše oči 

a srdce ke Kubě, kde smrtka v posledních křečích vystrčila svůj dráp. S vámi, krásní 

a stateční kubánští lidé, přerazí ty nenasytné staré pařáty celý mladý pokrokový svět. 

Nepleťte se, páni křižáci, to není Kuba minulosti. Mladá Kuba je dnes pro vás už příliš 

silný tabák!“148

K protestům proti útoku na Kubu se připojili i fotbalisté Rudé hvězdy Bratislava. 

Tak na poslední straně ve sportovní rubrice psala Obrana lidu. Adolf Schrerer 

zpravodaji ČTK řekl: „Při svých cestách městy a městečky zemí Latinské Ameriky jsme 

poznali, že kubánská revoluce je velmi přitažlivým vzorem pro jejich lid, který si zatím 

hledá cestu k lepší budoucnosti. Proto dnes ten zákeřný útok přisluhovačů amerického 

imperialismu. Chtějí v zárodku udusit tužby lidu latinskoamerických zemí po lepším, 

svobodném životě. Marně se namáhají: lid, který už poznal svobodu, se jí nevzdá.“149

3.5.3 20. dubna 1961

Dne 20. dubna se deníky na titulních stranách stále věnují událostem na Kubě. 

Tento den byl však velkým tématem projev Antonína Novotného na návštěvě Závodů 

Jana Švermy. V tomto závodě se také konal protest proti politice USA.

Kromě informací o dalších demonstracích a požadavku o skoncování agresí na 

Kubě zveřejnilo Rudé právo na titulní straně článek o nezvratném důkazu přímé účasti 

USA na invazi. Podle agentury Pressa Latina se v sestřeleném letadle našly dokumenty 

pilota jako důkaz o jeho americkém původu. Spekuluje se nad tím, že jakkoli bohatí 

Američané mohou být, vojenské bombardéry vždy patří vládě. Závěrem je, že prezident 

Kennedy lhal, když tvrdil, že se Spojené státy do agrese nezapojily. Zvláštní zpravodaj 

ČTK Miroslav Štrafelda píše z Havany: „Charakter invazních operací útočníků, kteří 

napadli Kubu, natolik připomíná akce v Normandii z druhé světové války, že 
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nepochybně svědčí o účasti amerických instruktorů a důstojníků, přinejmenším při 

výcviku útočníků a přípravě operace.“ 150

Podobný článek zveřejnila uvnitř čísla i Lidová demokracie. Přidala ale 

informace, že havanský výbor zatkl také dva katolické kněze, kteří dodávali velké 

množství léčiv různým ilegálním kontrarevolučním skupinám.151

Obrana lidu také útok přirovnává k fašismu. „To, co se v těchto dnech odehrává 

na Kubě, nám připomíná metody vražedných, loupežných přepadů fašismu. Dříve měl 

šat německý, nyní v jeho záhlaví čteme Made in USA. Taková staronová hra s ohněm 

vede zákonitě ke stejným koncům. Proto varujeme a připomínáme agresorům: 

Zapomněli jste již, jak skončili hitlerovští fašisté v Norimberku? Pamatujte: My, 

svobodomyslní lidé světa, nedopustíme, aby právo hrdinného kubánského lidu na štěstí 

bylo utopeno v krvi. TO JE VŮLÍ A ODHODLÁNÍM VŠECH OBČANŮ NAŠÍ 

ZEMĚ.“152

Na výzvu Ústřední rady odborů dne 19. dubna přerušili pracující v celém 

Československu svou práci a zúčastnili se demonstrací proti útoku na Kubu. Pouze 

Rudé právo ji zveřejnilo celou, ostatní deníky se o ní v článcích zmiňují. „[...] Ústřední 

rada odborů, vyjadřujíc spravedlivé rozhořčení všeho našeho lidu, vyzývá všechny 

pracující, aby ve středu dne 19. 4. 1961 ve 13 hodin přerušili práci a na mohutných 

schůzích a manifestacích řekli své rozhodné slovo proti americké agresi a vyjádřili 

solidaritu hrdinnému bojujícímu lidu svobodné Kuby. [...] “153

Ve 13 hodin se tak stalo na povel zvuku továrních sirén. V Praze se konaly 

i veřejné demonstrace ve všech deseti obvodech. 30 tisíc lidí zaplnilo náměstí Lidových 

milicí. Scházeli se tu dělníci z mnoha závodů. Slova se ujal člen ÚV KSČ R. Barák

a vyslovil přesvědčení, že Kuba invazi brzy odrazí. Hovořili také dělníci ze závodů.

Montér z Automobilových závodů Balek na Kubě strávil sedm a půl měsíce, takže 

mluvil z vlastní zkušenosti o velkém nadšení kubánských lidí k budování nového 

státu.154

                                               
150 ČTK. Přímá účast USA na agresi nezvratně prokázána. Rudé právo, 20. 4. 1961, roč. 41., č. 109, s. 1 

a 4.

151 NESG. Jasný důkaz o účasti USA na agresi. Lidová demokracie, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s. 2.

152 VT. Ukončit agresi!. Lidová demokracie, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s. 2.

153 ÚSTŘEDNÍ RADA ODBORŮ. Výzva Ústřední rady odborů. Rudé právo, 20. 4. 1961, roč. 41., č. 109, 

s. 1.

154 LH. Skoncovat se zločinnou agresí proti Kubě. Rudé právo, 20. 4. 1961, roč. 41., č. 109, s. 1. 
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Proběhla také manifestace na Staroměstském náměstí, které se zúčastnilo

100 tisíc lidí. Přišel i ministr prof. dr. Z. Nejedlý, tajemník městského výboru KSČ 

A. Černý, slova se ujal také chargé d’affaires kubánského velvyslanectví Raul Roa 

Couri. Manifestace pracujících Závodů J. Švermy v Brně se zúčastnili i členové 

parlamentní delegace NDR v čele s předsedou Lidové sněmovny dr. J. Dieckmannem

a předsedou Národního shromáždění Z. Fierlingrem a dalšími poslanci.155 Rudé právo 

a Mladá fronta také uvádí, že k podpoře Kuby se připojuje také Latinská Amerika, 

Polsko, Čínská lidová republika, NDR a Maďarsko.156

Takto československý lid vyjadřuje podporu Kubě: „Táhlý tón sirén, ztichly 

stroje, zastavily se jeřáby. V dílnách se shromáždili lidé, vzrušeně hovořili a pak se 

potoky průvodů vylily do ulic. Nedovolíme pošlapat svobodu krásné Kuby! Vztyčené 

ruce vyjadřující souhlas s dopisy, telegramy, protesty a rezolucemi Organizaci 

spojených národů, velvyslanectví USA, proti porušování základních principů 

mezinárodního práva a lidskosti, kterých se dopouštějí agresoři v Kubě.“157

Lidová demokracie na titulní stranu otiskla komentář V. Vlka o jeho návštěvě 

Kuby a setkání s Fidelem Castrem. Vlk píše o slibech, které Castro dal všem 

kubánským dětem: „Všichni budou pracovat, všichni budou užiteční, na všechny čeká 

krásná budoucnost ve svobodné Kubě.“ O náhodném a neoficiálním setkání s Castrem 

v restauraci psal: „Zůstává nám nezapomenutelný dojem z tohoto srdečného jednání 

s člověkem, který svou prostotou, svou ryzostí musí uchvátit každého. Nedivíme se proto,

že se stal vůdcem kubánského lidu, který vede a dovede k úplné svobodě v jeho krásné 

vlasti.“158

Všechny deníky kromě Rudého práva 20. dubna zveřejnily článek o odpovědi

prezidenta Kennedyho na poselství předsedy rady ministrů N. Chruščova k situaci na 

Kubě. Kennedy napsal: „Vláda USA nehodlá učinit žádné opatření.“159 odmítá zastavit 

podporu kontrarevolucionářů. „USA neskrývají svůj obdiv k úsilí nastolit 

kontrarevoluční režim na Kubě“ a nechce udělat nic, čím by „udusily ducha 

                                               
155 Tamtéž

156 NESG. Kuba nebude druhou Guatemalou!. Mladá fronta, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s. 2.

157 ČTK, MF, Jsme s tebou, bojující země!, Mladá fronta, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s.1.

158 VLK, V. Lidé, věci a události – Setkání s Fidelem Castrem. Lidová demokracie, 20. 4. 1961, 

roč. XVII., č. 94, s. 1.

159 NESG. Kennedy hájí agresory. Lidová demokracie, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s. 2.
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svobody“.160 Podle něj uprchlíci neměli jinou možnost než se uchýlit k násilí. Také se 

Kennedy nesnaží popřít, že vycvičeni a zásobeni byli útočníci v USA. Přesto USA 

tvrdily, že se nechtějí vojensky zapojovat a intervenci kontrarevolučních skupin bere 

Kennedy jako vnitřní záležitost Kuby. Na Chruščovovo upozornění, že by SSSR 

poskytla Kubě veškerou potřebnou pomoc, Kennedy odpověděl, že by to považoval za 

„vojenskou intervenci vnější síly“. 161

Obrana lidu Obrana lidu dne 20. dubna otiskla na pátou stranu karikaturu od 

V. Dobrovolného a M. Abramova původně převzatou z moskevské Pravdy. Zobrazuje 

kubánského vojáka, který tluče puškou přes prsty ruku s kontrarevolucionáři místo 

nehtů. Nazvali ji Ruce pryč od Kuby.162

Obr. 4

3.6 Ukončení bojů

Zpráva o konečném vítězství Kuby nad kontrarevolucionáři přichází v denících 

dne 21. dubna. Kuba stále plní titulní strany všech deníků. Článků uvnitř čísel ale oproti 

                                               
160 ČTK. Vláda USA se ztotožňuje s interventy. Mladá fronta, 20. 4. 1961, roč. XVII., č. 94, s. 2.

161 ČTK. Kennedy neskrývá obdiv ke kontrarevolucionářům. Obrana lidu, 20. 4. 1961, roč. XX., č. 94, s. 

4.

162 Obrana lidu, 20. 4. 1961, roč. XX., č. 94, s. 5.



44

předchozím dnům ubývá. Jednalo se převážně o blahopřání Kubě k vítězství. V denících 

se i v těchto dnech objevuje několik obrázků zobrazujících vojáky kubánské armády. 

Velitel revolučních ozbrojených jednotek Fidel Castro oznámil, že kubánský lid 

zvítězil nad agresory. Upozorňuje však na trvalou hrozbu, jakou představuje americká 

branná moc, která se stále nachází nedaleko Kuby na základně Guantánamo. Útok se 

podařilo odrazit za méně než 72 hodin. Poslední obsazený bod, Playa Girón, byl dobyt 

zpět 20. dubna 1961 v půl šesté odpoledne, tedy v půl dvanácté večer našeho času.163

Takto Castra cituje Rudé právo: „[...] Revoluce zvítězila, i když musela za své 

vítězství zaplatit značným počtem cenných životů revolučních bojovníků, kteří se 

postavili proti agresorům a neustále proti nim útočili, nedopřávali jim ani okamžik 

oddechu a zničili tak za méně než 72 hodin vojsko, které po mnoho měsíců organizovala 

imperialistická vláda Spojených států.“164 Bylo také ukořistěno velké množství zbraní 

severoamerické výroby, mezi nimi byly také tanky. Část útočníků se pokusila znovu 

dostat na loď a odplout do zahraničí, byli však potopeni kubánskými vojáky. Následně 

se začaly na Kubě pořádat manifestace na oslavu vítězství. K největším z nich došlo ve 

městech Colón, Pedro Betancourt, Cardénas a dalších. Všechny kubánské listy 

20. dubna na titulních stranách uveřejnily zprávu o vítězství svých vojsk nad oddíly, 

které se 17. dubna vylodily na poloostrově Zapata.165

Z bojů vyšla vláda Fidela Castra ještě silnější, než byla. Likvidace útočníků 

vyvolala na Kubě veliké nadšení, naopak v Bílém domě vládne nálada zcela opačná.

Lidová demokracie citovala list Daily Mail: „V Bílém domě vládne nanejvýš pochmurná 

nálada. Spoléhat na to, že intervence povede k povstání na ostrově, bylo zřejmě hrubou 

chybou. Nadto se nezbytně vtírá dojem, že vojenská moc Fidela Castra nebyla vůbec 

doceněna.“166 Dopisovatel z agentury Reuter oznámil: „Vítězství kubánské vlády je 

považováno za velké oslabení prestiže nejen USA a jejich nového presidenta, ale 

i celého Západu.“167 Velká vlna kritiky se ve Washingtonu zvedla také proti Dullesově

výzvědné službě, která předkládala nesprávné údaje o vylodění kontrarevolucionářů 

a o výsledcích jejich bojů. Oficiální osobnosti USA však nadále podněcují 

                                               
163 NESG. Kubánský lid rozdrtil žoldáky imperialismu. Rudé právo, 21. 4. 1961, roč. 41., č. 110, s. 1.

164 Tamtéž

165 Tamtéž

166 ZK. Kubánský lid zvítězil. Lidová demokracie, 21. 4. 1961, roč. XVII., číslo 95, s. 2.

167 Tamtéž
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kontrarevoluci k další činnosti. Prezident Kennedy se také sešel s vůdcem kubánské 

kontrarevoluční organizace Miró Cardonou.168

Rozhlasové stanice světa vysílaly zprávu o poražení útočníků na Kubě. 

Moskevský rozhlas přerušil kvůli této zprávě svůj pravidelný pořad. Komentátor 

agentury AFP zdůraznil: „Porážka proticastrovských sil vyvolá velký ohlas zejména 

v Latinské Americe. Učení Fidela Castra, které vychází z této zkoušky posíleno, 

představuje totiž v očích velkého počtu obyvatel Latinské Ameriky pokus, směřující 

k setřesení jha amerického poručnictví.“169

Pro Spojené státy tato prohra znamená celosvětovou ostudu. Výhra Kubánců 

plní titulky novin po celém světě. O neúspěchu USA na Kubě se píše například ve 

Švédsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii či se o ní jedná v britské Dolní sněmovně. 

Například podle britského deníku Daily Mail je to těžká porážka nejen pro americkou 

prestiž, ale hlavně pro prezidenta Kennedyho. Týdeník Time and Tide píše, že „Kuba se 

stala Achillovou patou Kennedyho zahraniční politiky“. Dle agentury AP Kennedy 

chystá další akce, válka proti Kubě tak může mít pokračování.170

Obrana lidu dne 21. dubna otiskla článek věnovaný popisu vojenské techniky 

použité při útoku na Kubu. „Nejprve letecké ostřelování pobřežních míst, určených za 

předmostí k vylodění a bombardování přístavů, posléze obojživelná operace pozemních 

jednotek, dělostřelectva a středních tanků, kombinovaná s leteckými výsadky. Dokonce 

použili i tradičních invazních bombardérů typu B-26 Invader.“171 Článek se věnoval 

přesnému popisu výbavy tohoto bombardéru a rozepsání, ve kterých válkách byl použit. 

Autor přirovnal invazi na Kubě k operacím US-Army za druhé světové války 

v Normandii. Nechybí fotografie bombardéru a kubánské jednotky protiletecké 

obrany.172

Na třetí straně otisklo Rudé právo dne 21. dubna pro něj nezvyklou karikaturu

E. Seyčka. Paroduje na ní událost z Washingtonu ze dne 19. dubna, kdy přijelo třicet

                                               
168 Tamtéž

169 Tamtéž

170 NESG. Prestiži USA byla zasazena drtivá rána. Rudé právo, 22. 4. 1961, roč. 41., číslo 111, s. 5.

171 NESG. Neprošli. Obrana lidu, 21. 4. 1961, roč. XX., č. 95, s. 3.

172 Tamtéž
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novinářů a jediný demonstrant. Demonstrace se měla konat u sovětského velvyslanectví 

na protest proti postoji sovětské vlády ve věci intervence USA na Kubě.173

Obr. 5

Dne 22. dubna Mladá fronta na titulní stranu nedala žádný článek o Kubě, 

ostatní deníky jí věnovaly na první straně jen menší prostor. Rudé právo a Lidová 

demokracie se věnovaly zprávě o jednání vládních delegací. Československá vláda 

projednala a schválila zprávu o výsledcích obchodně politických jednání s Kubánskou 

republikou. Jednalo se o snahu přispět k rozvoji národního hospodářství Kubánské 

republiky a pomoci odstraňovat důsledky hospodářské blokády, kterou na ně uvalily 

Spojené státy. ČSSR podle dohody na Kubě slíbila vybudovat závod na výrobu traktorů, 

nákladních automobilů, motocyklů, skútrů a benzinových motorů. V další části měla být

pomoc rozšířena o výrobu automobilů. ČSSR na vybudování závodu Kubě slíbila 

poskytnout dlouhodobý úvěr a dlouhodobou pomoc při postavení energetické základny. 

Za pomoci Československé socialistické republiky mělo dojít k rozvoji zpracování 

barevných kovů, ke kterému ČSSR poskytla technickou a materiální pomoc. ČSSR 

měla také přijmout několik set kubánských studentů a techniků k vyučení a zaškolení 

v rámci různých oborů. Dále se měl také zvýšit objem výměny zboží mezi oběma 

zeměmi. ČSSR zvýšila hlavně vývoz strojírenských výrobků na Kubu a zavázala se

odebírat suroviny pro metalurgický průmysl, barevné kovy a suroviny na kožedělné 

výrobky, pro textilnictví, cukr a další zboží. „V zájmu rozvoje hospodářství obou zemí 

bude tato hospodářská spolupráce i výměna zboží v dalších letech plánovitě rozšiřována 

a prohlubována. Sjednané dohody jsou významnou pomocí Kubánské republice při 

industrializaci země, při odstraňování účinků hospodářské blokády ze strany Spojených 

států amerických a při výchově kubánských techniků.“174

                                               
173 Rudé právo, 21. 4. 1961, roč. 41., č. 110, s. 3. dostupné z www: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1961/4/21/3.png

174 NESG. Dohoda o spolupráci mezi ČSSR a Kubou. Rudé právo, 22. 4. 1961, roč. 41., č. 111, s. 1.

    Č. Vývoz čs. výrobků na Kubu. Lidová demokracie, 22. 4. 1961, roč. XVII., č. 96, s. 1.
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OSN znovu jednala o kubánské stížnosti 21. dubna. Mladá fronta tomuto 

věnovala polovinu druhé strany. A. Stevenson ve svém posledním vystoupení 

neodpověděl na žádnou z otázek. Pouze opět opakoval: „USA žádnou agresi proti Kubě 

nepodnikly a také nepodniknou.“175 Mladá fronta upozornila na to, že o den dříve 

prezident Kennedy odstoupil od tvrzení, že Spojené státy nestály za útokem na Kubu 

a nechal si jasně otevřenou cestu pro další americké akce proti Kubě. Vedoucí sovětské 

delegace V. A. Zorin zdůraznil, že ve výboru je jasná názorová většina proti americké 

agresi. V závěru žádal o schválení sovětského návrhu rezoluce, který podle něj jediný 

„jasně ukazuje na viníka agrese a stanoví opatření jejímu zabránění v budoucnu“.176 Na 

závěr promluvil vedoucí české delegace J. Nosek. Prohlásil, že československá delegace 

považuje sovětský návrh za takový, který nejlépe odpovídá požadavkům této 

nebezpečné situace.177

Na stejnou stranu Mladá fronta otiskla další z karikatur od Karla Káše. 

Obr. 6

Zobrazuje potrhaného, bez boty a mokrého vojáka vracejícího se na základnu, 

kde mu americký velitel říká: „Říkáte, že tam bylo horko, a zatím jste se tam ani 

neohřáli.“ 178

                                               
175 ČTK. Znemožnit opakování agrese!. Mladá fronta, 22. 4. 1961, roč. XVII., č. 96., s. 2.

176 Tamtéž

177 Tamtéž

178 Mladá fronta, 22. 4. 1961, roč. XVII., č. 96, s. 2.
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Na titulní stranu dne 22. dubna Rudé právo otisklo komentář J. Slováka, svářeče 

z AZKG Praha, tedy obyčejného člověka z lidu: „Vítězství kubánského lidu, to je 

především vítězství jeho jednoty. Když jsem si vybavoval v paměti znovu události 

posledních dnů, připomněl jsem si dny února 1948 u nás. I my jsme tenkrát poznali jak 

jednota nás všech je přímo zákonem vítězství lidu, nepřekonatelnou hrází 

kontrarevolučnímu puči. Zahraniční reakce v čele s USA a různí utečenci se i tenkráte 

pokoušeli zardousit svobodu naší vlasti. Nebylo tomu jinak ani na Kubě. V obou 

případech hanebně zkrachovaly plány dřívějších mocipánů. A zkrachují i jejich podobné 

záměry v budoucnu. [...] Kubánské milice – ozbrojená síla lidu – byly spolu s kubánskou 

armádou hrdinnými a odvážnými obránci revoluce. [...]“179

Do této chvíle se vzdalo 500 útočníků. Zajatci vypovídali, že byli najati a za dva 

měsíce vycvičeni na Floridě a odtud převezeni na vojenskou základnu do Guatemaly, 

kde byli podrobeni dalšímu intenzivnímu výcviku. Nakonec byli převezeni na základnu 

Puerto Cabezas v Nicaragui. Ke kubánským břehům pak byli dopraveni dvěma nebo 

třemi torpédoborci. Na otázku, proč se k útoku připojili, odpovídali pouze vyhýbavě. 

Pouze někteří se snažili svá rozhodnutí ospravedlnit.180

Zvláštní zpravodaj ČTK M. Štráfelda odeslal zprávu pro Rudé právo z Havany. 

Měl možnost vyslechnout zprávy amerických vysílaček, společně s revolučními 

kubánskými vojáky se jim „srdečně zasmáli“181. Cituje jednoho ze zajatců: „Říkali nám, 

že budeme s Kubou za půl dne hotovi, protože se obyvatelstvo hned vzbouří. Neměli 

jsme nejmenší tušení, jak to tu doopravdy vypadá. Říkali, že na Kubě vládnou Rusové.“ 

Podle Štráfeldy jsou všichni zajedno, že Chruščovovo poselství Kennedymu Kubu 

zachránilo, protože zabránilo imperialistům poslat další výsadky a nasadit vlastní síly.182

Deníky dne 23. dubna na titulní straně otiskly Chruščovovu kritickou odpověď

na zpětný dopis prezidenta Kennedyho. Obrana lidu a Rudé právo zveřejnily přesné 

znění. V dopise dokládá důkazy o tom, že intervenci na Kubě připravily a financovaly 

Spojené státy. Podle Chruščova by Spojené státy měly rády Kubu zase pod kontrolou 

                                               
179 SLOVÁK, J. Sláva kubánské milici. Rudé právo, 22. 4. 1961, roč. 41., č. 111, s. 1.

180 ČTK. Boje na pláži Giron skončily – kontrarevoluce rozbita. Rudé právo, 22. 4. 1961, roč. 41., č. 111, 

s. 5.

181 ŠTRÁFELDA, M. Jak probíhaly na Kubě vyčišťovací akce. Rudé právo, 22. 4. 1961, roč. 41., č. 111, 

s. 5.
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a mohly ji tak drancovat a ždímat její zisky. 183 Kennedy intervenci také zdůvodňoval 

tím, že na Kubě se vyskytují rakety a jiné zbraně, s jejichž pomocí by Kuba mohla 

napadnout USA. Chruščov tento předpoklad popírá. „[...] Pokud jde o Sovětský svaz, 

prohlásili jsme již mnohokrát a znovu potvrzujeme: naše vláda nehledá na Kubě žádné 

výhody nebo výsady. Nemáme na Kubě žádné základny a nehodláme je tam zřizovat. 

A to dobře víte Vy, vědí to Vaši generálové a admirálové. A jestliže se přesto pokoušejí 

zastrašovat lid výmysly o sovětských základnách na Kubě, je to zřejmě určeno 

prosťáčkům. Ale takových prosťáčků je stále méně, a to, jak doufám, i v USA. [...]“184

Mladá fronta se zaměřila převážně na obvinění USA z lupičství, kritiku 

prezidenta Kennedyho a jeho výroků a přesvědčení, že OSN musí toto energicky 

odsoudit. „N. Chruščov zdůrazňuje, že Kennedyho prohlášení v jeho poslední výzvě 

k zástupcům tisku musí nutně vyvolat v celém světě velké obavy. Kennedy hovoří 

o jakémsi svém právu použít vojenské síly, kdykoli to uzná za nutné, a potlačovat jiné 

národy, kdykoli president sám usoudí, že svobodný projev vůle těchto národů znamená 

komunismus.“185

Rudé právo na titulní stranu otisklo stejný den i báseň Ladislava Gavlíka 

nazvanou Kubě. Oslavuje v ní mladou Kubu, kterou všichni milují, její nepřátelé jsou 

jeho nepřáteli, vykresluje Kubu jako tu, které se mají všichni bát a nad kterou všichni 

bdíme.186

                                               
183 NESG. N. Chruščov odpovídá Kennedymu. Lidová demokracie, 23. 4. 1961, roč. XVII., číslo 97, s. 2.

184 ČTK. USA nemají žádné právo rozhodovat o osudech jiných zemí. Rudé právo, 23. 4. 1961, roč. 41., 

č. 112, s. 1.

   TASS. USA se bojí příkladu Kuby. Obrana lidu, 23. 4. 1961, roč. XX., č. 97, s. 1 a 3.

185 ČTK. To, co bylo podniknuto vůči Kubě, je lupičství. Mladá fronta, 23. 4. 1961, roč. XVII., č. 97, s. 1 

a 2.

186 GAVLÍK, Ladislav. Kubě. Rudé právo, 23. 4. 1961, roč. 41., č. 112, s. 1. Dostupné z www:

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1961/4/23/1.png
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Obr. 7

Podle zprávy ČTK Kennedy jednal s Eisenhowerem o Kubě. Prezident Kennedy 

pozval bývalého prezidenta Eisenhowera narychlo na zasedání Národní bezpečnostní 

rady USA. „Podle zprávy americké tiskové agentury Associated Press sleduje Kennedy 

svým jednáním jediný cíl – totiž získat podporu republikánské strany pro svou další 

politiku vůči Kubě. Na závěr schůzky Kennedyho s bývalým prezidentem Eisenhowerem 

vydal Eisenhower výzvu, v níž vyzývá americkou veřejnost k podpoře Kennedyho 

zahraniční politiky.“187

Projevu Fidela Castra v rozhlase a televizi věnovala dne 25. dubna Mladá fronta 

polovinu druhé strany. Informoval o průběhu vítězného boje nad kontrarevolucionáři. 

„[...] Imperialismus sejde přirozenou smrtí, jestliže ve světě nastoupí období míru, nebo 

zhyne násilnou smrtí, jestliže sáhne k válce. Nechceme však, aby imperialismus spáchal 

sebevraždu u našeho pobřeží tím, že by se dopustil přímé agrese proti nám. [...] Po 

krachu všech nepřímých ozbrojených a hospodářských agresí severoamerickým 

imperialistům nezbývalo již nic jiného než přímá agrese. Ani této hrozby se však 

kubánský lid neleká. Kdyby k ní došlo, rozpoutaly by vládnoucí kruhy USA konflikt 

větších rozměrů, který by zasáhl především je samé.“188

                                               
187 ČTK. Kennedy jednal s Eisenhowerem o Kubě. Rudé právo, 23. 4. 1961, roč. 41., č. 112, s. 5.

188 ČTK. Raději smrt než imperialismus. Mladá fronta, 25. 4. 1961, roč. XVII., č. 98, s. 1 a 2.
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Americké válečné lodě sbírají uprchlé vojáky. Ministr zahraničí Roa oznamuje, 

že námořní flotily Spojených států porušují výsostné vody Kuby. Tyto lodě vyslaly 

k břehům několik člunů a našly uprchlé vojáky. „Jmenované lodi se dopustily drzé 

provokace a otevřené intervenční činnosti. Tento nový projev mezinárodního pirátství 

jasně ukazuje, že vláda presidenta Kennedyho již přešla od nepřímé vojenské agrese 

k přímé intervenci, k otevřenému porušování základních zásad Charty OSN a k úplnému 

ignorování rezoluce Valného shromáždění OSN.“ Revoluční vláda je tak připravena se 

bránit. V New Yorku skupina kubánských kontrarevolucionářů verbuje vojáky 

z Portorika pro novou invazi na Kubu.  Hledají nejlépe takové, kteří mají zkušenosti 

z války v Koreji a z druhé světové války.189

Rudé právo přidalo 26. dubna karikaturu, na které vyděšený Američan 

maskovaný za kontrarevolucionáře dostává velkou kubánskou pěstí přímo do tváře.190

3.7 Následky

Od 24. dubna začalo článků o Kubě postupně ubývat. Do popředí se dostávají 

zprávy z domova, plány na oslavy 1. máje u nás i ve světě, situace ve Francii nebo 

Laosu, návštěva delegace ÚV KSČ Velké Británie a další. 

Tiskový tajemník Bílého domu dne 24. dubna jménem prezidenta vydal 

prohlášení, že prezident Kennedy přejímá zodpovědnost za účast USA na útoku. 

V prohlášení se pravilo: „President Kennedy prohlašoval od počátku, že jakožto 

president nese výlučnou odpovědnost za události uplynulých několika dnů. Prohlašoval 

to při všech příležitostech a opakuje to i nyní, aby tomu všichni porozuměli. President 

se ostře staví proti každému ve vládě nebo mimo ní, kdo se pokouší tuto odpovědnost 

přesunout.“191 Reagoval tím na obviňování, která se snesla na jeho předchůdce 

prezidenta Eisenhowera. List Washington Post naznačuje, že „Kennedy tímto krokem 

vlastně chrání vlastní pozici“.192

Po tomto prohlášení prezidenta, že přiznává odpovědnost za útok, se rozhořel 

spor o to, kdo je vlastně odpovědný za neúspěch invaze. Demokraté ve vládě mají za to, 

                                               
189 ČTK. Nové agresivní akce USA proti Kubě. Rudé právo, 26. 4. 1961, roč. 41., č. 115, s. 1.

190 Rudé právo, 26. 4. 1961, roč. 41., č. 115, s. 3.

191 NESG. USA chystají přerušení obchodních styků s Kubou. Rudé právo, 26. 4. 1961, roč. 41., č. 115,

s. 3.

192 Tamtéž
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že za neúspěchem je celá koncepce a příprava útoku. Jejími autory má být ještě stará 

republikánská administrativa, obzvláště bývalý viceprezident Nixon. Ten však 

poukazuje na to, že v původních plánech se počítalo s větším zapojením a účinnější 

pomocí vojenských sil Spojených států. „Brzy po nezdaru invaze a po zjištění, že 

nedošlo k žádné dezerci v řadách lidové milice na Kubě ani k vytrubovanému povstání 

proti Castrově vládě, dopadlo ostří kritiky plnou měrou také na ústřední špionážní 

agenturu, že poskytla mylné informace. Ukázalo se však, že velitel špionáže Allen 

Dulles, spjatý těsně s nejmocnějšími finančními americkými kruhy, má stále velmi silnou 

pozici.“193. Jak píšou newyorské listy, vláda Spojených států chce zesílit hospodářskou 

blokádu Kuby a uvalit embargo na veškerý dovoz na Kubu. Byl také schválen návrh 

hospodářské pomoci zemím Latinské Ameriky ve výši 600 milionů dolarů. Autor 

článku z Rudého práva kriticky dodal: „Tato halasně vytrubovaná americká pomoc však 

tvoří jen nepatrnou částku ve srovnání se zisky amerických monopolů.“ 194

Na 900 zajatců po pětihodinovém rozhovoru s Castrem odmítlo americkou 

agresi proti Kubě. Jeden z nich prohlásil: „Byli jsme podle oklamáni. Přišli jsme sem 

s různými falešnými představami. Ale všichni jsme především Kubánci. Doktor Castro 

nás přesvědčil, že není větší úlohy než bránit vlast proti cizím útočníkům.“195 Toto 

shromáždění vysílaly všechny rozhlasové stanice a televize. Každému zajatci bylo 

umožněno se svobodně vyjádřit. Castro také předložil dokumenty, které dokazují, že 

invazi přímo zorganizovaly Spojené státy.196 Podle Mladé fronty výslechy potvrdily, 

že „žoldnéři byli zpracováni zcela vylhanými zprávami. Například jedna z nich tvrdila, 

že Fidel Castro požádal v Mexiku o politický azyl a Ernesto Guevara spáchal 

sebevraždu.“197 Castro zajatcům k závěru řekl: „Není vyšší demokracie, není vyšší 

morálky, než skoncovat s vykořisťováním a sloužit lidu. Vy jste byli poraženi, ačkoli vás 

Američané vyzbrojili nejmodernější technikou, protože proti vám stál lid. My jsme 

začali naši revoluci s hrstkou lidí a zbraní proti padesátitisícové armádě a zvítězili 

jsme, protože s námi šel lid.“198

                                               
193 ČTK. Reakce Washingtonu na nezdar invaze na Kubu. Rudé právo, 27. 4. 1961, roč. 41., č. 116, s. 4.

194 Tamtéž

195 NESG. Castrova diskuse se zajatci. Lidová demokracie, 28. 4. 1961, roč. XVII., č. 102, s. 4.

196 Tamtéž

197 ČTK. Výslechy zajatců. Mladá fronta, 27. 4. 1961, roč. XVII., č. 100, s. 2.

198 ČTK. Není vyšší demokracie, než sloužit lidu. Mladá fronta, 28. 4. 1961, roč. XVII., č. 101, s. 2.
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Jakékoli pokusy Kuby jednat s USA o míru na základě Charty OSN byly 

odmítnuty. Perex oznamuje: „Proticastrovská horečka, kterou trpí washingtonský Bílý 

dům a mrhá prestiží Spojených států, v plné síle pokračuje.“199 Tajemník White 

prohlásil, že hlavním problémem na Kubě je komunismus: „Nejednou jsme mluvili 

o tom, že hlavním problémem na Kubě je komunismus na západní polokouli. O obchodu 

a hospodářských otázkách lze jednat. Komunismus na západní polokouli je však mimo 

diskuzi.“200

White také popřel spekulace tisku, že USA plánují další invazi. Kubánská vláda 

podle jejího ministra zahraničí Roa ale požaduje po OSN, aby podnikla příslušná 

opatření proti náznakům hrozby nového ozbrojeného útoku.201 V kubánské nótě 

předsedovi Valného shromáždění OSN se „zdůrazňuje ochota kubánské vlády projednat 

dvoustranně, podle zásady rovnosti a předem známého programu, rozpory s vládou 

USA, jestliže americká vláda upustí od přímých a nepřímých plánů agrese proti Kubě 

a uzná definitivní charakter revoluce, v jejímž čele je Fidel Castro. Kubánská vláda 

prohlašuje rovněž, že bude žádat o navrácení té části území, na němž je americká 

základna Quantánamo, až to uzná za vhodné. Nevylučuje právo na zákonnou obranu 

v případě, že si to vyžádají okolnosti, a vyhrazuje si právo obrátit se k tomu orgánu 

OSN, který uzná za vhodný.“202

Podle Obrany lidu Kuba také varuje. Kubánský prezident Osvaldo Dórticos 

odevzdal diplomatickým zástupcům poselství, aby je předali svým vládám. V tomto 

poselství, které podepsal i ministerský předseda Fidel Castro, se mimo jiné píše: „Jsme 

odhodláni bojovat a budeme bojovat do poslední kapky krve, budeme-li napadeni. 

Odsuzujeme mezinárodní zločin proti naší zemi a upozorňujeme celý svět na nebezpečí, 

které tato agrese znamená pro všeobecný mír. Kubánský lid je odhodlán bojovat až do 

konce s nesmírným hrdinstvím a s neobvyklým vlasteneckým nadšením. Avšak kubánská 

revoluční vláda chápe, že nejde jen o osud a svrchovanost jedné země, nýbrž 

o všeobecný mír, proto plní svou povinnost spočívající v tom, aby připravovanou agresi 

včas odhalila a zaručila přípravu našeho lidu k odporu proti této agresi.“203

                                               
199 NESG. USA odmítají mírová jednání s Kubou. Rudé právo, 30. 4. 1961, roč. 41., č. 119, s. 4.

200 Tamtéž

201 Tamtéž

202 ČTK. OSN musí zakročit. Mladá fronta, 30. 4. 1961, roč. XVII., č. 103, s. 2.

203 ČTK. Kubánský lid je odhodlán bojovat do poslední kapky krve. Obrana lidu, 29. 4. 1961, roč. XX., č. 

102, s. 4.
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Rudé právo dne 30. dubna otisklo na titulní straně československou odpověď na 

poselství kubánské revoluční vlády v plném znění. „[...] Vláda ČSSR a všechen náš lid 

s radostí a obdivem  uvítali nedávné nové vítězství statečného kubánského lidu, který se 

zbraní v ruce vyhnal žoldácké bandy ve službách imperialistů ze své krásné země. Jsme 

naplněni obdivem k Vašemu národu, který rozhodně hájí své svrchované právo na 

svobodné rozhodování o vlastních záležitostech a prokazuje přitom znovu svou pevnou 

bojovou jednotu a nezvratné odhodlání i sílu odrazit a zničit všechny pokusy amerických

imperialistů narušit a znemožnit mírové budování svobodné a nezávislé Kuby. Tím větší 

je naše rozhořčení, že Vaše tvůrčí úsilí má být znovu ohroženo přímou ozbrojenou 

imperialistickou agresí. [...] Vláda spojených států si s neslýchanou troufalostí osobuje 

jakési právo zasahovat vojenskou intervencí do vnitřních záležitostí Kuby 

s neskrývaným cílem obnovit tam panství amerických monopolů a zvonu uvrhnout 

kubánský lid do koloniálního otroctví. Ozbrojenou intervenci vyhlašuje přitom za 

součást své zahraniční politiky, bez ostychu se k ní hlásí a navíc si dokonce dovoluje 

pokrytecky udílet Kubě i ostatním národům světa lekce o svobodě a demokracii.204

Fidel Castro získal mezinárodní Leninovu cenu, která se uděluje za upevnění 

míru mezi národy. Získal ji za rok 1960 za to, že „celý svůj život věnoval ušlechtilému 

boji národů za svobodu a nezávislost“.205

Kubánský ministr průmyslu Ernesto Guevara oznámil 30. dubna plán v příštích 

čtyřech letech proměnit Kubu ze zemědělské země na průmyslovou. Geologickým 

průzkumem se zjistilo, že Kuba má značné nerostné bohatství. „Tato skutečnost nebyla 

až dosud kubánskému lidu známa, protože to nebylo v zájmu severoamerických 

monopolů, které zemi v tomto směru krutě vykořisťovaly.“206 Byla proto uzavřena 

dohoda se SSSR. Počítá s aktivní podporou lidu a jednotným hospodářským řízením. 

S Polskem Kuba uzavřela dohodu o stavbě rybářských lodí a lodě pro zahraniční 

obchod. Čtyřletý plán je v plánu začít uskutečňovat v roce 1962.207

Fidel Castro ve svém velice kritickém projevu na oslavách prvního května 

přirovnal Kennedyho k Hitlerovi, když chtěl přepadnout Československo.

                                               
204 NOVOTNÝ, A. ŠIROKÝ, V. Všestranně pomůžeme lidu Kuby v boji za svobodu a samostatnost. 

Rudé právo, 30. 4. 1961, roč. 41., č. 119, s. 1.

205 ČTK. Mezinárodní Leninovy ceny. Rudé právo, 1. 5. 1961, roč. 41., č. 120, s. 6.

206 ČTK. Kuba vyhlásila čtyřletý plán hospodářského rozvoje. Rudé právo, 3. 5. 1961, roč. 41., č. 122, s. 

3.

207 Tamtéž
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„[...] Kennedyho řeč a jeho hrozby Kubě nám připomínají Hitlera, když chtěl 

přepadnout Československo. Mohl to však učinit, protože v Československu vládla 

buržoazie. Kdyby byla v Československu vládla komunistická strana, jako je tomu dnes, 

nebyl by se Hitler mohl zmocnit ani jediného kousku Československa. Buržoazie se však 

ze strachu raději podrobila Hitlerovi, jako se tito mladí páni, účastníci invaze, raději 

podrobili imperialismu, aby opět získali své výsady.“ 208

USA mezitím připravují konferenci amerických států. Na tuto mimořádnou 

konferenci zvou ministry zahraničních věcí ze zemí Latinské Ameriky. Jednat se mělo

o hromadných sankcích proti Kubě. Na podporu těchto zemí Spojené státy nejvíce 

spoléhají.209 Presidentovi Kennedymu se ale tuto podporu nepodařilo zajistit, hledal 

proto jinou cestu. Ve svém poselství kolumbijskému presidentu navrhl svolání 

mimořádné konference. Soudí se, že by tato konference mohla zahrnovat jen 

představitele vlád latinskoamerických zemí, na jejichž podporu se může americká vláda 

nejvíce spolehnout. Senátní podvýbor pro Latinskou Ameriku se jednohlasně rozhodl 

pokračovat v řešení celého kubánského problému a plánů USA ve vztahu k celé 

Latinské Americe. Kanadský list Globe and Mail nazval Kennedyho postoj k ostatním 

americkým státům velmi nebezpečnou doktrínou neštěstí. V listu se píše: „Musíme dát 

Washinktonu rozhodně najevo, že odmítáme účast v jakémkoli pokusu svrhnout vlády 

latinskoamerických zemí a že se nepřipojujeme k Organizaci amerických států, která se 

stále více mění v nástroj politiky USA.“210 Lidová demokracie také cituje předsedu 

kanadské sociálnědemokratické strany, který řekl: “Kennedy zřejmě přisvojuje své vládě 

právo na dozor nad vývojem politických událostí na západní polokouli.“211

Walter Lippmann, nestor amerických novinářů, poukazuje na to, co by mohlo 

znamenat vyvolání většího konfliktu. Cílem přistání na Kubě podle něj bylo vytvořit 

podmínky pro občanskou válku proti Castrovi. Neuvažovalo se však, co bude dál, co 

udělá zbytek Latinské Ameriky nebo Sovětský svaz. Politika síly úspěch sice neměla, 

ale pro světový mír stále představuje hrozbu.212

                                               
208 ZK. F. Castro o cílech kubánské vlády. Lidová demokracie, 3. 5. 1961, roč. XVII., č. 107, s. 4.

209 ČTK. Kennedy hledá podporu pro sankce vůči Kubě. Rudé právo, 5. 5. 1961, roč. 41., č. 124, s. 5.

210 ZR. Agrese byla pro USA katastrofou. Lidová demokracie, 5. 5. 1961, roč. XVII., č. 108, s. 2.

211 tamtéž

212 TVAROH, Přemysl. Fiasko na Kubě a americká zahraniční politika. Rudé právo, 6. 5. 1961, roč. 41., 

č. 125, s. 3.
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Lidová demokracie se věnuje projevu předsedy rady ministrů SSSR Chruščova 

v Arménské SSR. „N. S. Chruščov vyslovil politování, že se agresivním silám ve 

Spojených státech amerických podařilo vyprovokovat útok proti Kubánské republice. 

Agrese proti Kubě zostřila mezinárodní situaci. Chtěli bychom však k dalšímu vývoji 

událostí v této oblasti světa přistupovat optimisticky. Národy očekávají, že státníci USA 

učiní správné závěry a vezmou si z toho, co se stalo, patřičné ponaučení.“ 213

Ještě 11. května Lidová demokracie píše o nových přípravách k další agresi ze 

strany USA. „Přes skandální ztroskotání ozbrojené intervence proti Kubě pokračují 

skupiny žoldáků v čele se zrádci kubánského lidu na území USA v přípravách na nové 

provokace. V New Yorku uspořádali shromáždění, na němž žádali od vlády USA a od 

diktátorských režimů latinskoamerických zemí, aby jim poskytly ještě větší finanční 

prostředky a vojenskou pomoc.“214

Mladá fronta 12. května přidala další karikaturu Karla Káše, zobrazující 

amerického vojáka z Pentagonu, který si na Kubě a v Laosu umazal ruce.215

13. května Rudé právo psalo o úloze amerického tisku během invaze. „Mnozí 

američtí novináři mají teď pocit, že si z nich Washington zle vystřelil. Byli nuceni, aby 

se během kubánského dobrodružství pustili do krajně pochybných afér, a v důsledku 

toho stali se podílníky na blamáži, která potom následovala. Jako by to nestačilo, svolal 

si novináře president Kennedy a ještě jim vyčinil.“ Rudé právo zde také citovalo Jamese 

Restona z New York Times: „[...] Když se ale invaze ne pěti tisíc ale asi tisíce mužů, 

začala dostávat do nesnází, činitelé zde ve Washingtonu vypustili zvěst – tentokráte 

s úmyslem zmenšit význam porážky v myslích amerických lidí – že vlastně vůbec nešlo 

o invazi, ale o pouhé přistání nějakých dvou set až čtyř set mužů, kteří mají doručit 

zásoby proticastrovské guerrille, která už byla na Kubě. V obou případech byl tisk 

blamován pro cíle vlády.“216

Ke konci sledovaného období se deníky o Kubě zmiňovaly pouze občas 

a v krátkých článcích, ve kterých pouze opakovaly předešlé informace či stejné dohady 

o tom, zda USA na Kubu plánují další útok. Malá část prostoru byla věnována i dalším 

kulturním či hospodářským událostem na Kubě. 

                                               
213 ZR. Situace v celém světě je zostřena. Lidová demokracie, 7. 5. 1961, roč. XVII., č. 110, s 2.

214 NESG. Přípravy k další agresi. Lidová demokracie, 11. 5. 1961, roč. XVII., č. 113, s. 2.

215 Mladá fronta, 12. 5. 1961, roč. XVII., č. 114, s. 2.

216 PH. O trapné úloze amerického tisku v době invaze na Kubu. Rudé právo, 13. 5. 1961, roč. 42., č. 132, 

s. 5.
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Závěr

Tato diplomová práce se zabývala na základě článků z dobových periodik 

mediálním obrazem vylodění v Zátoce sviní na Kubě, ke kterému došlo 17. dubna 1961.  

Tato událost vyvolala ve světě velkou vlnu nevole. Jednalo se o jednu z prvních 

krizových událostí studené války, která probíhala mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem. Jak můžeme z deníků usuzovat, Spojené státy byly za tento čin agrese 

odsouzeny celým světem. Takový pohled nám alespoň deníky nabízí. Jedná se však 

o jeden úhel pohledu, který je zcela v souladu s mediální praxí tehdejší doby. 

Ve všech sledovaných denících je jasně patrné, že Československo patří do 

sovětského bloku. Podpora Sovětského svazu Kubě se neustále zdůrazňuje. Dobrý vztah 

mezi Kubou a Československem byl také načrtnut v mnoha článcích. Převážně

v článcích po 17. dubnu je jasně vidět, že svět je rozdělený na východní a západní 

polokouli a podle toho jsou čtenářům události popisovány. Západní část je ta agresivní, 

východní část je ta mírumilovná. Pojí se s tím určitá forma a obsah článků. 

Československo bylo na straně Kuby, proto vše, co se týkalo kapitalistických Spojených 

států, rychle a ostře deníky odsoudily, nesouhlas je jasně patrný a přiklonění se ke Kubě 

je jednoznačné. Je zde typické, že o Spojených státech se zásadně mluví v negativním 

světle a ostrým tónem. Slova jako agresor, imperialisté, útok, invaze, odsouzení, 

pirátství, hrubé porušení, podlost či oklamání jsou zásadně spojovány se Spojenými 

státy. Kuba je zde naopak v protikladu k USA vykreslená jako mírumilovná, hrdinská, 

vždy se mluví o lidu Kuby. Fidel Castro je hrdinou revoluce, která Kubu osvobodila, J. 

F. Kennedy je vykreslován jako agresivní lhář a útočník, který slibuje jedno a koná 

druhé. 

Periodika píší pouze o určitých informacích a přitom další záměrně vynechávají. 

Deníky zásadně píší v kontextu Sovětského svazu, západní kontext zcela vynechávají. 

O vylodění je zde jen velmi málo zpráv s větší informační hodnotou. Před vyloděním 

byly zprávy informativního charakteru častější, ale ve všech případech byly velmi 

krátké, zprávám ze západu se všeobecně nedával velký prostor. 

Již po pár dnech sledování bylo patrné, že daná periodika přinášela velmi 

podobné informace. Ač jsou periodika vydávána každé jiným orgánem, převládají stejné

názory na tuto událost – tedy odsouzení agresorů a oslavování lidu hrdinné Kuby. 

Rozdíly však najdeme. 
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Rudé právo o událostech na Kubě informovalo nejvíce. Jeho články měly ale 

nejagresivnější tón, nejčastěji ze všech deníků se v nich objevovaly dlouhé odstavce bez 

jakýchkoli faktických informací. Takové články měly za úkol nasměrovat čtenářův 

názor žádoucím směrem. Rudé právo často otiskovalo přesný přepis Castrových projevů 

nebo přepis dopisu Chruščova Kennedymu. Objevovaly se názory „obyčejných lidí“ na 

útok. Častými byly také oslavné básně.   

Lidová demokracie před útokem Kubě věnovala nejméně článků. Za celou 

sledovanou dobu se hodně shodovala s Rudým právem, ač v odsouzení Kuby nebyla 

tolik kritická, tolik odsuzující. Projevy aktérů často neotiskovala celé, většinou se 

věnovala pouze určité části. Mnoho článků bylo převzatých z ČTK. 

Mladá fronta také hodně přebírá články z ČTK, je pro ni ale typické dávat do 

popředí mladé lidi. Například fotky z demonstrací vybírá převážně z těch studentských, 

přidává názory lidí stejně jako Rudé právo, ale vždy se jedná o studenty (na rozdíl od 

Rudého práva, které vybírá hlavně z řad dělníků). Můžeme si zde povšimnout i mírného 

zlehčování událostí, a to hlavně v podobě karikatur a kreseb. 

Obrana lidu sleduje stejnou odsuzující linii, na útok se ale dívá ze všech deníků 

nejvíce z technického hlediska. V článcích se často popisuje využitá vojenská technika, 

přesný typ letadla, zbraní, přidávané byly fotografie letounů atd. 

Proto nový pohled na celou událost nabízejí až novodobější publikace a články. 

Teprve v nich se dozvídáme, kdo za útokem stál a proč, akci tak můžeme sledovat nejen 

z obou stran, ale také z dnešního pohledu s vědomím o událostech, které následovaly. 

Rok a půl po vylodění v Zátoce sviní nastala Karibská krize, při které hrozil raketový 

útok. Vedou se též spekulace o tom, zda tato nepovedená akce také neměla něco 

společného s atentátem na prezidenta Kennedyho jen o 2 roky později. 

Zajímavostí je, že žádný z deníků o akci nemluví jako o vylodění v Zátoce sviní. 

Tento název zátoky se neobjevil ani v jediném případě, o místě vylodění je zmiňováno 

jako o části pláže Playa Girón. Překlad se zřejmě uchytil až později. Vládu, kterou 

chtěly Spojené státy svrhnout, na Kubě najdeme dodnes. Fidel Castro, jeho bratr Raúl 

Castro, komunismus, i po více než padesáti letech Kuba zůstává nezměněná. Z dnešního 

pohledu se můžeme jen dohadovat, kde by dnes Kuba byla, kdyby k občanské válce na 

Kubě tak, jak to plánovali Američané, doopravdy došlo.  
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Summary

This thesis called The Media Image of the Bay of Pigs Invasion of Cuba in the 

Czechoslovakia Contemporary Press focuses on this one part of history of relationship 

between United States and Cuba. What the contemporary press tries to show is that this 

event was criticized by the whole world. At least that is the point of view that the 

contemporary press tries to force on us. Czechoslovakia was at that time under the 

domination of communist regime and was under the Soviet Union sphere of influence. 

That is also the reason why Czechoslovakia was following very strict policy of 

censorship and propaganda. 

All of the presented newspapers – Rudé právo, Lidová demokracie, Mladá fronta 

and Obrana lidu have very similar content and form. When it comes to the United 

States, the newspapers quickly and sharply condemned and criticized everything. Words 

associated with the United States were aggression, imperialists, attack, invasion, 

condemnation, piracy, gross violation, meanness and deception. On the contrary to that, 

Cuba was presented as peaceful, heroic. Most of the attention was focused on the people 

of Cuba. J. F. Kennedy is portrayed as a liar, attacker and a person who promises one 

thing but delivers another.

Newspapers offer only a certain part of the information, but deliberately skip 

another. These newspapers fundamentally write in the context of Soviet Union, the 

Western context is completely omitted. There are very little articles with greater 

information value. Informational character of articles could be found before the actual 

Invasion, even though these were usually very short. Newspapers in general did not pay 

attention to western information much. Rudé právo was a newspaper with the biggest 

amount of articles focused on relationship between Cuba and United States. This 

newspaper was associated closely to the Communistic party. On one hand it had the 

biggest amount of journalists writing from abroad, on the other hand this information 

was the most influenced by communistic propaganda. The other newspapers were 

getting their information mostly from Czechoslovak press agency and for this reason 

articles in them were interrelated.
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