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Úvod 

Pred niekoľkými rokmi sme si pripomenuli päťdesiate výročie udalosti, známej 

ako Kubánska raketová kríza, prípadne Karibská kríza. Uplynulé viac ako polstoročie, 

spolu s dramatickými zmenami, ktoré v medzinárodnom spoločenstve vyvolal koniec 

studenej vojny, nám dovoľujú nazerať na túto udalosť s dostatočnou mierou odstupu, 

umožňujúcou podľa možností objektívne a ideológiou nezaťažené hodnotenie. 

Kríza samotná sa taktiež často stáva centrom záujmu vedného odboru 

Medzinárodné vzťahy. Tento záujem jej je venovaný oprávnene, a to hneď z niekoľkých 

dôvodov. Bolo to vôbec po prvý raz, čo sa ohnisko vzájomného konfliktu dvoch 

mocenských blokov bipolárne rozdeleného sveta nachádzalo v bezprostrednej blízkosti 

domovského teritória  Spojených štátov. Zároveň sa tu jednalo o priamu konfrontáciu 

veľmocí, čo bol rozdiel oproti iným významným krízam z obdobia studenej vojny, ako 

napríklad Kórejská či Vietnamská vojna. Prípadná vojenská eskalácia by viedla 

k priamemu stretu ich ozbrojených síl. Navyše by takýto stret so sebou niesol riziko 

použitia nukleárnych zbraní, čo by celý konflikt mohlo zmeniť na globálnu katastrofu. 

Okrem obsahovej roviny si zasluhuje pozornosť štúdia aj rovina formálna. Mnoho 

procesov predchádzajúcich kríze, sprevádzajúcich krízu, alebo vedúcich k jej 

konečnému riešeniu, môže slúžiť na úspešnú ilustráciu konceptov a princípov 

vypracovaných teóriami medzinárodných vzťahov. Či už je reč o rozširovaní sfér 

vplyvu, rovnováhe síl, jej narušení a obnovení, o eskalácii napätia, riešení 

bezpečnostnej dilemy, prípadne o procese odstrašovania, každý z týchto konceptov je 

ľahko a jednoznačne identifikovateľný na udalostiach sprevádzajúcich Kubánsku krízu. 

V neposlednom rade si kríza udržuje istú mieru aktuálnosti aj v súčasnosti. Ako 

poukázal vo svojom článku pre časopis Foreign Affairs Graham Allison, môže byť 

užitočné porovnávať účinnosť stratégie odstrašovania prezidenta Kennedyho s jej 

účinnosťou, alebo občas možno skôr neúčinnosťou, v podaní americkej administratívy 

v posledných rokoch. Karibská kríza teda môže slúžiť aj ako materiál na úvahu pri 

hľadaní riešenia patovej situácie s takými aktérmi, ako napríklad Irán alebo Severná 

Kórea (Allison, G.T., 2012, str. 12-14). 

Z dôvodu jej významu historického, teoretického a do istej miery aj praktického 

som si zvolil problematiku Kubánskej raketovej krízy ako tému tejto práce. 
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1 Cieľ, teoretické východiská a metodika práce 

1.1 Cieľ práce 

Cieľom práce bude analýza Kubánskej raketovej krízy z pohľadu teórie 

bezpečnostnej dilemy. Za týmto účelom bude najprv potrebné oboznámiť sa 

s východiskovou situáciou oboch hlavných aktérov, teda Spojených štátov amerických, 

aj Zväzu sovietskych socialistických republík. Pre potreby práce bude významná 

analýza nimi vnímaného bezpečnostného prostredia, nakoľko toto priamo formovalo 

postoje a rozhodovacie procesy účastníkov krízy. Následne sa bude práca zaoberať 

jednotlivými krokmi, plánmi a rozhodnutiami, prijímanými účastníkmi krízy, pričom 

bude dôraz kladený na to, do akej miery boli tieto ovplyvnené mechanizmom 

bezpečnostnej dilemy. Na záver, vychádzajúc z dostupných faktov a skutočností, sa 

práca pokúsi dať odpoveď na otázku, ako by mohol vyzerať hypotetický vývoj udalostí 

v prípade, že by aktéri nedospeli k dohode, ale naopak, konflikt by eskaloval až 

k silovému riešeniu, pričom sa budú alternatívy posudzovať práve logikou 

a mechanizmom riešenia bezpečnostnej dilemy. 

1.2 Teoretické východiská 

Písať prácu zaoberajúcu sa problematikou medzinárodných vzťahov so sebou 

nesie isté špecifiká. Na rozdiel od iných, empirickejších vedných odborov, 

Medzinárodné vzťahy nemajú luxus presne daných a meraniami overiteľných pravidiel 

a zákonov. Každá jedna práca nutne odráža subjektívne zmýšľanie jej autora. V rámci 

toho prvá otázka, ktorú si autor musí zodpovedať, je, z pohľadu ktorého teoretického 

východiska bude k práci pristupovať. Problematika medzinárodných vzťahov je 

rozoberaná v niekoľkých významných všeobecných teóriách. Okrem nich existujú 

ďalšie, ktoré sa sústredia na užší rozsah problematiky. Práve odpoveď na vyššie 

spomenutú otázku vymedzuje smer, ktorým sa autor bude pri svojej práci uberať. 

Prizma zvolenej teórie stanovuje východiskový pojmový aparát, s ktorým bude 

narábané, aj význam, ktorý bude jednotlivým pojmom prisudzovaný. Teória tak isto 

prisudzuje význam jednotlivým aktérom systému medzinárodných vzťahov, procesom 

tohto systému a ich dynamike. Ponúka tak základnú sadu nástrojov, pomocou ktorých 

môže autor uchopiť zvolenú tému. 

Ak sa teda pozrieme na teórie medzinárodných vzťahov podrobnejšie, môžeme 

identifikovať dva základné smery, ktoré prinášajú odlišný pohľad na problematiku. Prvý 
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z nich, realizmus, bol veľmi dlhú dobu dominantný, nakoľko jeho koncepcie reflektujú 

do značnej miery prax medzinárodnej politiky. Za hlavný cieľ aktérov medzinárodných 

vzťahov považuje realizmus snahu o získanie, udržanie, prípadne rozširovanie vlastnej 

moci. Za týchto aktérov sú považované národné štáty, realizmus je teda štátocentrickou 

teóriou. Ostatní aktéri nie sú podstatní, prípadne sú len nástrojmi štátov (Drulák, P., 

2003, str. 54-55). 

Štáty, nachádzajúce sa v anarchickom prostredí medzinárodného systému, 

v ktorom absentujú hierarchická štruktúra a vyššou mocou vynútiteľné pravidlá 

správania sa, vystupujú ako racionálni aktéri, sledujúci svoje vlastné záujmy, pričom 

najdôležitejším z nich je snaha o vlastné prežitie (Tamene, G., 2010, str. 153). Pri snahe 

o zabezpečenie týchto svojich záujmov sa štáty vzájomne dostávajú do konfliktov, ktoré 

teda vyplývajú z túžby aktérov po moci a zo samotnej podstaty medzinárodného 

spoločenstva (Liďák, J., 2000, str. 19). 

Akousi protiváhou pre realizmus je liberalizmus, nazývaný tiež aj idealizmom. 

Zatiaľ čo realizmus popisuje medzinárodné vzťahy také, aké sú, liberalizmus popisuje 

to, aké by byť mali. Snaží sa do nich presadiť morálne normy a právo, hľadá cesty, ako 

usporiadať medzinárodné vzťahy spôsobom, ktorý by odstránil konflikty, priniesol mier 

a zaistil spoluprácu medzi národmi (Liďák, J., 2000, str. 16). Prostriedky, ktorými by 

mal byť tento cieľ dosiahnutý, sú jednak medzinárodná hospodárska spolupráca 

a jednak zmena noriem medzinárodných vzťahov, prinášajúca dominanciu morálky 

a práva nad silou (Drulák, P., 2003, str. 72). 

Od realizmu sa liberalizmus líši aj tým, že neuznáva postavenie štátu ako 

jediného plnohodnotného aktéra v medzinárodných vzťahoch, naopak, zdôrazňuje úlohu 

a význam neštátnych činiteľov, ako medzinárodné organizácie, mimovládne 

organizácie, nadnárodné firmy, ale aj jednotlivcov. Takisto opúšťa realistickú optiku 

nadsadzovania významu bezpečnostných otázok a považuje túto problematiku len za 

jednu z viacerých rovnocenných rovín, formujúcich dynamiku medzinárodného 

spoločenstva (Drulák, P., 2003, str. 73). 

Ďalší teoretický smer, ktorý stojí za zmienku, je scientizmus. Scientizmus však 

nie je jednou ucelenou teóriou, ide skôr o niekoľko rôznych prúdov, ktoré spája prístup 

k použitej metodológii. Problematiku medzinárodných vzťahov neskúmajú ako 

humanitnú vedu, pristupujú k nej ako k vede sociálnej, snažiac sa pritom 

implementovať postupy používané v prírodných vedách. Tieto prístupy potom 
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modifikujú tak, aby boli aplikovateľné na ich objekt výskumu (Drulák, P., 2003, str. 

89). 

Význam scientizmu je však aj v tom, že poslúžil ako odrazový mostík k ďalšej 

významnej teoretickej línii výskumu medzinárodných vzťahov. Práve istý vplyv 

scientizmu viedol Kennetha Waltza k prehodnoteniu realistického postoja 

k medzinárodným vzťahom a k jeho miernej úprave. Dal tým vzniknúť teórii 

neorealizmu (Drulák, P., 2003, str. 60). Neorealizmus je občas nazývaný aj 

štrukturálnym realizmom, nakoľko okrem hlavných aktérov medzinárodných vzťahov, 

ktorými ostávajú národné štáty, sa pozornosť zameriava aj na štruktúru medzinárodného 

systému. Aj tu platí, že tento systém je usporiadaný anarchicky a aj tu sa vychádza 

z predpokladu, že hlavným cieľom štátov je zachovanie vlastnej existencie (Tamene, G., 

2010, str. 155). 

Waltz však vo svojej teórii skúma vplyv samotnej štruktúry systému na aktérov, 

pričom konflikty, ku ktorým dochádza, vysvetľuje ako pôsobenie tejto štruktúry a nie 

ako následok vlastností jednotlivých aktérov. Inšpiráciu pritom nachádza 

v mikroekonómii, keď štruktúru medzinárodných vzťahov prirovnáva k trhovej 

štruktúre a chovanie aktérov prirovnáva k správaniu sa subjektov pôsobiacich na trhu 

(Drulák, P., 2003, str. 61). 

Rôzne štruktúry systému medzinárodných vzťahov klasifikuje neorealizmus na 

základe rozdelenia moci a počtu kľúčových aktérov. Podľa tohto kritéria tak môžeme 

hovoriť o unipolárnej, bipolárnej alebo multipolárnej štruktúre (Tamene, G., 2010, str. 

156). Medzi kľúčové koncepty, s ktorými neorealizmus pracuje, patria napríklad 

rovnováha síl a odstrašovanie, ako aj riešenie bezpečnostnej dilemy (Eichler, J. 2009, 

str. 27-28; Drulák, P., 2003, str. 62). 

Je to práve neorealizmus, ktorý na teoretickej úrovni najlepšie vystihuje realitu 

medzinárodnej politiky v dobe studenej vojny. Dva veľmocenské bloky, vytvorené 

okolo dvojice veľmocí, zodpovedajú bipolárnemu rozdeleniu. Praktická aplikácia ich 

zahraničnej politiky musela nevyhnutne brať do úvahy rozloženie síl a snahu o udržanie 

ich rovnováhy, čoho súčasťou bolo aj nukleárne odstrašovanie. Starostlivé sledovanie 

protivníka a snaha zareagovať na každý jeho krok, vyhodnotený za bezpečnostnú 

hrozbu, potom staval vodcov oboch veľmocí pred potrebu riešenia bezpečnostnej 

dilemy. Z tohto dôvodu je teda možné neorealizmus považovať za najvhodnejšie 

teoretické východisko pri analýze skutočností, ktoré sa odohrali počas Kubánskej krízy 
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a z tohto dôvodu bol aj zvolený za teoretické východisko, z pozície ktorého bude 

pristupované k samotnej práci. 

1.3 Štruktúra práce 

Práca bude rozdelená do štyroch hlavných častí. Kapitola dva, venujúca sa 

teoretickej stránke problematiky, prinesie podrobnejší popis zvoleného teoretického 

východiska, teda neorealistickej teórie medzinárodných vzťahov. Následne v teoretickej 

rovine rozoberie samotnú problematiku bezpečnostnej dilemy a zároveň bude 

pojednávať o vnímaní bezpečnostných hrozieb aktérmi medzinárodných vzťahov a  o  

chybách, ktoré s týmto procesom môžu byť späté.  

Tretia kapitola prinesie stručný historický exkurz, priblíži okolnosti vedúce ku 

Karibskej kríze, ako aj okolnosti a udalosti samotnej krízy. Budú tu zdôraznené 

najvýznamnejšie míľniky, momenty eskalácie, ako aj kroky aktérov vedúce následne k  

vyriešeniu. 

Od štvrtej kapitoly vstúpi práca do svojej analytickej roviny. Tu budú 

analyzované východiskové pozície oboch hlavných aktérov, pričom dôraz bude kladený 

na analýzu nimi vnímaného bezpečnostného prostredia a hlavných bezpečnostných 

hrozieb.  

Nasledujúca kapitola sa potom bude venovať samotnému mechanizmu 

bezpečnostnej dilemy. Akým spôsobom sa prejavil vo vzťahoch medzi veľmocami, akú 

úlohu zohral pri vypuknutí krízy a do akej miery ovplyvňoval rozhodovanie oboch 

krajín počas snahy o nájdenie riešenia. Pozornosť bude venovaná aj alternatívnym 

krokom, ktoré boli zvažované a ich potenciálnym následkom. V hypotetickej rovine sa 

zároveň pokúsim rozpracovať alternatívu, že by v rámci krízy došlo k eskalácii 

a silovému riešeniu a následne potom odhadnúť ďalší možný vývoj, vedený logikou 

bezpečnostnej dilemy. 

1.4 Metodika a použité zdroje 

Ako už bolo spomenuté, voľba teoretického východiska pri písaní do značnej 

miery determinuje prístup k samotnej práci. Nakoľko sa ako najvhodnejšia pre potreby 

tejto práce javí teória neorealizmu, musíme vychádzať z jej základných premís. Za zdroj 

napätia a konfliktov medzi štátmi uvádza neorealizmus pôsobenie štruktúry systému 

medzinárodných vzťahov na jednotlivých aktérov a následne ich pôsobenie na túto 

štruktúru. Rozhodujúce sú tak mocenské a silové atribúty pred ideologickými. Inými 
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slovami, bez ohľadu na ideológiu, ktorou sa zastrešovali Spojené štáty a Sovietsky zväz, 

obe veľmoci v konečnom dôsledku vykazovali podobné vzorce správania sa. Preto aj pri 

písaní bude prevažovať materialistický prístup, samotnú krízu a konanie aktérov 

budeme hodnotiť na základe mocenských a vojenských kapacít oboch veľmocí, teda na 

základe materiálnej a nie ideologickej stránky. 

Metódy písania budú volené tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých častí 

práce. Bude to jednak analytická metóda v druhej kapitole, zameriavajúcej sa na 

teoretické koncepty a východiská neorealizmu a problematiky bezpečnostnej dilemy, 

kapitola tri, ponúkajúca stručnú rekapituláciu samotnej krízy, bude spracovaná metódou 

historickou. Vo štvrtej kapitole sa opäť vrátime k analytickému prístupu, nakoľko v nej 

budú podrobené analýze východiskové pozície oboch hlavných aktérov krízy, ako aj 

bezpečnostné prostredie, v ktorom sa nachádzali. Ďalším krokom práce bude zasadenie 

problematiky bezpečnostnej dilemy, teoreticky spracovanej v druhej kapitole, do reálií 

Kubánskej krízy, práca týmto teda získa aj podobu prípadovej štúdie. V tejto kapitole sa 

pokúsime aplikovať postup analýzy pomocou konceptuálnych modelov vytvorených 

Grahamom Allisonom. 

Použité zdroje je možné rozdeliť do dvoch hlavných častí. Jednak sú to 

publikácie zaoberajúce sa históriou Karibskej krízy, prípadne všeobecne obdobím vlády 

prezidenta Kennedyho, respektíve generálneho tajomníka Chruščova. Z týchto primárne 

stoja za zmienku diela „One Hell of a Gambit“ od Aleksandra Fursenka a Timothy 

Naftaliho a „Kennedy’s wars“ Lawrence Freedmana. Významným zdrojom, 

dopĺňajúcim tieto publikácie, sú odtajnené dokumenty Národného bezpečnostného 

archívu USA z obdobia kubánskej krízy, zeditované pre knižné vydanie Laurenceom 

Changom a Petrom Kornbluhom. Dodatočné informácie sú potom čerpané z ďalších 

diel zaoberajúcich sa daným historickým obdobím. 

Druhá časť zdrojových materiálov sa zameriava na samotnú teoretickú stránku 

problematiky štúdia medzinárodných vzťahov. Základom je publikácia „Theory of 

International Politics“ od Kennetha Waltza, v ktorej po prvý raz formuloval základy 

teórie, neskôr nazvanej neorealizmus. Pri hodnotení vnímania bezpečnostnej situácie 

z pohľadu veľmocí sa bude vychádzať z knihy Roberta Jervisa „Perception and 

Misperception in International Politics“. Koncept bezpečnostnej dilemy bude 

spracovávaný aj s použitím diela Kena Bootha a Nicholasa Wheelera „The Security 
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Dilemma“. Pri použití konceptuálnych modelov budeme vychádzať z práce Grahama 

Allisona vydanej v rámci zborníka „War“. 

V neposlednom rade, nakoľko Kubánska raketová kríza bola témou aj mojej 

bakalárskej a diplomovej práce, tieto budú tak isto medzi použitými zdrojmi. 

2 Medzinárodné vzťahy z pohľadu neorealizmu 

To, čo odlišuje neorealizmus od realistickej školy v odbore Medzinárodné 

vzťahy, je akcent na systém ako celok. Bol to práve nedostatok systémového prístupu, 

ktorý primäl Kennetha Waltza vypracovať vlastnú teóriu medzinárodných vzťahov. Na 

to, aby mala teória vypovedaciu hodnotu, očakával od nej Waltz vysvetlenie toho, prečo 

výsledky, ktoré predpokladá, opakovane spadajú do určeného rámca hodnôt. Teória 

mala vysvetliť, prečo sa vzorce správania jej prvkov alebo systému ako celku opakujú. 

V neposlednom rade, správne sformulovaná teória by mala priniesť rovnaký výstup aj 

v prípade, že dôjde k zmene prvkov systému. Mala teda pojednávať primárne o systéme 

a nie o jeho prvkoch. Toto podľa Waltza zabezpečovali štruktúry tohto systému, ktoré 

usmerňovali výsledky vzájomných vzťahov a interakcie prvkov špecifickým spôsobom 

(Waltz, K.N., 2010, str. 69). 

2.1 Systémová teória 

Od systémovej teórie medzinárodnej politiky Kenneth Waltz vyžadoval, aby 

bola nezávislá od teórie zahraničnej politiky. Zahraničná politika totižto patrí do sféry 

štátov, teda prvkov systému, zatiaľ čo medzinárodná politika do sféry systému ako 

celku. Analógiu nachádza Waltz v ekonómii, keď poukazuje na fakt, že ak sa snažíme 

bližšie spoznať teóriu o trhovom prostredí, nepotrebujeme k tomu nevyhnutne poznať 

teóriu zaoberajúcu sa vnútorným fungovaním firiem. Systémová teória pojednáva 

o fungovaní jednotlivých prvkov v rámci svojho externého prostredia a pre ich 

vzájomné vzťahy a reakcie je práve toto prostredie a obmedzenia, ktoré z neho pre ne 

vyplývajú, dôležitejším faktorom než ich vlastné špecifiká. Z tohto dôvodu považuje 

Waltz v rámci svojej systémovej teórie štáty za viac-menej homogénne prvky, pretože 

principiálne nesleduje ich vnútorné kvality, ale to, akým spôsobom ovplyvňuje ich 

konanie systém ako celok (Waltz, K.N., 2010, str. 71-72). 
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2.1.1 Štruktúry systému 

Veľmi dôležitú úlohu vo Waltzovom ponímaní, ako už bolo spomenuté, 

zohrávajú štruktúry systému. Práve tieto majú totižto moc ovplyvňovať výsledné 

správanie prvkov systému. Preto považuje za nevyhnutné, aby teória umožňovala 

študovať aj tieto štruktúry samostatne a aby dokázala jednoznačne rozlíšiť, čo spadá na 

úroveň systému a čo na úroveň prvkov (Waltz, K.N., 2010, str. 73-78). Pre účely popisu 

systému je nutné oprostiť sa od popisu jednotlivých prvkov. V takom prípade jediné, čo 

nám ostane, je vzájomné rozloženie prvkov v rámci systému. Práve toto rozloženie tvorí 

štruktúru.  

Pri popise štruktúr vychádzal Waltz z troch charakteristík. Prvou je princíp 

usporiadania. Ak porovnávame vnútroštátne štruktúry a štruktúry medzinárodného 

systému, narazíme na zásadný rozdiel. Vnútroštátne štruktúry sú usporiadané 

hierarchicky. Medzinárodný systém sa ale v neorealistickom ponímaní považuje za 

anarchistický, teda systém, ktorému práve táto vnútorná hierarchia chýba. Pri hľadaní 

zákonitostí usporiadania takéhoto systému sa Waltz obrátil na ekonomickú teóriu 

Adama Smitha. 

Dôležitým konceptom klasickej ekonómie je trh. Trh v Smithovom ponímaní je 

niečo, čo spontánne vznikne na základe pôsobenia prvkov – firiem. Tieto prvky 

v prvom rade sledujú svoje sebecké ciele, teda maximalizáciu zisku, ale ich vzájomným 

pôsobením vzniká prostredie, ktoré následne pôsobí spätne aj na prvky a núti ich 

prispôsobovať mu svoje konanie. Vo výsledku potom, aj keď každá firma na trhu sa 

snaží minimalizovať náklady pri maximalizácii zisku, trh dosiahne stav, pri ktorom sa 

nastavia podmienky tak, aby boli prijateľné pre väčšinu aktérov. Z aktivít, ktoré boli vo 

svojej podstate sebecké, vznikne niečo, čo prináša výhody pre širšiu spoločnosť. 

Podobne to podľa Waltza funguje aj v systéme medzinárodného spoločenstva. Hlavným 

záujmom prvkov – štátov je ich vlastné prežitie. Pre zabezpečenie tejto potreby sú štáty 

ochotné zájsť miestami až do extrémov. Ale je to práve medzinárodné spoločenstvo, 

teda systém, ktorý vytvára bariéry takým formám správania sa, ktoré sú pre väčšinu 

ostatných prvkov neprijateľné (Waltz, K.N., 2010, str. 88-92). 

Druhým atribútom popisujúcim štruktúry je charakter prvkov. Opäť existuje 

rozdiel medzi vnútroštátnymi a medzinárodnými štruktúrami. V rámci štátu má každý 

prvok špecifickú funkciu. V rámci medzinárodného systému stoja štáty ako homogénne 

prvky, nakoľko každý z nich musí vykonávať všetky funkcie spojené 
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so zabezpečovaním hlavných potrieb. Nemôže tu dochádzať k špecializácii. Je potom 

legitímnou otázkou, či pri posudzovaní štruktúr systému musia byť brané do úvahy 

všetky prvky, teda všetky štáty. Opäť sa Waltz dopracováva k odpovedi analogicky cez 

ekonómiu. Ak si vezmeme oligopolistický trh, táto charakteristika vychádza z existencie 

niekoľkých veľkých prvkov, firiem, ktoré ho ovládajú. Neznamená to však, že sú to 

jediné firmy na danom trhu, znamená to len, že sú to tie, ktoré sú pre charakteristiku 

daného systému podstatné. Pre potreby definície oligopolu nie je potrebné zaoberať sa 

prvkami, ktoré nemajú vplyv na systém. Z tohto dôvodu pri popise štruktúr 

medzinárodného systému nás budú zaujímať schopnosti prvkov vplývať na systém 

(Waltz, K.N., 2010, str. 93-97). 

Keďže už boli spomenuté schopnosti prvkov medzinárodného systému, môžeme 

plynulo prejsť k tretej charakteristike jeho štruktúr, a tou je práve distribúcia týchto 

schopností. Nakoľko sú štáty homogénne prvky vykonávajúce rovnaké funkcie, 

navzájom ich v rámci systému budeme odlišovať podľa toho, aké majú schopnosti tieto 

funkcie vykonávať (Waltz, K.N., 2010, str. 97-98). Je to teda koncept moci, ktorý 

rozhoduje o tom, aké bude postavenie štátu v systéme. Avšak Kenneth Waltz sa pri jej 

definícii mierne odchyľuje od dovtedy všeobecne uznávaných postojov. Konvenčná 

definícia moci občas stotožňovala moc s kontrolou. V tomto ponímaní mať moc 

znamenalo byť schopný primäť určitý subjekt konať spôsobom, ktorým by pri slobode 

rozhodovania nekonal. Nedostatočnosť a nepresnosť tohto chápania moci ilustroval 

Waltz na príklade Spojených štátov. Ani veľmoc, akou USA nesporne v jeho dobe boli 

a aj v súčasnosti sú, nedokáže za každých podmienok dosiahnuť plný súlad konania 

iných štátov so svojimi predstavami. Nikto si však nedovolí povedať, že by to 

znamenalo, že Spojené štáty strácajú moc. Je to dané prvkom nepredvídateľnosti, ktorý 

je vždy prítomný pri jednaní s autonómnymi aktérmi, majúcimi vlastné záujmy 

a snažiacimi sa ich napĺňať. Moc predstavuje pôsobenie na týchto aktérov, pričom 

výsledok tohto pôsobenia nezáleží len na moci, ktorou sa na nich pôsobilo, ale aj na 

následnom konaní, ktoré toto pôsobenie podnieti. Waltz teda nazerá na moc z iného 

uhla pohľadu. Predstavuje pre neho situáciu, keď štát môže vplývať na iné štáty viac, 

ako tie môžu vplývať naňho (Waltz, K.N., 2010, str. 191-192). 

Štruktúry sa tak popri samotných prvkoch systému stávajú druhou zložkou, ktorá 

systém tvorí a pomocou ktorej sa dá systém popísať. K zmene systému dochádza vtedy, 

ak nastane zmena štruktúr. Pri systéme medzinárodnej politiky to môže znamenať dve 
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možnosti. Jednak zmenu v usporiadaní, ak by anarchický poriadok vystriedal 

hierarchický. Druhou možnosťou na zmenu systému je zmena rozloženia schopností 

prvkov (Waltz, K.N., 2010, str. 99-101).  

2.1.2 Procesy systému 

Po identifikovaní štruktúr a teda popise systému pristúpil Waltz následne 

k identifikovaniu procesov. Aby sa dalo hovoriť o systéme, musia existovať procesy, 

podmienené jeho štruktúrami, ktoré sa pravidelne opakujú za predpokladu, že sa 

nezmenia vonkajšie podmienky. 

Pre pochopenie procesov prebiehajúcich na systémovej úrovni je potrebné opäť 

sa vrátiť k charakteristike systému.  Vlastnosť, ktorá sa pre nás stáva podstatnou, je jeho 

anarchický charakter. Anarchický sa v tomto prípade myslí ako protiklad 

hierarchickému. Systém medzinárodnej politiky nemá hierarchicky stanovenú štruktúru, 

čo znamená, že neexistuje centrálna autorita, ktorá by bola garantom ochrany záujmov 

jednotlivých prvkov. Štáty sú tak pri ich napĺňaní odkázané samé na seba. Keďže už 

bolo uvedené, že hlavným záujmom každého z nich je vlastné prežitie, ocitajú sa tak 

v prostredí, kde sú odkázané len samé na seba, aby si toto prežitie zaistili. 

Z tohto dôvodu musia časť svojich zdrojov a úsilia investovať práve do zaistenia 

vlastného prežitia. Následkom toho je potom aj zmenená preferencia pri kalkulácii 

výhodnosti ich konania. Štáty nehľadia primárne na možné absolútne výhody, ktoré by 

mohli získať, ale skôr na výhody proporčne k výhodám iných štátov. Ak teda isté 

rozhodnutie by mohlo priniesť výhodu všetkým štátom, ktoré by na ňom participovali, 

časť z nich sa môže, zdanlivo nelogicky, rozhodnúť nespolupracovať, pretože sa môžu 

obávať toho, že niektorý iný štát by mohol získať viac a tým by získal výhodu oproti 

ostatným, ktorú by následne mohol využiť v ich neprospech (Waltz, K.N., 2010, str. 

105). 

Proces, ktorý sa následne podarilo Waltzovi identifikovať ako ten, k opakovaniu 

ktorého núti štáty systém s takýmito vlastnosťami, je nastoľovanie rovnováhy síl. Ide 

o proces, ktorý nesúvisí s charakterom prvkov systému, teda štátov, dokonca nemusí 

byť týmito prvkami ani zamýšľaný, prípadne žiaduci. Jedná sa o proces, ktorého 

nevyhnutnosť je daná samotnou štruktúrou systému a teda bez ohľadu na to, aké budú 

jednotlivé prvky tvoriace túto štruktúru, proces bude možné identifikovať. Teória 

o rovnováhe síl sa tak stáva doplňujúcou teóriou hlavnej systémovej teórie 
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medzinárodnej politiky. Táto však nehovorí o tom, že štáty sa snažia túto rovnováhu 

udržať, ale skôr o tom, že ak dôjde k jej narušeniu, zabezpečí sa jej opätovné nastolenie 

(Waltz, K.N., 2010, str. 128). 

Uplatňovanie Walzovej neorealistickej teórie sa v práci prejaví najmä v spôsobe, 

ako sa bude nazerať na hlavných aktérov. ZSSR a USA sa nebudú považovať za 

izolované prvky, ale ako súčasť medzinárodného systému. Ich konanie bude 

ovplyvňovať nie len ich vzájomné vzťahy, ale aj systém ako celok. Následne tento 

systém bude spätne vplývať na hlavných aktérov a donúti ich na tento vplyv taktiež 

ragovať.  

2.1.3 Počet prvkov systému 

Nakoľko podľa Waltza pri hodnotení štruktúr systému berieme do úvahy len tie 

prvky, ktoré sú pre systém významné a nakoľko zmena v rozložení schopností a teda aj 

v rozložení významu prvkov je jeden zo spôsobov zmeny systému, je zrejmé, že počet 

významných štátov bude pre systémovú teóriu predstavovať jeden z podstatných 

atribútov, od ktorého sa bude odvíjať fungovanie celého systému.  

Napriek celkovému počtu štátov vo svete, v každú konkrétnu historickú dobu ich 

bolo len niekoľko takých, aby im bola z pohľadu medzinárodného systému pripisovaná 

dôležitosť. Bola to práve nerovnováha medzi dominantnými prvkami, mocnosťami 

a ostatnými štátmi, čo Waltz považoval za garanciu možnosti stability systému (Waltz, 

K.N., 2010, str. 131-132). Mocnosti, na rozdiel od ostatných štátov, majú svojimi 

akciami vplyv na systém ako celok. Nemajú však nad týmto systémom plnú kontrolu, 

pretože proti nim stoja rozhodnutia a akcie ostatných mocností. Preto musia títo aktéri 

pri svojich rozhodnutiach brať do úvahy aj možné reakcie ostatných významných 

prvkov systému.  

Je to práve množstvo možných vzájomných vzťahov a reakcií, ktoré predstavujú 

riziko nestability a konfliktov. Naopak, pri menšom počte prvkov sa stáva ich vzájomné 

vyjednávanie jednoduchším, nakoľko je potrebné zohľadňovať menšie množstvo 

premenných a neovplyvniteľných faktorov pri rozhodovaní. Waltz sa opäť opiera 

o príklad ekonomickej teórie a oligopolistického trhu, keď uvádza dôvody, pre ktoré 

považuje práve systém s menším počtom prvkov za stabilnejší. Je to jednak relatívna 

veľkosť najvýznamnejších aktérov voči ostatným prvkom, ktorá im dáva väčšie 

možnosti zabezpečiť si napĺňanie svojich cieľov. Táto veľkosť zároveň vytvára bariéry 
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vstupu nových aktérov na ich úroveň, čo reguluje počet prvkov majúcich možnosť 

ovplyvňovať systém a tým teda zabezpečuje tomuto systému stabilitu.  

S narastajúcim počtom prvkov zároveň narastajú náklady vzájomného 

vyjednávania a s tým spojené komplikácie. Takisto pri väčšom počte prvkov v skupine 

klesá motivácia týchto znášať náklady vyjednávania, nakoľko klesá možný výnos, ktorý 

im to môže priniesť. Naopak, so znižujúcim sa počtom prvkov v systéme má každý 

z nich väčší podiel na výnosoch zo systému a s tým narastá aj motivácia systém 

udržiavať. S nárastom počtu prvkov zároveň rastú aj náklady vynucovania dohôd. Na 

vynucovanie dohôd je potrebné sledovať, či druhá strana tieto plní alebo nie, čo je opäť 

komplikovanejšie a nákladnejšie pri väčšom počte prvkov, ako aj predvídanie toho, či 

niektorý z ostatných prvkov nepodniká kroky, ktoré by mohli byť škodlivé pre určité iné 

prvky systému. Táto argumentácia, potvrdzujúca výhody systému s menším počtom 

prvkov, síce vychádza z ekonomickej teórie, ale ako už bolo uvedené, vo Waltzovom 

ponímaní musí byť dobrá teória aplikovateľná na akýkoľvek systém, ktorý vykazuje 

zhodné alebo podobné štruktúry. Preto je teda možné aplikovať toto tvrdenie aj na 

systém medzinárodnej politiky (Waltz, K.N., 2010, str. 134-136). 

2.1.3.1 Multipolarita 

Vychádzajúc teda z premisy, že stabilnejší je taký systém, ktorý je tvorený 

menším počtom prvkov, nevyhnutne sa ocitneme pred otázkou, aký počet prvkov je 

z pohľadu systému najvhodnejší. Sledujúc históriu medzinárodného systému a  

mocností spätne až do osemnásteho storočia, Waltz poukázal na skutočnosť, že viac ako 

dve storočia bol tento systém multipolárnym, pričom relevantných mocností súčasne 

nebolo nikdy viac ako osem. Niektoré zanikli, ale následne boli nahradené inými, takže 

tieto zmeny nikdy neviedli k zmene systému ako takého. Len dve z Waltzom 

uvádzaných historických mocností si svoj štatút udržali až do konca multipolárnej éry, 

Francúzsko a Anglicko, neskôr Veľká Británia. 

Ani jedna z týchto však nedokázala svoju pozíciu obhájiť po konci druhej 

svetovej vojny. Práve rok 1945 predstavuje moment, kedy dochádza ku koncu 

multipolárneho systému a jeho nahradeniu systémom bipolárnym. Víťazné veľmoci 

druhej svetovej vojny, Zväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty 

americké získali taký náskok vo svojich mocenských schopnostiach oproti zvyšku sveta, 

že sa žiaden ďalší štát, či už niektorá z pôvodných dominantných mocností alebo úplne 
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nový aktér, nedokázali týmto schopnostiam vyrovnať a tak opäť nastoliť multipolárny 

systém (Waltz, K.N., 2010, str. 162). 

Pri hodnotení mutlipolárnych systémov sa Waltz zaoberal aj otázkou hraničných 

počtov prvkov. Dospel k názoru, že hraničnými počtami sú tri a štyri prvky. Práve 

systémy s týmto počtom predstavujú prechod z jedného systému do druhého, pričom 

dôležitým je spôsob, ako prvky systému dosahujú rovnováhu síl. Tri prvky znamenajú 

najnestabilnejšiu kombináciu. Dve mocnosti majú silnú motiváciu spojiť sa proti 

zostávajúcej a jej zničením nastoliť bipolárny systém. Sú preto potrebné aspoň štyri 

prvky, aby sme mohli hovoriť o stabilnom multipolárnom systéme. Nad touto hranicou 

už podľa Waltza nie je žiaden konkrétny počet prvkov, ktorý by predstavoval ďalší 

špecifický systém (Waltz, K.N., 2010, str. 163). 

Multipolárny systém sa všeobecne považuje za stabilný aj preto, že umožňuje 

flexibilné vytváranie aliancií, čo bráni jednej strane získať prevahu nad ostatnými 

aktérmi. Waltz však poukazuje na to, že je to práve toto aliančné správanie, ktoré vo 

výsledku prináša pre aktérov negatívum v podobe obmedzenia voľnosti konania. Keď sa 

štát snaží získať iný štát na svoju stranu, tak nemôže svoju stratégiu stavať len na 

svojich preferenciách, ale aj na preferenciách potenciálneho aliančného partnera. Tým 

snaha o to, aby v jeho očiach vyzeral čo najpríťažlivejšie, efektívne obmedzuje slobodu 

jeho konania a rozhodovania sa (Waltz, K.N., 2010, str.165). 

Ak už aliancia viac alebo menej rovnocenných štátov vznikne, je potrebné ju 

veľmi dôkladne riadiť. Manažment aliancie sa tak stáva čoraz dôležitejším prejavom ich 

zahraničnej politiky, často na úkor ostatných jej stránok. Navyše, aj celková stratégia 

aliancie musí byť výsledkom kompromisu, ktorý je prijateľný pre všetkých. V takej 

situácii sa ale môže stať, že si jedna strana môže presadiť svoju predstavu len preto, že 

ostatní členovia aliancie nechcú riskovať jej rozpad. A tak v momente krízy je možné, 

aby celkovú stratégiu aliancie určoval jej najslabší, alebo najviac riskujúci člen. 

Najslabší preto, že aliancia si nemôže dovoliť nechať ho padnúť. Najviac riskujúci zase 

preto, že aliancia si nemôže dovoliť prejaviť nejednotnosť tým, že sa za konanie svojho 

hazardujúceho člena nepostaví (Waltz, K.N., 2010, str. 166-167). 

Flexibilita v tvorení aliancií tak paradoxne prináša presný opak toho, čo 

predpokladá tradičná teória rovnováhy síl. Podľa Waltza takéto usporiadanie nevedie 

k stabilite, ale naopak, k nárastu neistoty. V multipolárnom systéme sa rovnováha síl 

dosahuje primárne externými prostriedkami, teda štáty musia kalkulovať s možnosťami 
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svojich aliančných partnerov a na základe toho tvoriť stratégiu aliancie. Je však vyššia 

pravdepodobnosť, že tieto kapacity vyhodnotia zle, na rozdiel od situácie, ak by mali 

hodnotiť len svoje vlastné možnosti. Práve z tohto pramení spomínaná neistota panujúca 

v multipolárnom systéme a práve táto neistota môže následne viesť ku konfliktom 

(Waltz, K.N., 2010, str. 168). 

2.1.3.2 Bipolarita 

Waltz teda uznáva výhody systému s malým počtom prvkov, ale na druhej strane 

tvrdí, že multipolárny systém má v sebe zabudované predpoklady nestability. Z toho 

vyplýva, že za najstabilnejší považuje systém s dvoma dominantnými prvkami, teda 

bipolárny. 

Jednou z výhod tohto systému sú jednoduchšie vzťahy v rámci aliancií. Ako 

bolo poukázané vyššie, pri aliancii viacerých rovnocenných aktérov je nutné pri 

formovaní stratégie celého zoskupenia brať do úvahy požiadavky a možnosti 

jednotlivých členov. Aj v bipolárnom systéme sa môžu tvoriť aliancie, tie sú však 

vytvárané okolo dominantných aktérov. Títo vodcovia aliancií majú potom oveľa väčšiu 

mieru voľnosti pri formovaní stratégií. Je to dané skutočnosťou, že reálne nemajú 

potrebu brať do úvahy požiadavky alebo záujmy menších spojencov. To neznamená, že 

tieto záujmy do úvahy brať nebudú, budú to však robiť len na základe vlastného 

uváženia a nie na základe strategickej nevyhnutnosti. Veľmoci tak v prípade, že o to 

budú mať záujem, alebo ak to pre ne nebude predstavovať vážnejšie komplikácie, môžu 

pri formovaní stratégie svojich aliancií zohľadniť názory ostatných členov svojho bloku. 

Ak by to však bolo v rozpore s ich životnými záujmami, môžu na ne prestať brať ohľad 

bez obáv, že by tým oslabili svoju mocenskú pozíciu, čo vlastne znamená väčšiu 

voľnosť pri rozhodovaní (Waltz, K.N., 2010, str. 169-170). 

S týmto postavením veľmocí v bipolárnom systéme súvisí aj ďalšia skutočnosť, 

na ktorú Waltz poukazuje. Ak je v systéme viacero porovnateľne významných aktérov, 

nevyhnutnosť aliančného zoskupovania sa ich núti správať sa tak, aby boli pre 

potenciálnych spojencov prijateľnými. Túto potrebu veľmoci v bipolárne rozdelenom 

svete nemajú. Nemusia byť pre iných prijateľnými partnermi, keďže k presadzovaniu 

svojich záujmov pre nich spojenci nie sú kľúčovým faktorom. Namiesto toho sa ich 

pozornosť upiera na veľmoc, stojacu na opačnom póle. V ich prípade je teda nepriateľ 

jednoznačne určený, čo im uľahčuje vyhodnocovanie situácie, v ktorej sa nachádzajú. 

Zároveň však prestávajú existovať udalosti, ktoré si môžu dovoliť prehliadnuť ako 
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nepodstatné. V prípade, že nastane situácia, bez ohľadu na to ako geograficky vzdialená, 

ktorá má určitým spôsobom, či už kladným alebo záporným, dosah na jednu z veľmocí, 

automaticky sa stáva situáciou, ktorá je predmetom záujmu druhej veľmoci. 

V bipolárnom systéme totiž akákoľvek zmena na jednej strane znamená opačnú zmenu 

na strane druhej. Ak jedna z veľmocí získa strategicky lepšiu pozíciu v určitej oblasti, 

pozícia druhej sa v danej oblasti automaticky považuje za zhoršenú. Toto vedie 

k zvýšenej miere zaangažovanosti veľmocí v udalostiach po celom svete. S tým však 

zároveň narastá aj riziko prehnanej reakcie, ktorá môže spôsobiť eskaláciu pôvodne 

málo významnej situácie do vážnej krízy. Avšak takéto periférne krízy nepredstavujú 

vážnu hrozbu pre životné záujmy veľmocí, ani keď prerastú do ozbrojeného konfliktu. 

Jedinou hrozbou pre existenciu veľmocí je ich vzájomný priamy a totálny ozbrojený 

stret, čomu sa snažia vyhnúť. Napätie je tak ventilované periférnymi konfliktami, často 

s použitím zástupných aktérov, ktorí jednajú v súlade s predstavami veľmocí a s ich 

podporou, pričom tieto sa nemusia priamo zapájať. Celkové medzinárodné prostredie je 

tak stabilnejšie, aj keď paradoxne môže dochádzať k väčšiemu počtu konfliktov. Istota 

vzájomného zničenia v prípade priameho stretu je pre veľmoci motiváciou, aby ich 

pôsobenie na medzinárodnej úrovni bolo zodpovednejšie (Waltz, K.N., 2010, str. 170-

173). 

Waltz predkladá aj ďalší dôkaz stability bipolárneho systému. Ten tentoraz 

súvisí so štruktúrou systému ako takého. V prípade medzinárodného systému videl 

principiálne len dve možnosti, ako môže dôjsť k zmene štruktúry a tým aj systému ako 

takého. Jednak výraznou zmenou v schopnostiach a moci niektorých prvkov, alebo 

zmenou počtu prvkov. V bipolárnom systéme sú len dvaja podstatní aktéri, pričom ich 

moc je vzájomne porovnateľná. Avšak rozdiel medzi nimi a ostatnými aktérmi je 

priepastný. A práve tento rozdiel predstavuje bariéru vstupu ďalšieho štátu na úroveň 

veľmocí a tým aj zmene systému. To teda robí bipolárny systém vo Waltzovom 

ponímaní tým najstabilnejším možným medzinárodným usporiadaním (Waltz, K.N., 

2010, str. 177). 

2.2 Bezpečnostná dilema 

Bezpečnostná dilema je jedným z kľúčových pojmov odzrkadľujúcim vnímanie 

dynamiky medzinárodných vzťahov v období studenej vojny z realistickej perspektívy. 

Ako prvý ho použil John Herz už v roku 1950. V Herzovom ponímaní išlo o stav, keď 

v stave neistoty o úmysloch jedného štátu bude druhý štát jeho konanie považovať za 
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hrozbu a tomu prispôsobí svoju reakciu. V tom okamihu prvý štát, ktorý svoje pôvodné 

konanie vnímal iba ako obranný krok, začne pociťovať ohrozenie z konania druhého 

a teda podnikne ďalšie kroky na zaistenie svojej bezpečnosti. Toto opäť posilní pocit 

neistoty na druhej strane a tým sa naštartuje špirála vzájomnej nedôvery 

a podozrievania, zbrojenia a zvyšovania vojenských schopností. V závere tak oba štáty, 

aj keď vedené len snahou o vlastnú bezpečnosť a bez agresívnych zámerov, vytvoria 

novú bezpečnostnú situáciu, ktorá bude menej stabilná a bude pre oba predstavovať 

oveľa nebezpečnejšie prostredie, než v akom sa nachádzali pôvodne (Eichler, J., 2009, 

str. 54). 

2.2.1 Dve úrovne bezpečnostnej dilemy 

Aj keď väčšina autorov v princípe vníma bezpečnostnú dilemu ako proces 

popísaný Herzom aj s jeho následkami, Ken Booth a Nicolas Wheeler ponímajú 

problematiku komplexnejšie. Bezpečnostná dilema je pre nich procesom odohrávajúcim 

sa na dvoch úrovniach. Prvou je takzvaná dilema interpretácie. Samotný pojem dilema 

znamená nutnosť voľby medzi dvoma rovnocenne sa javiacimi možnosťami. Z pohľadu 

bezpečnostnej dilemy je dilema interpretácie procesom, keď štát vníma konanie 

a vystupovanie druhého a snaží sa mu priradiť význam. V skratke sa dá povedať, že sa 

musí rozhodnúť, či si bude jeho konanie interpretovať ako agresívne, alebo ako 

obranné.  

Druhou úrovňou je dilema reakcie. V závislosti od toho, ako štát vyriešil dilemu 

interpretácie, môže vnímať konanie druhej strany ako agresívne. To ho stavia pred 

bezpečnostnú výzvu, musí sa následne rozhodnúť, ako na takto vnímanú situáciu 

zareaguje. Opäť s dávkou zjednodušenia môžeme povedať, že musí voliť medzi 

konfrontačným postojom, teda prijatím opatrení smerujúcich k posilneniu vlastných 

obranných kapacít voči druhému štátu a medzi ustupovaním druhému štátu v snahe 

nedať mu príležitosť, či zámienku k zvýšeniu agresivity.  

V prípade, že zaujme konfrontačný postoj, ocitá sa v pozícii vnímanej 

bezpečnostnej hrozby pre druhý štát. Ten následne absolvuje ten istý proces dilemy 

interpretácie a dilemy reakcie, čo môže viesť k špirále vzájomnej nedôvery 

a nepriateľstva, vytvárajúc tak oveľa nebezpečnejšie prostredie ako bolo na začiatku. 

Toto nazývajú Booth s Wheelerom bezpečnostným paradoxom. Štandardným 

definíciám bezpečnostnej dilemy vyčítajú práve to, že celú dynamiku redukujú len na 
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tento výsledok, teda že bezpečnostnú dilemu vnímajú len v podobe bezpečnostného 

paradoxu (Booth, K. – Wheeler, N.J., 2008, str. 5-9). 

V ponímaní Bootha a Wheelera nie je bezpečnostný paradox nevyhnutným 

výsledkom procesu vysporiadavania sa s bezpečnostnou dilemou. Keďže podstatou 

dilemy je práve nutnosť voľby, kľúčovou pre výsledok je interpretačná dilema. Tu je 

mimoriadne podstatný ľudský faktor. Tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, musia vyhodnotiť 

kroky druhej strany.  

Práve od toho, ako budú toto konanie iného štátu vnímať, závisí prístup 

k riešeniu bezpečnostnej dilemy. Ak vedenie štátu dokáže preukázať dostatočnú mieru 

citlivosti k bezpečnostnej dileme, je možné sa eskalácii v rámci bezpečnostného 

paradoxu vyhnúť. Táto citlivosť je podľa autorov schopnosť vnímať zložitosť 

politických a vojenských faktorov, vplývajúcich na konanie oboch strán a úlohu, ktorú 

zohráva strach z neistoty ohľadom úmyslov druhej strany. Tak isto to je uvedomenie si, 

ako môžu práve na tento strach druhej strany vplývať kroky, ktoré podnikli vedení 

záujmom o zvýšenie vlastnej bezpečnosti. Inými slovami, ide o uvedomenie si 

skutočnosti, že vzťahy medzi oboma štátmi sú v danej chvíli ovplyvňované práve 

dynamikou bezpečnostnej dilemy (Booth, K. – Wheeler, N.J., 2008, str. 5-7). 

Pri hodnotení vplyvu, ktorý na konanie oboch hlavných aktérov Karibskej krízy 

mala práve bezpečnostná dilema, pred ktorou stáli, budem v práci zohľadňovaný práve 

vyššie popísaný dvojstupňový prístup. Bude hodnotený ich prístup k dileme 

interpretácie, teda ako vyhodnotili aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Následne sa práca 

bude sústrediť na ich prístup k dileme reakcie, teda akým spôsobom sa rozhodnú 

zareagovať na nimi vnímanú situáciu.  

2.2.2 Vnímanie bezpečnostných hrozieb 

Ak sa vrátime späť k dileme interpretácie, tak musíme skonštatovať, že jednou 

z najdôležitejších úloh, kladených na predstaviteľov štátu, je vyhodnocovanie hrozby. 

Pri hodnotení, či hrozba reálne existuje, prípadne či sa jedná len o potenciálnu hrozbu 

alebo ju možno reálne očakávať, sa opäť vyskytujú dve roviny pohľadov. Jednak je to 

vyhodnocovanie politického zámeru protivníka a jednak vyhodnocovanie jeho 

vojenských plánov. Tieto dve roviny je nutné rozlíšiť. Odvíjajú sa od nich aj rôzne 

úrovne interpretácie. Politické zámery sa vyhodnocujú analýzou zahraničnej politiky, 

vojenské plány najčastejšie hodnotením vojenských schopností druhej strany. Opäť tu 
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narážame na problém spôsobený neistotou ohľadom zámerov potenciálneho protivníka. 

Tým pádom je politická rovina interpretácie komplikovaná. Na druhej strane, pri 

vynaložení patričného úsilia sú štáty schopné získať podrobné informácie ohľadom 

vojenských schopností iných štátov. Z tohto dôvodu je vojenská rovina interpretácie 

zámerov iného štátu dostupnejšia a preto sa často stáva, že je uprednostňovaná, aj keď 

sa tak môže stávať nevedomky. Potom nastáva problém v tom, že opatrenia prijaté 

jedným štátom môžu pôsobiť úplne odlišným dojmom, než bol pôvodný zámer práve 

z toho dôvodu, že sú hodnotené len čisto technokraticky, z pohľadu vojenského 

plánovania, izolované od politického účelu, za ktorým boli prijaté. Nedostatočná 

pozornosť politickej dimenzii tak následne môže viesť k tomu, že potenciálna hrozba je 

vnímaná citlivejšie a bezpečnostné riziká s ňou spojené sa preceňujú (Booth, K. – 

Wheeler, N.J., 2008, str. 58-60). 

Do tejto kategórie je možné zaradiť aj vyhodnocovanie zámerov štátu na základe 

sledovania jeho aktivít, pričom pozornosť je venovaná primárne vzorcom jeho správania 

sa. Na základe vypozorovaného konania z minulosti je formulované očakávanie aj do 

budúcnosti. Potom prestáva byť podstatný výsledok konania, dôležitou sa stane metóda. 

V momente, keď naše skúsenosti hovoria, že štát sa správa tajnostkársky vtedy, keď 

plánuje agresívne kroky voči nám, tak každé ďalšie utajené aktivity daného štátu 

budeme posudzovať podozrievavo a implicitne očakávať, že majú tiež nepriateľské 

pozadie. Významnú úlohu zohráva aj naše vnímanie nákladov aktivít štátu vzhľadom na 

zisk, ktorý mu prinášajú. V momente, ak sú náklady krokov jedného štátu neproporčne 

vysoké vzhľadom na zisk, ktorý z pohľadu druhého štátu tieto kroky priniesli, môže 

disproporcia vzbudiť podozrenie pri vyhodnocovaní týchto aktivít (Jervis, R., 1991, 14-

16). 

Aj v prípade, že štáty venujú pozornosť politickej rovine interpretácie, existujú 

chyby, ktoré môžu ovplyvniť konečný výstup interpretačného procesu. Do hry tu 

vstupujú predsudky, ovplyvňujúce naše vnímanie reality. Jednou kategóriou sú 

predsudky neúmyselné. Tie vychádzajú z určitého obrazu o realite, ktorý si štát utvára 

a optikou ktorého vníma svoje okolie. Pri interpretácii informácií sa potom mimovoľne 

volí taká, ktorá zodpovedá tejto predstave. Tak isto je vnímanie ovplyvňované aj 

najaktuálnejšími skúsenosťami. Ak medzi dvoma štátmi v nedávnej minulosti panovalo 

nepriateľstvo, budú navzájom svoje správanie hodnotiť negatívnejšie 
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a podozrievavejšie, ako by inak hodnotili rovnaké správanie u krajín neutrálnych alebo 

u svojich spojencov.  

Z psychologického pohľadu býva kognitívny proces ovplyvnený aj frekvenciou 

výskytu určitých vnemov. Poznávanie je viac ovplyvňované tými vnemami, ktoré sa 

vyskytujú najčastejšie a tým pádom vzniká tendencia preceňovať ich význam. Isté 

riziko predstavuje aj projekcia vlastných plánov a zámerov hodnotiaceho, ktorý má 

potom tendenciu podobné zámery vidieť aj v krokoch druhého štátu. V neposlednom 

rade môže k chybnému vnímaniu viesť aj vyhodnocovanie na základe podobnosti. Ak 

určitá udalosť pripomína inú udalosť, je prirodzené, že existuje tendencia vyhodnocovať 

ju ako tú, na ktorú sa podobá. Ak sa však v takomto prípade nezohľadní 

pravdepodobnosť výskytu udalosti, ku ktorej pozorovanú prirovnávame, opäť môže byť 

výsledkom chybné vyhodnotenie reality (Jervis, R., 1991, 18-24). 

Medzi takéto neúmyselné predsudky je možné zaradiť aj situáciu, ak 

rozhodovanie štátu je ovplyvňované ideologickým vnímaním protivníka. V takom 

prípade sa môže stať, že sa politické hľadisko neinterpretuje na základe toho, čo štát 

skutočne robí, alebo čo tvrdí, že robí, ale na základe toho, aký štát je. Presnejšie na 

základe toho, za aký ho druhá strana považuje. Práve takáto ideologická bariéra sa 

počas obdobia studenej vojny prejavovala vo vzťahoch medzi veľmocami. Sovietsky 

zväz a Spojené štáty na seba nazerali ovplyvnení ideológiami, na ktorých stavali svoje 

hodnoty, pričom tieto boli tak nekompatibilné a navzájom si protirečivé, že obe krajiny 

každému kroku druhej strany a priori pripisovali zlé úmysly.  

Tento postoj bol dokonca povýšený na oficiálnu úroveň dokumentom Rady 

národnej bezpečnosti USA z roku 1950, NCS-68. V tomto dokumente, ktorý primäl 

Trumanovu administratívu k tvrdšiemu a militantnejšiemu postoju voči ZSSR, sa 

Sovietsky zväz označoval za fanatickú krajinu, ktorá má ambície k ovládnutiu sveta, 

pričom Spojené štáty považuje za principiálneho nepriateľa, ktorý musí byť zničený 

všetkými dostupnými prostriedkami. Ak sa takéto vnímanie zakorení dostatočne hlboko, 

vedie to potom vnímajúceho k odmietaniu faktov, ktoré jeho vieru spochybňujú. Tak sa 

môže stať, že aj ústretové gestá oponenta sú vnímané s nedôverou a podozrievaním 

(Booth, K. – Wheeler, N.J., 2008, str. 62-66). 

Ďalšou kategóriou sú potom predsudky s motiváciou. Zatiaľ čo tie bez motivácie 

vychádzali z určitých predispozícií štátov a osôb, ktoré v ich rámci zodpovedajú za 

rozhodovanie, pri predsudkoch s motiváciou ide o cielené a vedomé upravovanie si 
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reality v súlade s ich potrebami. Ide o racionalizáciu, o zdôvodňovanie si vlastných 

rozhodnutí (Jervis, R., 1991, 24-26). 

Ak by sme mali tieto dve kategórie predsudkov porovnať, bolo by možné 

skonštatovať, že predsudky bez motivácie ponúkajú priestor na korekciu. V prípade, že 

si hodnotiaci uvedomí, že jeho hodnotenie stráca objektivitu, môže svoj postoj upraviť. 

Pri predsudkoch s motiváciou je takáto náprava menej pravdepodobná, lebo hodnotiaci 

v tomto prípade vie, že jeho hodnotenie je subjektívne manipulované, ale k tejto 

manipulácii pristupuje na základe vlastného rozhodnutia. 

2.2.3 Teória odstrašovania a špirálová teória 

V rámci hľadania riešenia dilemy reakcie musia štáty zvažovať, akým spôsobom 

budú odpovedať na kroky druhej strany, ktoré sa pokúšali pochopiť v rámci dilemy 

interpretácie. Robert Jervis vo svojej práci uvádza principiálne dva hlavné prístupy pri 

využití sily na riešenie bezpečnostnej dilemy. Ide o teóriu odstrašovania a špirálovú 

teóriu.  

Odstrašovanie vychádza z predpokladu, že priamemu ozbrojenému konfliktu je 

možné predísť hrozbou použitia sily. Do úvahy prichádza v situácii, keď mocnosť, ktorá 

má záujem na udržaní statusu quo, čelí agresorovi plánujúcemu tento stav zmeniť. 

Odstrašovanie priamo súvisí so schopnosťou mocnosti udržať u agresora presvedčenie, 

že je schopná a pripravená proti nemu rozhodne zasiahnuť. V prípade, že by mal agresor 

pochybnosti o schopnostiach či rozhodnosti mocnosti, nebude mať dôvod brať jej 

hrozby vážne. Ak by mocnosť začala ustupovať čo i len v maličkostiach, snažiac sa 

vyriešiť spor zmierlivo, vystavuje sa riziku, že agresor sa začne osmeľovať a jeho 

nároky stúpať. V konečnom dôsledku môže byť mocnosť dotlačená do bodu, keď už 

agresor ohrozuje priamo jej životné záujmy a teda nebude mať kam ustúpiť. Nakoľko 

však agresor v tom okamihu nemá dôvod predpokladať, že sa mu nepodarí vymôcť si 

ďalšie ústupky, východiskom môže byť ozbrojený konflikt. Keďže ústupky môžu budiť 

známky slabosti, vedúce k radikalizácii agresora, jednotlivé strany sporu sa im môžu 

prirodzene snažiť vyhýbať a to môže pôsobiť ako prekážka v hľadaní kompromisov 

(Jervis, R., 1976, str. 58-59). 

Na úspešné fungovanie odstrašovania však taktiež musia byť splnené určité 

situačné a operačné predpoklady. V prvom rade musia obe zúčastnené strany 

pristupovať k problému racionálne a mať reálny záujem konfliktu predísť. Následne 
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musí mať hrozba silou reálny základ a taký ničivý potenciál, že strana, voči ktorej sa 

odstrašovanie uplatňuje, nebude ochotná podstúpiť riziko, že by hrozby mohli byť 

reálne naplnené. V neposlednom rade tu takisto musí existovať reálna alternatíva 

riešenia, ktorá je aspoň čiastočne prijateľná pre obe strany. Pri splnení týchto 

podmienok je možné hrozbou použitia ničivej sily docieliť, že zúčastnení aktéri 

pristúpia k mierovému vyriešeniu vzájomného sporu (Eichler, J., 2009, str. 28-29).  

Iným prípadom je špirálová teória. Tá popisuje situáciu, ktorá nastane v prípade, 

ak sa do sporu dostávajú dve strany, pričom žiadna z nich nie je prvoplánovo 

agresorom. Spor tu vzniká zo zlej interpretácie plánov protivníka. Pri vojenskom 

plánovaní v podmienkach anarchického medzinárodného systému musia plánovači brať 

do úvahy vždy aj tú najnepravdepodobnejšiu alternatívu. Vojna je tak 

v medzinárodných vzťahoch stále reálnou možnosťou. Pritom však väčšina 

sebaobranných opatrení, ktoré štáty v takejto situácii podnikajú,  môže predstavovať 

ohrozenie pre ostatných (Jervis, R., 1976, str. 62-63). 

Štáty však majú tendenciu toto vnímané ohrozovanie podceňovať. Ak svoje 

opatrenia vnímajú ako obranné, očakávajú, že to rovnako budú vnímať aj ostatné štáty 

a to aj napriek tomu, že opatrenia týchto ostatných štátov vnímajú ako agresívne. Potom 

môže dochádzať k tomu, že ak niektorý štát vysloví námietky voči ich politike, ktorú 

považujú za obrannú, pripisujú tieto námietky jeho agresívnym úmyslom, lebo inak by 

nemal dôvod voči čisto obranným opatreniam protestovať. Toto následne vedie 

k nárastu napätia aj pri menších sporoch, lebo akýkoľvek prejav odlišných postojov sa 

považuje za prejav nepriateľských úmyslov (Jervis, R., 1976, str. 67-74). Špirálová 

teória tak zodpovedá bezpečnostnému paradoxu v ponímaní Bootha a Wheelera. 

V prípade, že by strany konfliktu prejavili dostatočnú mieru citlivosti k bezpečnostnej 

dileme, práve táto situácia umožňuje prejavením ústupkov prispieť k zníženiu napätia. 

2.3 Záverečné zhrnutie 

Zvolené teoretické východiská uvedené v tejto kapitole výstižne charakterizujú 

medzinárodné prostredie v dobe studenej vojny. Zároveň ilustrujú procesy, ktoré 

formovali postoje a rozhodnutia aktérov Karibskej krízy. 

Neorealizmus ako východiskový teoretický prístup sa javí ako prirodzená voľba. 

Z realistickej školy prevzal základné charakteristiky, ktorými sú anarchickosť 

medzinárodného systému, dôraz na kľúčovú úlohu štátov ako dominantných aktérov 
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medzinárodných vzťahov, ako aj ich primárna snaha zabezpečiť si vlastné prežitie 

a s tým spojený dôraz na moc a jej uplatňovanie. 

Kenneth Waltz však toto rozšíril na úroveň skutočne systémovej teórie tým, že 

pridal dôležitý rozmer vplyvu samotného systému. Ten tak prestáva byť len neurčitým 

pojmom, identifikovaným s vonkajším prostredím,  v ktorom jednotlivé štáty pôsobia, 

ale stáva sa veličinou, formujúcou dynamiku vzťahov a pôsobiacou priamo na 

jednotlivých aktérov. Ich konanie tak nemôže vychádzať len čisto z ich vlastných 

predstáv, ale musí zohľadňovať aj pôsobenie systému. 

Usporiadanie medzinárodného spoločenstva v dobe studenej vojny zodpovedá 

bipolárnemu systému. Po roku 1945 vystúpili do popredia dve veľmoci, ktoré získali 

taký náskok oproti ostatným doterajším mocnostiam, že tie nemali šancu im 

plnohodnotne konkurovať. Tak sa Spojené štáty americké a Sovietsky zväz ocitli 

v pozícii dominantných aktérov. Napriek opakujúcim sa prípadom vzájomných stretov 

a konfliktov si systém udržiaval stabilitu, keďže obe veľmoci si uvedomovali, že jediná 

skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť ich dominantnú pozíciu, by bol ich vzájomný 

globálny ozbrojený konflikt. Toto vedomie im do istej miery rozväzovalo ruky 

v angažovaní sa v periférnych sporoch a vojnách, pričom ale z globálneho hľadiska 

pôsobilo ako poistka zabraňujúca tomu, aby napätie prerástlo únosnú mieru. 

Jeden z kľúčových procesov, vplývajúcich na konanie štátov v anarchickom 

medzinárodnom prostredí, je proces bezpečnostnej dilemy. Práve optikou bezpečnostnej 

dilemy bude táto práca nazerať na procesy sprevádzajúce Karibskú krízu a na dynamiku 

celého sporu. V rámci tohto sa budeme snažiť identifikovať riešenie dilemy 

interpretácie, vyhodnocovanie hrozieb hlavnými aktérmi a následne aj dilemy reakcie, 

teda rozhodovací proces vedúci k zaujatiu postoja voči aktivitám protivníka. Pri 

konečných krokoch, ktoré boli nakoniec na vyriešenie krízy podniknuté, budeme 

skúmať aj to, do akej miery zodpovedajú teórii odstrašovania a špirálovej teórii. 

Delenie na teóriu odstrašovania a špirálovú teóriu môže na prvý pohľad ponúkať 

relatívne priamočiary návod na riešenie krízových situácií. Ak je protivník skutočne 

agresorom, ústupky v záujme znižovania napätia v konečnom dôsledku povedú k jeho 

zvýšeniu a preto je potrebné uplatniť taktiku odstrašovania. Naopak, ak je konflikt 

výsledkom chybnej interpretácie vzájomných krokov a to vedie k špirále nárastu 

napätia, ústretové kroky z jednej strany budú viesť k zmierňovaniu napätia 

a k urovnaniu sporu. Oba modely sú však nevyhnutne len zjednodušením reality a ako 



25 

 

také sa v realite často nevyskytujú v jednoznačnej podobe. Skutočné situácie často 

predstavujú kombináciu oboch modelov, a preto od štátov vyžadujú uplatnenie vhodnej 

kombinácie prístupov odporúčaných oboma teóriami (Booth, K. – Wheeler, N.J., 2008, 

str. 48-49). 

3 História Kubánskej raketovej krízy 

Je objektívnou skutočnosťou, že geografická blízkosť pri domovskej pevnine 

Spojených štátov stavia Kubu celkom prirodzene do zorného poľa záujmov USA. 

Američania sa na ostrove angažovali už od samotného vzniku Kuby ako samostatného 

štátu, keď v Španielsko-americkej vojne v roku 1898 postupne obsadili väčšinu 

španielskych dŕžav v oblasti. Nemali síce úmysel ostrov anektovať, avšak pod vplyvom 

USA boli do novej kubánskej ústavy zapracované doložky, umožňujúce Spojeným 

štátom efektívnu ochranu svojich záujmov. Jedným z najviditeľnejších výsledkov tohto 

pôsobenia je existencia americkej vojenskej základne Guantanámo na Kube (Munton, 

D. – Welch, D.A., 2007, str. 9-11). Vplyv USA získal následne primárne ekonomickú 

podobu, keď boli najväčším importérom kubánskeho cukru, ale aj vlastníkmi 

najvýznamnejších podnikov, ropných rafinérií, či väčšiny infraštruktúry ostrova 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 8). Z pohľadu amerických záujmov tak bolo 

podstatné, aby vládnuci režim na Kube nezasahoval do takto nastavených 

ekonomických vzťahov. Preto nevideli problém v tom, že podporovali diktatúru 

Fulgencia Batistu, ktorý nemal potrebu daný stav meniť. 

3.1 Narušenie kubánsko-amerických vzťahov 

Výrazná zmena nastala začiatkom roku 1959 po víťazstve revolúcie vedenej 

Fidelom Castrom a následnom Batistovom úteku z ostrova. Kuba sa celkom zákonite 

stala terčom pozornosti nielen Spojených štátov, ale aj Sovietskeho zväzu, ktorý vycítil 

príležitosť získať nového spojenca v strategickej blízkosti USA. Pôvodne sa však ich 

snahy neupierali na Fidela Castra, ale na im ideologicky bližšieho jeho brata Raúla, 

presvedčeného marxistu a člena kubánskej komunistickej strany – Ľudovej 

socialistickej strany (PSP) (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 11-16). 

O smerovaní nového kubánskeho režimu však mohol rozhodnúť v tej dobe 

jedine Fidel Castro a ten volil postup viac pragmatický ako idealistický. Jeho rétorika 

bola zo začiatku mierna, dokonca miestami protikomunistická. Motiváciou mu mohla 

byť rezolúcia, prijatá v roku 1954 Organizáciou amerických štátov v Caracase, kde 
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USA presvedčili členské štáty organizácie k záväzku spoločnej intervencie v prípade, že 

by na západnej pologuli bol zriadený komunistický režim (Fursenko, A. – Naftali, T., 

1998, str. 9). Zmenu v Castrových  verejných vystúpeniach bolo možné badať až po 

zásahu vysokých predstaviteľov PSP, ktorí mu vysvetlili, že niektoré jeho 

protikomunistické vyhlásenia, ktorými sa dokonca dostával do sporov so svojimi 

najbližšími spojencami, revolúcii škodia (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 17-18). 

Napriek tomu však od roku 1959 začala narastať sovietska podpora Kube. 

Najprv išlo o súhlas s predajom zbraní z Poľska. Malo ísť o zbrane z druhej svetovej 

vojny a pre utajenie mala byť transakcia zrealizovaná nepriamo. Aj keď existovala 

obava, že by to po prípadnom odhalení mohlo zhoršiť vzťahy so Spojenými štátmi, bol 

obchod nakoniec schválený. Ďalšie dohody sa potom týkali vývozu cca 500 000 ton 

cukru ročne do Sovietskeho zväzu a prístupu Kuby k sovietskym technológiám. 

Výnimkou boli zbrane, ktorých predaj mal byť realizovaný prostredníctvom tretích 

krajín. Zo začiatku to tak bola hlavne ekonomická rovina, ktorá dominovala vo 

vzťahoch ZSSR a Kuby, nakoľko pre ostrovný štát bola najväčšou hrozbou jej vysoká 

miera ekonomickej závislosti na USA (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 22-38). 

Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kubou sa naopak na jar 1960 začali 

zhoršovať. Narastajúce napätie využil Castro k tomu, aby zahájil znárodňovanie 

podnikov, ktoré na Kube boli v americkom vlastníctve (Fursenko, A. – Naftali, T., 

2006, str. 301-304). Nevraživosť bola obojstranná a tak už v marci 1960 dal vtedajší 

prezident Spojených štátov Eisenhower povolenie zahájiť prípravy na plán vojenského 

zvrhnutia režimu na Kube, ktorého návrh Centrálna spravodajská agentúra začala 

vypracovávať už v decembri 1959 (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 43-44). 

Provokácie však pokračovali. Ďalšou z nich bol avizovaný záujem kubánskej vlády 

o nákup sovietskej nerafinovanej ropy. Predpokladali totiž, že rafinérie, vlastnené 

americkými spoločnosťami, túto ropu odmietnu spracovávať, čo by sa dalo využiť ako 

zámienka na ich znárodnenie (Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 15). Už tak dosť 

napätú situáciu vyostril aj Chruščov, keď vo svojom prejave z júla 1960 otvorene 

potvrdil pripravenosť Sovietskeho zväzu podporiť Kubu, a to aj nasadením nukleárnych 

zbraní proti USA, ak by to bolo potrebné (Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 305-

306). Nakoniec na jeseň roku 1960, vo svojom septembrovom prejave, potvrdil Fidel 

Castro definitívne smerovanie Kuby do sovietskej sféry vplyvu. Deklarovaná 

socializácia bola nahradená v októbri rozsiahlym znárodňovaním bánk a podnikov 
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patriacich zahraničným spoločnostiam. Štát tak na Kube dostal pod kontrolu 

najvýznamnejšie hospodárske odvetvia (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 56-62). 

3.1.1 Pokus o zvrhnutie Castra 

Po prezidentských voľbách v USA na jeseň 1960 síce došlo k výmene 

administratívy, úrad prezidenta prevzal John Fitzgerald Kennedy, ale základný rámec 

politiky Spojených štátov voči Kube sa nezmenil. Plán ozbrojenej intervencie, prípravy 

ktorého zahájil ešte Eisenhower, získal súhlas aj nového vedenia. Kennedy však zvýšil 

dôraz na utajenie americkej účasti, jeho požiadavka jasne stanovila, že akcia musí 

vyzerať ako iniciatíva kubánskych emigrantov, ktorú nebude možné spájať s oficiálnou 

politikou USA (Freedman, L., 2002, str. 128-133). Nový prezident zároveň upravil aj 

operačné parametre akcie. Opäť bol vedený snahou o zvýšenie utajenia 

a o nenápadnosť. Vylodenie malo prebehnúť v noci a na odľahlom mieste. Tak sa 

nakoniec za miesto invázie určila Zátoka svíň (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 84-

85). 

Operácia s názvom Zapata bola od počiatku sprevádzaná komplikáciami. 

Z pôvodne plánovaných dvoch leteckých úderov, ktoré mali za cieľ eliminovať 

kubánske vzdušné sily, sa nakoniec uskutočnil len prvý. Napriek tomu, že nálet bol 

vyslaný z Nikaraguy a napriek dômyselne zvoleným letovým koridorom, ktoré mali 

navodiť dojem, že za útokom sú sily kubánskych emigrantov, o USA ako pôvodcovi 

tohto útoku nepochyboval nikto. Keďže sa tento incident začal prejednávať aj na pôde 

OSN, druhý z plánovanej dvojice náletov bol zrušený (Freedman, L., 2002, str. 141). 

Napriek tomu sa vylodenie uskutočnilo, tri dni po prvom leteckom údere, 

17.4.1961. Aj vylodenie bolo sprevádzané komplikáciami. Plavidlá mali problémy 

s koralovými útesmi, o ktorých plánovači operácie nemali informácie, časť inváznych 

síl bola zničená ešte na vode kubánskymi jednotkami a tak nakoniec útočné sily, ktoré 

dosiahli breh, ostali bez podpory a zásob. Neboli preto schopné odolávať kubánskemu 

protiútoku. V tejto situácii však prezident Kennedy dva dni odmietal povoliť priamu 

intervenciu amerického námorného letectva, ktoré by dokázalo vyrovnať sily na pláži. 

Ustúpil až 19. apríla, avšak plán s použitím neoznačených lietadiel chrániacich 

zásobovacie lety nebol uskutočnený pre zlé počasie (Freedman, L., 2002, str. 142-145).  

Neúspech operácie Zapata postavil prezidenta Kennedyho pred otázku, ako ďalej 

postupovať ohľadom Kuby. Do úvahy prichádzali dva koncepty, jedným z nich bolo 
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pokračovať v snahách o zvrhnutie Castrovho režimu a druhou bolo zvýšenie izolácie 

Kuby, aby sa nestala zdrojom rozširovania sa revolučných nálad v latinskoamerickej 

oblasti. Napriek vojenskému fiasku z apríla 1961 Generálny štáb mal pokračovať aj 

v príprave plánov počítajúcich s priamou vojenskou intervenciou USA (Freedman, L., 

2002, str. 149). 

3.2 Nukleárne zbrane na Kube 

Rok po udalostiach v Zátoke svíň sa začal proces, ktorého vyvrcholenie priniesla 

kríza z októbra 1962. V apríli toho roku sa Sovietsky zväz rozhodol vyhovieť kubánskej 

žiadosti o modernizáciu ich protivzdušnej obrany dodaním rakiet SA-2. Aj keď 

pôvodný plán sa týkal len konvenčných zbraní, už nasledujúci mesiac, 24. mája, 

schválila Rada obrany ZSSR Chruščovov plán poskytnúť Kube aj zbrane nukleárne 

(Freedman, L., 2002, str. 162-163). 

Rozsah vojenských síl, ktoré sa nakoniec Sovietsky zväz rozhodol umiestniť na 

Kube, bol značný. 36 rakiet stredného doletu SS-4, ktorých dolet bol do 1300 míľ a 24 

rakiet stredne dlhého doletu SS-5 s doletom až do 2800 míľ. Tieto strategické zbrane 

mali byť podporené pozemnými jednotkami, disponujúcimi ťažkými zbraňami, vrátane 

taktických nukleárnych zbraní. Dopĺňať ich mali jednotky vzdušných síl, systémy 

protivzdušnej obrany a námorné sily zabezpečujúce ochranu pobrežia. Pôvodné úvahy 

o nasadení aj vojenského loďstva, zahŕňajúce aj nukleárne ponorky s balistickými 

strelami, boli z dôvodu nutnosti utajenia nakoniec zamietnuté. Nakoniec tak malo byť 

na Kube dislokovaných viac ako 45 000 príslušníkov sovietskych ozbrojených síl 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 34-37). 

Napriek dôrazu na utajenie, ktorý celú sovietsku operáciu sprevádzal, už koncom 

augusta získali Spojené štáty dôkazy o tom, že na Kube dochádza k výraznému 

a rýchlemu rozširovaniu siete protivzdušnej obrany (Freedman, L., 2002, str. 163).  

3.2.1 Odhalenie sovietskych plánov 

Avšak až v polovici októbra sa Kennedyho administratíva dozvedela, čo presne 

mal tento systém chrániť. 14. októbra sa podarilo americkému prieskumnému stroju U-2 

vyhotoviť fotografické zábery, ktoré odštartovali Kubánsku raketovú krízu. 16. októbra 

1962 sa tak pred prezidenta Kennedyho dostali fotografie zachytávajúce dve nukleárne 

rakety stredného doletu a niekoľko strojov na prepravu rakiet. V tejto fáze bolo 

rozhodnuté udržať informáciu o tomto náleze len v čo najužšom kruhu krízovej skupiny, 
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nazvanej Výkonný výbor Rady pre národnú bezpečnosť (Executive Committee of the 

National Security Council, v skratke ExComm). Výbor, ktorému predsedal sám 

prezident, začal zasadať 16. októbra a toto zasadanie trvalo v podstate nepretržite až do 

ukončenia krízy (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 222-224). 

Nové informácie, predstavujúce zvýšenie hrozby, získali Spojené štáty už o dva 

dni neskôr. Ďalšie prieskumné fotografie odhalili pripravované stanovisko pre rakety 

stredne dlhého doletu. Toto predstavovalo priame ohrozenie vlastného nukleárneho 

arzenálu USA, nakoľko tieto rakety odpálené z Kuby by dokázali s minimálnym časom 

na výstrahu zasiahnuť americké stanoviská balistických rakiet. Po tomto objave navyše 

nedokázali vojenskí plánovači Generálneho štábu USA garantovať, že by  boli schopní 

kompletne eliminovať všetky hrozby na Kube leteckým úderom, a teda za jedinú 

vojenskú alternatívu riešenia krízy od toho momentu mohla byť považovaná len invázia 

s cieľom získania plnej kontroly nad ostrovom (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 

230). 

3.2.2 Rozhodnutie o námornej blokáde 

Posun v rozhodovaní americkej administratívy priniesla až sobota 20. októbra. 

Dôležitá bola analýza CIA, ktorá predpokladala, že v tej dobe je už 8 rakiet stredného 

doletu  v prevádzke. Zároveň CIA vyjadrila predpoklad, že hlavice k raketám sú už v tej 

dobe prítomné na Kube, alebo vo veľmi krátkom čase budú. A nakoľko armáda 

nedokázala garantovať istotu likvidácie všetkých rakiet náletom, tie, ktoré by zničené 

neboli, mohli byť následne použité v rámci sovietskej odvety (Fursenko, A. – Naftali, 

T., 1998, str. 234-235). Aj tieto skutočnosti napokon viedli k tomu, že Výkonný výbor 

prijal v sobotu rozhodnutie nepristúpiť okamžite k vojenskému riešeniu, ale zvolil cestu 

námornej blokády. Bolo rozhodnuté, že začiatkom nasledujúceho týždňa bude prezident 

Kennedy informovať o situácii na Kube a o prijatom rozhodnutí v národnom televíznom 

vysielaní, po ktorom bude nasledovať realizácia blokády ostrova. Taktiež bolo 

rozhodnuté, že blokáda sa bude zameriavať len na sovietsky vojenský materiál, aby sa 

situácia udržala len v rovine sporu veľmocí. Navyše týmto ostával Spojeným štátom 

priestor na prípadnú eskaláciu, ak by predmet blokády následne rozširovali (Freedman, 

L., 2002, str. 190-191). Dôraz sa kládol aj na legálnosť pripravovaného kroku z pohľadu 

medzinárodného práva. Námorná blokáda by bola vojnovým aktom a predpokladala by 

vyhlásenie vojny Kube, prípadne priamo Sovietskemu zväzu. Z tohto dôvodu sa zvolil 
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termín „karanténa“, ktorý vysielal správu, že sa nejedná o otvorené nepriateľstvo zo 

strany USA (Garthoff, R.L., 1989, str. 49). Pre zabezpečenie medzinárodnej legitimity 

krokom Spojených štátov mala Organizácia amerických štátov hneď po zverejnení 

prítomnosti sovietskych rakiet na Kube tieto označiť za hrozbu pre mier (Freedman, L., 

2002, str. 187). 

Pred samotným zverejnením podnikli Spojené štáty kroky na to, aby informovali 

svojich spojencov. Diplomatickou cestou boli kontaktovaní predstavitelia Veľkej 

Británie, Kanady, Francúzka, Talianska, Západného Nemecka, aj Indie, problém bol 

samostatne komunikovaný v rámci NATO, ako aj s vládami latinskoamerických krajín a 

s členskými štátmi Bezpečnostnej rady OSN. Na utorok 23. októbra boli taktiež 

Spojenými štátmi zvolané zasadania Organizácie amerických štátov a BR OSN 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 60). 

Prezident Kennedy informoval americkú verejnosť o objave sovietskych 

útočných rakiet na Kube v prejave odvysielanom v pondelok 22. októbra o siedmej 

večer. Tak isto predstavil kroky, ktoré USA plánovali podniknúť, aby docielili 

odstránenie týchto rakiet. V prvom rade išlo o uvalenie karantény voči Kube, ktorá sa 

mala zameriavať na vojenský materiál. V prípade potreby však nevylúčil jej rozšírenie 

aj na iné tovary. Zdôraznil však, že akékoľvek jej rozšírenie sa nebude týkať potrieb 

nevyhnutných pre život civilistov. Takisto oznámil, že ozbrojené sily USA sa pripravujú 

na akúkoľvek možnosť vývoja krízy. Avizoval tiež rokovania v rámci OAS a BR OSN 

a pridal priamu výzvu generálnemu tajomníkovi Chruščovovi, aby ukončil inštaláciu 

zbraňových systémov na Kube (Freedman, L., 2002, str. 193-194). Keďže po 

prezidentovom prejave boli americké ozbrojené sily uvedené do stavu zvýšenej 

pohotovosti, považoval za potrebné prijať aj opatrenia, ktoré by zabránili prípadnej 

neželanej eskalácii. Z toho dôvodu vydal zákaz použitia akýchkoľvek rakiet, ktoré mali 

Spojené štáty rozmiestnené na území Turecka a Talianska (Munton, D. – Welch, D.A., 

2007, str. 65). 

Pre sovietsku stranu predstavovalo rozhodnutie USA ohľadom námornej 

blokády značnú úľavu, keďže sa zdalo, že Kennedyho administratíva nie je ochotná 

riskovať priamu konfrontáciu. Preto Chruščov rozhodol pokračovať v operácii 

a v reakcii na Kennedyho výzvu označil plánovanú karanténu za protiprávnu 

a upozornil, že nemusí byť sovietskymi loďami rešpektovaná (Fursenko, A. – Naftali, 

T., 1998, str. 247-248). Vojská ZSSR a Varšavskej zmluvy však aj tak prešli na vyšší 
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stupeň pohotovosti, aj keď to bol skôr len formálny administratívny krok. Oveľa 

vážnejšie však situáciu bral Fidel Castro, keď nariadil rozsiahlu mobilizáciu kubánskych 

ozbrojených síl (Garthoff, R.L., 1989, str. 65-66).  

23. októbra ráno, na zasadaní OAS, bola jednohlasne prijatá rezolúcia 

schvaľujúca karanténu, ktorú plánovali Spojené štáty uvaliť na Kubu, ako aj prípadné 

ďalšie nešpecifikované kroky, ktoré by mohlo byť potrebné prijať v budúcnosti 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 66). Po hlasovaní v OAS USA následne 

zverejnili, že karanténa začne platiť od 10:00 nasledujúceho dňa (Fursenko, A. – 

Naftali, T., 1998, str. 255).  

3.3 Začiatok rokovaní 

Popri oficiálnych rokovaniach sa rozbehli aj rokovania neoficiálne, a to tak na 

sovietskej, ako aj na americkej strane. Nikita Chruščov sa v Moskve stretol 

s americkým podnikateľom, ktorý tam pôsobil a v rozhovore mu priznal existenciu 

sovietskych rakiet na Kube, zároveň však vyslovil varovanie, že v prípade potopenia 

akejkoľvek sovietskej lode zo strany USA môžu Spojené štáty počítať s odvetou 

sovietskych ponoriek, ktoré sa nachádzajú v Karibiku (Freedman, L., 2002, str. 195).  

Na druhej strane, vo Washingtone, navštívil sovietsku ambasádu vyslanec s poverením 

od Roberta Kennedyho, generálneho prokurátora a brata prezidenta Kennedyho. Jeho 

úlohou bolo tlmočiť záujem Spojených štátov o diplomatické riešenie krízy (Fursenko, 

A. – Naftali, T., 1998, str. 251-252).  

V rámci príprav na zahájenie karantény sa americké vojnové námorníctvo 

muselo vysporiadať s obmedzeniami, ktoré celú operáciu viazali. Sovietske lode bolo 

potrebné zastaviť, nie potopiť. Bolo vytipovaných niekoľko podozrivých plavidiel, 

ktoré mali dosiahnuť hranicu karanténnej zóny ako prvé (Freedman, L., 2002, str. 196). 

V snahe vyhnúť sa zbytočnej eskalácii dalo sovietske velenie otočiť väčšinu lodí 

smerujúcich na Kubu. Príkaz pokračovať dostali len štyri, prepravujúce rakety stredne 

dlhého doletu a loď Aleksandrovsk, ktorá prepravovala jadrové hlavice k týmto 

raketám. Z dôvodu dôležitosti a citlivosti svojho nákladu dostala Aleksandrovsk príkaz, 

aby zamierila k najbližšiemu kubánskemu prístavu (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, 

str. 247).  

Deň po spustení karanténny, 25. októbra, rokovalo sovietske Politbyro o liste, 

ktorý bol Chruščovovi zaslaný priamo prezidentom Kennedym. V liste americký 

prezident potvrdil svoje stanovisko k prítomnosti sovietskych rakiet na Kube, ako aj 
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k plánovaným krokom Spojených štátov. Chruščov na tomto zasadaní vyjadril ochotu 

ustúpiť a odstrániť zbrane z Kuby, ale nemal to byť ústupok jednostranný. Mal v pláne 

najprv zistiť, aké ústretové kroky by mohol vymôcť z americkej strany za svoju ochotu 

stiahnuť rakety (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 259). Každopádne trojica lodí, 

ktoré malo americké námorníctvo určené ako prvoradé ciele, blížiace sa ku karanténnej 

línii, nakoniec 25. októbra zmenila kurz, k narušeniu karantény teda nedošlo (Freedman, 

L., 2002, str. 197). 

Medzitým pokračovalo aj prejednávanie krízovej situácie na pôde OSN. 

Sovietsky veľvyslanec stále popieral prítomnosť útočných rakiet na Kube, jeho tvrdenia 

však americká strana v pôsobivom vystúpení, prenášanom aj televíziou, vyvrátila 

predložením fotografií získaných leteckým prieskumom. Toto pomohlo Spojeným 

štátom upevniť svoju pozíciu v spore (Freedman, L., 2002, str. 205). 

3.3.1 Sovietska reakcia 

Piatok 26. októbra priniesol čiastkové rozhodnutie zo strany Chruščova 

a Politbyra. Nakoľko bola z ich pohľadu situácia vážna a podľa náznakov od 

spravodajských služieb existovala reálna a bezprostredná hrozba amerického útoku, 

rozhodla sa sovietska strana pre umiernené gesto. Pre prezidenta Kennedyho pripravili 

list, kde bola prejavená ochota Sovietskeho zväzu stiahnuť rakety z Kuby, pričom si ako 

podmienku stanovili, že sa Spojené štáty vzdajú vojenskej intervencie na Kube za 

účelom zmeny režimu. Nezávisle na Moskve k podobnej iniciatíve pristúpil aj vedúci 

washingtonskej pobočky KGB Aleksander Feliksov. Inicioval stretnutie s americkým 

žurnalistom Johnom Scalim, s ktorým udržiaval občasné kontakty. Na tomto stretnutí sa 

dopracovali k podobnému návrhu riešenia krízy, ako sformulovalo Politbyro v liste pre 

Kennedyho. Sovietsky zväz odstráni rakety z Kuby, výmenou za to sa USA zaviažu, že 

nepodniknú vojenskú intervenciu proti kubánskemu režimu. Scali o stretnutí a o návrhu, 

ktorý tam odoznel, informoval Ministerstvo zahraničných vecí (Fursenko, A. – Naftali, 

T., 1998, str. 262-265). 

V piatok pokračovalo aj zasadanie ExCommu. Výbor musel zhodnotiť, že 

situácia na Kube sa nevyvíja uspokojivo. Aj keď bola karanténa v platnosti a zatiaľ 

nebola narušená, na ostrove pokračovali práce na uvedení už dovezených zbraňových 

systémov do prevádzky. Opäť tak bola otvorená diskusia o ďalšom postupe. Či pristúpiť 

k sprísneniu karantény, či pristúpiť k vojenskému riešeniu, alebo či pokračovať 
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v rokovaní na pôde OSN. Americký veľvyslanec pri OSN spolu s generálnym 

tajomníkom sa snažili dohodnúť dočasné zastavenie sovietskych prác na Kube a 

americká administratíva sa nakoniec rozhodla dať tejto snahe šancu. Bola prijatá 

dohoda, že rozhodnutie o ďalšom postupe odloží Výbor až na nedeľu 28. októbra. 

Generálny štáb však taktiež vydal príkaz, aby sa začali prípravy na už existujúci plán 

invázie na Kubu (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 266-267). 

Stretnutie Scaliho s Feliksovom malo v piatok ešte dohru. Správa o tomto 

stretnutí sa dostala k ministrovi zahraničných vecí Deanovi Ruskovi až vo večerných 

hodinách. Aj keď nemal oprávnenie poveriť Scaliho k akceptácii sovietskych návrhov, 

požiadal ho o opätovné stretnutie s Feliksovom, na ktorom mal potvrdiť, že predložený 

návrh je pre Spojené štáty akceptovateľný ako úvod na ďalšie vyjednávanie. Keďže sa 

v ten večer zároveň k prezidentovi Kennedymu dostal aj list od Chruščova, bolo 

v neskorých nočných hodinách zvolané ďalšie stretnutie Výboru, aby boli oba návrhy 

prerokované. Napriek tomu, že Chruščovova správa pôsobila príliš všeobecne,  zdala sa  

byť možným signálom zmeny v postoji Sovietskeho zväzu. Po prvý raz od vypuknutia 

krízy sa zdalo, že bude možné dopracovať sa k diplomatickému riešeniu prijateľnému 

pre obe strany (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 269-271). 

3.3.2 Vyhrotenie situácie 

Napriek zdaniu, že pokojné riešenie je na dosah, sobota 27. októbra priniesla 

pravý opak, zvýšenie napätia. V prvom rade tu boli správy sovietskeho velenia na Kube, 

ktoré sa obávalo, že útok Spojených štátov môže prísť v priebehu dňa (Munton, D. – 

Welch, D.A., 2007, str. 74-75). K upokojeniu situácie neprispel ani samotný Castro, 

ktorý v obave z americkej intervencie nadiktoval osobný list Chruščovovi, kde vyzýval 

na použitie najhrubšej sily, ak to má byť jediný spôsob, ako predísť útoku USA 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 272-273). 

Na druhej strane v Moskve vyhodnotili situáciu odlišne. Nakoľko od vyhlásenia 

karantény Spojenými štátmi nedošlo k žiadnej ďalšej aktivite a samotné vynucovanie 

karantény pôsobilo nepresvedčivo, dospel Chruščov a Politbyro k názoru, že sa 

Sovietskemu zväzu otvára priestor na vyjednanie ďalších ústupkov. Otvorila sa téma 

požiadavky na stiahnutie amerických rakiet z Turecka. Bol teda napísaný ďalší list, 

ktorý obsahoval už aj túto dodatočnú požiadavku. Navyše bolo znenie tohto dopisu 

odprezentované aj verejne prostredníctvom rozhlasu. Aby sa predišlo prípadnej 



34 

 

eskalácii mimo prijateľnú mieru, dostal veliaci dôstojník sovietskych síl na Kube 

dôrazný zákaz použiť taktické nukleárne zbrane bez priamej autorizácie Moskvou 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 273-276). 

Sobota priniesla aj niekoľko incidentov, z ktorých každý mal potenciál stať sa 

spúšťacím mechanizmom pre ďalšiu eskaláciu a prípadne aj pre priamy ozbrojený stret. 

Jednak prišlo k zostreleniu amerického špionážneho lietadla U-2 nad Kubou. Táto akcia 

nebola oficiálne nariadená sovietskym velením, išlo o individuálne rozhodnutie veliteľa 

stanovišťa protivzdušnej obrany, ktorý sa nevedel spojiť so svojimi nadriadenými 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 77). 

Ďalším incidentom bolo narušenie sovietskeho vzdušného priestoru iným 

lietadlom U-2, ktoré sa vracalo z misie nad Severným pólom a z dôvodu navigačnej 

chyby sa ocitlo na zlom kurze (Dobbs, M., 2009, str. 222-224). Sovietska strana však 

nepristúpila k zostreleniu amerického stroja, nakoľko územie, ponad ktoré lietadlo 

letelo, bolo z vojenského hľadiska nevýznamné a tak bolo vysvetlenie o navigačnej 

chybe akceptovateľné (Taubman, W., 2005, str. 571). 

Ďalšie kritické momenty boli spojené s vynucovaním námornej karantény. 

V sobotu ráno sa ku karanténnej línii začal približovať sovietsky tanker, ktorý ignoroval 

výzvy amerických vojnových lodí na zastavenie. Spojené štáty si uvedomovali, že ak by 

loď nechali prejsť, kredibilita karantény by bola výrazne narušená, taktiež však nechceli 

prispieť k nárastu napätia tým, že by sovietsku loď napadli. Nakoniec sa však tanker po 

pokyne z Moskvy rozhodol zmeniť kurz a karanténnu líniu nenarušil (Freedman, L., 

2002, str. 198-200). Okrem zabezpečenia dodržiavania karantény malo vojenské 

námorníctvo USA ešte jednu úlohu. Tou bolo vystopovanie sovietskych ponoriek, ktoré 

v oblasti pôsobili (Dobbs, M., 2009, str. 297). Práve 27. októbra vo večerných hodinách 

sa pomocou cvičných hĺbkových náloží podarilo donútiť jednu z týchto ponoriek 

k vynoreniu (Dobbs, M., 2009, str. 317-318). 

3.4 Kompromisný návrh 

V tejto situácii prebiehalo sobotné zasadanie ExCommu. Začalo sa s pozitívnou 

vyhliadkou na možné riešenie. Situácia sa skomplikovala, keď sa Výbor oboznámil 

s obsahom druhého Chruščovovho listu, dožadujúceho sa ústupku aj v otázke 

amerických rakiet v Turecku. Keď sa k tomu pridali informácie o ďalších sobotných 

udalostiach, prispievajúcich k nárastu napätia, nastolilo to otázku, či sa nejedná 
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o náznak toho, že Chruščova vo vedení nahradili zástancovia radikálnejšieho postoja 

voči USA (Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 75-76).  

Napokon sa členovia ExCommu rozhodli nereagovať na dodatočné sobotné 

požiadavky Moskvy a reagovať len na list, ktorý bol zaslaný ešte v piatok. Odpoveď 

prezidenta Kennedyho bola sovietskej strane poslaná aj inou cestou, keď prezident 

poveril svojho brata na stretnutie s veľvyslancom ZSSR vo Washingtone. Na tomto 

stretnutí bolo akcentované, že americký prezident sa z dôvodu zostreleného lietadla 

ocitol v komplikovanej situácii, nakoľko sa od neho očakáva primeraná reakcia. Tak 

isto bol veľvyslanec Dobronin oboznámený s obsahom listu, ktorý ExComm 

sformuloval ako odpoveď na Chruščovov návrh z 26. októbra. V neoficiálnej rovine 

bolo spomenuté, že Spojené štáty principiálne nevylučujú možnosť stiahnutia svojich 

rakiet z Turecka, ale je neakceptovateľné, aby bol tento krok spájaný s riešením 

aktuálnej krízy. V prípade, že Sovietsky zväz a USA dospejú v otázke Kuby k dohode, 

bolo by reálne, aby sa rakety z Turecka stiahli v horizonte niekoľkých mesiacov. Táto 

alternatíva však musí ostať prísne dôverná (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 281-

282).  

V nedeľu ráno to bola pre zmenu sovietska strana, ktorá začala situáciu vnímať 

ako zhoršujúcu sa. Správu od Fidela Castra si Chruščov vysvetlil ako žiadosť 

o preventívne nasadenie nukleárnych zbraní proti Spojeným štátom, navyše do toho 

vstúpil aj tragický incident so zostreleným americkým lietadlom. Pozitívnymi správami 

však boli jednak Kennedyho list, vyjadrujúci súhlas so sovietskym návrhom z 26. 

októbra a jednak správa od veľvyslanca Dobronina, potvrdzujúca ochotu americkej 

administratívy nájsť dohodu vo veci rakiet na Kube, pričom boli ochotní súhlasiť aj so 

stiahnutím rakiet z Turecka, ak sa to však udeje v čase, ktorý uzná USA za vhodný a ak 

to nebude spájané s otázkou rakiet na Kube. Politbyro tak dospelo k rozhodnutiu 

akceptovať Kennedyho oficiálny návrh, pričom okrem oficiálneho listu americkému 

prezidentovi, ktorý opäť nechali publikovať aj verejne prostredníctvom rozhlasu, zaslal 

Chruščov svojmu americkému náprotivku aj osobný odkaz, kde zdôraznil očakávanie 

Sovietskeho zväzu, že Spojené štáty v avizovanom čase splnia aj neoficiálnu časť 

dohody, týkajúcu sa tureckých rakiet (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 283-286). 
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3.4.1 Hľadanie finálnej formy kompromisu 

Napriek tomu, že obe veľmoci nakoniec dospeli k dohode na riešení kubánskej 

otázky, opätovné nezhody nastali v momente, keď mala táto dohoda dostať konkrétnu 

podobu. Americkí vyjednávači odovzdali sovietskej strane zoznam zbraní, 

považovaných za útočné, pri ktorých očakávali v zmysle dohody z 28. októbra, že budú 

z Kuby odstránené. Okrem rakiet stredného a stredne dlhého doletu tam boli uvedené aj 

bombardéry IL-28. Pre Spojené štáty to bol ďalší zo zbraňových systémov, schopných 

zasiahnuť ich územie. Toto znamenalo nemilé prekvapenie pre Sovietsky zväz, nakoľko 

Chruščov predpokladal, že prijímané dohody sa týkajú výhradne sovietskych rakiet 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 88-89). Preto sa voči tejto novej požiadavke ostro 

ohradil, obviňujúc Kennedyho z marenia dohôd. Pre USA však bola otázka 

bombardérov zásadná a nemienili v nej ustúpiť. Keď sa však po prvej ostrej odpovedi 

nedočkali žiadnej ďalšej reakcie z Moskvy, rozhodol sa prezident Kennedy opätovne 

použiť neoficiálne komunikačné toky. Poveril svojho brata, aby overenou cestou 

prostredníctvom sovietskej ambasády tlmočil potrebu doriešenia tohto sporného bodu. 

Nakoniec sa Chruščov rozhodol ustúpiť, ale podobne ako Spojené štáty pri otázke rakiet 

v Turecku žiadal, aby táto dohoda ostala neverejná a aby zo strany USA nebol 

vyžadovaný konkrétny dátum odsunu lietadiel z Kuby. Sovietska odpoveď sa dostala na 

rokovanie ExCommu. Výbor sa rozhodol pre kompromisnú alternatívu. V prípade, že sa 

Sovietsky zväz zaviaže odsunúť bombardéry do 30 dní, bude to dostatočná garancia pre 

okamžité ukončenie karantény. Takto formulovaný návrh bol následne Robertom 

Kennedym posunutý do Moskvy prostredníctvom sovietskeho veľvyslanca (Fursenko, 

A. – Naftali, T., 1998, str. 298-303). 

Nakoľko však odpoveď na kompromisný návrh neprichádzala, prikročila 

americká strana k urgencii. 18. novembra sa Robert Kennedy opätovne stretol 

s veľvyslancom Dobroninom, pričom na tomto stretnutí zdôraznil, že prezident 

nevyhnutne potrebuje odpoveď od Chruščova. O dva dni neskôr bol totiž plánovaný 

verejný prejav a prezident Kennedy musel prezentovať jednoznačné stanovisko svojej 

administratívy k otázke riešenia kubánskej krízy. Túto istú správu tlmočila aj 

vyjednávacia skupina Spojených štátov na pôde OSN svojim sovietskym partnerom. 

Ako dodatočný ústupok bolo navyše ponúknuté, že USA nebudú trvať na pozemných 

inšpekciách na Kube, keďže predpokladali, že dokážu potvrdiť odsun sovietskych 

útočných zbraní z ostrova leteckým prieskumom lodnej dopravy. Po tejto poslednej 
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ponuke nakoniec usúdilo sovietske vedenie, že vyjednávaniami bolo dosiahnuté 

maximum, a preto sa Chruščov rozhodol, že americký návrh prijme (Fursenko, A. – 

Naftali, T., 1998, str. 307-310). 

Zatiaľ čo Spojené štáty a Sovietsky zväz rokovali o odstránení strategických 

nukleárnych zbraní z Kuby, stranou ostala otázka tých taktických. Ich prítomnosť síce 

Američania predpokladali, ale tento predpoklad nebol nikdy potvrdený. Preto počas 

celej doby vyjednávania riešenia vzájomného sporu tieto zbraňové systémy neboli nikdy 

spomenuté. Sovietsky zväz teda predpokladal, že tieto bude možné na Kube ponechať 

a už koncom októbra dostalo velenie sovietskych síl na ostrove podnet, aby začali 

s výcvikom kubánskych jednotiek v používaní týchto zbraní. 20. novembra sa však 

kubánska diplomacia dopustila vážnej indiskrétnosti, keď o existencii týchto zbraní 

informoval kubánsky minister zahraničných vecí svojho veľvyslanca pri OSN. Keď 

následne zohľadnil Chruščov aj správanie sa Castra počas trvania krízy, dospel 

k rozhodnutiu, že nie je natoľko spoľahlivý, aby mu bolo možné zveriť nukleárne 

zbrane, a tak bolo rozhodnuté, že aj tieto budú odsunuté spať do ZSSR (Munton, D. – 

Welch, D.A., 2007, str. 91). 

Jadrové zbrane nakoniec boli definitívne z Kuby odstránené bez veľkej publicity 

do konca decembra 1962 (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 315). V politickej rovine 

pokračovali rokovania na pôde OSN až do januára 1963. Obe skupiny vyjednávačov sa 

snažili sformulovať dokument potvrdzujúci prijaté dohody. Toto sa však nepodarilo, 

a tak 7. januára bola na základe spoločnej nóty, zaslanej generálnemu tajomníkovi OSN, 

problematika Kubánskej krízy definitívne stiahnutá z programu Bezpečnostnej rady, 

čím sa dá Karibská kríza považovať za konečne uzavretú (Garthoff, R.L., 1989, str. 

129). 

3.5 Záverečné zhrnutie 

Ako bolo uvedené, geografická a aj historická blízkosť robí vzájomné 

ovplyvňovanie medzi Spojenými štátmi americkými a Kubou takmer nevyhnutným. 

Toto malo spočiatku primárne ekonomickú rovinu, nakoľko ostrov predstavoval pre 

americký kapitál lákavé možnosti investícií. Pokiaľ ekonomický status quo nebol 

spochybňovaný, nebola z americkej strany venovaná prílišná pozornosť tomu, kto na 

Kube vládne a ako. Aj keď na ostrove panoval autoritársky režim Fulgencia Batistu, pre 

Spojené štáty to nebolo prekážkou vzájomného obchodu a podpory. Je teda oprávnené 

predpokladať, že ak by následná revolúcia pod vedením Fidela Castra ostala v rovine 
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nacionalistickej a novovzniknutý režim by mal záujem udržať kontinuitu vo 

vzájomných ekonomických vzťahoch, bol by aj Castro pre USA prijateľným partnerom. 

Toto však nebolo možné, nakoľko Castrova revolúcia sa opierala o výraznú podporu 

socialistických až marxistických síl, bojujúcich proti Batistovmu režimu. Ako sa aj sám 

Castro presvedčil, podpora tohto krídla bola pre úspech a  udržanie revolúcie kľúčová 

a aj on sám musel modifikovať niektoré svoje verejné vystúpenia tak, aby si 

socialistickú frakciu neznepriatelil. Nakoniec, aj jeho vlastný brat Raul bol 

presvedčeným zástancom marxistickej ideológie, 

Na druhej strane to, čo predstavovalo neprekonateľnú prekážku vo vzájomných 

vzťahoch pre Spojené štáty, otváralo nové a zaujímavé možnosti pre Zväz sovietskych 

socialistických republík. Náhle vymanenie sa zo sféry vplyvu USA otvorilo ostrov 

v Karibiku rozšíreniu sféry vplyvu sovietov. Umožnilo im to vôbec po prvý raz v 

histórii vytvoriť si pevné zázemie na západnej pologuli, v tesnej blízkosti domovského 

územia Spojených štátov. Pre Castra bola zase podpora Sovietskeho zväzu nevyhnutnou 

podmienkou zotrvania pri moci, nakoľko vysoká miera ekonomickej závislosti Kuby na 

USA robila ostrov mimoriadne zraniteľným. 

V tejto situácii bolo zbližovanie sa Castra s Chruščovom logickým vyústením. 

Pre Spojené štáty to ale predstavovalo výraznú zmenu bezpečnostnej situácie. Krajina, 

predtým spoľahlivo podliehajúca ich vplyvu, sa náhle stala spojencom ich nepriateľa. 

Opäť logickým vyústením boli snahy o zvrátenie tohto procesu, teda o zvrátenie 

výsledku Castrovej revolúcie. Najextrémnejším prejavom týchto snáh bol nakoniec 

pokus o vojenskú intervenciu v apríli 1961. Táto skončila neúspešne. Invázne sily 

utrpeli zdrvujúcu porážku, navyše celá operácia znamenala pre Spojené štáty prehru aj 

na politickom fronte. Ich dôraz na utajenie vlastnej zaangažovanosti neuspel. Aj keď 

boli útočné jednotky tvorené kubánskymi emigrantmi, nikto nepochyboval o tom, že za 

organizáciou celého plánu boli USA. A tak snaha o zmenu politického smerovania 

Kuby viedla len k tomu, že bol Castro a jeho režim motivovaný k výraznejšej orientácii 

na Sovietsky zväz a jeho bezpečnostné záruky. 

Následné rozhodnutie ZSSR o umiestnení strategických nukleárnych zbraní na 

Kube bolo prirodzeným výsledkom vzniknutej situácie. Jednak tým Chruščov mohol 

urobiť významné gesto voči Kube, ako garanciu jej bezpečnosti pred útokom USA 

a navyše by to Sovietskemu zväzu umožnilo adekvátne odpovedať na kroky Spojených 

štátov, ktoré už podobné zbrane mali rozmiestnené v susedstve ZSSR, napríklad 
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v Turecku. Avšak  snaha Sovietskeho zväzu o utajenie celej operácie spojená so 

zapieraním oficiálnych sovietskych predstaviteľov, keď USA zverejnili svoje zistenia 

o dianí na Kube, pripravili Chruščova o možnosť obhajovať legitimitu svojho kroku. 

Pre prezidenta Kennedyho a jeho administratívu bola prítomnosť sovietskych 

nukleárnych zbraní neprijateľná. Možnosti reakcie boli široké, od snáh o diplomatické 

vyjednávanie, cez obmedzenú silovú intervenciu, až po plnú inváziu, spojenú so 

získaním priamej kontroly nad Kubou. Rozhodnutie, ktoré nakoniec padlo, bolo niekde 

na polceste medzi diplomatickým a vojenským riešením. Námorná blokáda ostrova 

mala zabrániť pokračovaniu dovozu sovietskeho vojenského materiálu na Kubu 

a vytvoriť dostatočný tlak na Chruščova, aby bol ten donútený pristúpiť na dohodu 

o odstránení zbraní. Stále navyše ostala otvorená možnosť prípadnej eskalácie, ak by 

nebolo možné dospieť k dohode. 

V závere to bola práve kombinácia otvorenej neústupnosti Spojených štátov 

v otázke nukleárnych zbraní na Kube a neoficiálnej vôle k ústupkom v otázke ich 

vlastných jadrových zbraní umiestnených v blízkosti územia Sovietskeho zväzu, čo 

umožnilo obom veľmociam dospieť ku kompromisu. Na oboch stranách sa taktiež 

prejavila veľká miera zdržanlivosti v momentoch, v ktorých hrozilo prepuknutie 

otvoreného nepriateľstva. Nakoľko však ani jedna zo strán nebola v konečnom dôsledku 

pripravená riskovať vypuknutie globálneho konfliktu, umožnilo to čelným 

predstaviteľom, prezidentovi Kennedymu a generálnemu tajomníkovi Chruščovovi, 

dospieť k diplomatickému riešeniu. 

4 Východiskové pozície veľmocí pred vypuknutím krízy 

Pre pochopenie pohnútok vedúcich obe strany sporu v Karibskej kríze k ich 

postojom a názorom a k tomu, prečo konali tak, ako konali, nie je možné vnímať krízu 

ako osamotený incident. Kubánska raketová kríza bola dôsledkom určitého 

medzinárodného prostredia, ktoré zase bolo výsledkom dlhoročného vývoja. Skúsenosti, 

ktoré zo vzájomného spolužitia získavali obe veľmoci po druhej svetovej vojne, sa 

odrazili v konečnom dôsledku aj pri udalostiach na Kube.  

4.1 Východisková situácia ZSSR 

Ak máme hodnotiť východiskovú pozíciu, z ktorej Sovietsky zväz vstupoval do 

diania v Karibiku, je potrebné vnímať udalosti v širších súvislostiach. Bolo to okrem 

iného práve ideologické vymedzovanie sa voči Západu, na ktorom Sovieti stavali svoju 
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legitimitu počas druhej polovice dvadsiateho storočia. Preto, ak si chceme spraviť 

ucelený obraz o okolnostiach, ktoré vplývali na formovanie ich zahraničnej politiky, je 

potrebné brať do úvahy udalosti už od konca druhej svetovej vojny. Línie budúceho 

konfliktu a stretu veľmocí sa začali rysovať ešte skôr, ako nacistické Nemecko 

kapitulovalo. Na konferenciách medzi zástupcami hlavných spojeneckých mocností, 

Spojených štátov, Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu, boli dohodnuté povojnové sféry 

vplyvu. V tomto kontexte bolo asi najvýznamnejšie stanovenie hraníc vplyvu USA 

a ZSSR v Európe. Pre udržanie objektivity je ale nevyhnutné pri posudzovaní týchto 

udalostí a ich vplyvu na formulovanie sovietskej zahraničnej politiky vychádzať 

z pohľadu ZSSR a interpretácií, ktoré mohli pripisovať krokom Spojených štátov a ich 

spojencov. 

Dohodu o vymedzení sfér vplyvu si Stalin, ktorého vojská v momente 

kapitulácie Nemecka okupovali východnú Európu, vysvetlil ako povolenie 

k ovplyvňovaniu vývoja na týchto územiach podľa vlastných predstáv. V praxi to 

znamenalo vyvíjanie enormného tlaku na vlády jednotlivých krajín k takému 

smerovaniu, ktoré vyhovovalo mocenským záujmom Sovietskeho zväzu. V ideologickej 

rovine bolo samozrejmé, že podporu ZSSR získavali extrémne ľavicové a komunistické 

hnutia a strany, do vedenia ktorých boli často dosadzovaní ľudia, ktorí počas vojny boli 

školení a pripravovaní priamo v Sovietskom zväze. Pre Sovietov bolo takéto konanie 

plne v súlade s ich chápaním dohôd mocností, a preto, keď sa im zaň následne zo strany 

bývalých spojencov dostalo odsudzovania, mohli to považovať za snahu o zvrátenie 

dohodnutého rozdelenia vplyvu (Eichler, J., 2014, str. 51-52). 

Zmena nastala aj v postoji americkej administratívy. Po smrti Franklina D. 

Roosevelta ho na poste prezidenta Spojených štátov nahradil Harry S. Truman. So 

zmenou prezidenta prišila aj zmena oficiálnej rétoriky a zahraničnej politiky. 

Vojnového spojenca nahradil povojnový oponent. Truman bol zástanca tvrdej línie, 

odmietal ústupky a rokovania so Sovietskym zväzom,  vychádzajúc z konceptu 

nezmieriteľných ideológií. Jedným z prvých krokov tohto nového prístupu bolo 

vypovedanie zmluvy o finančnej pomoci pre Sovietsky zväz. Ten tak prišiel o zdroj 

financií na povojnovú obnovu. Pritvrdenie však neostalo len v ekonomickej rovine. 

Armáda USA vypracovala v roku 1945 memorandum o vojenskej stratégii USA pre 

povojnové obdobie. Tu sa už so Sovietskym zväzom priamo počítalo ako 

s nepriateľskou mocnosťou, pričom súčasťou  memoranda boli aj úvahy o prípadnej 
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nutnosti preventívneho jadrového útoku na ZSSR. Tieto informácie sa dostali do rúk 

sovietskej tajnej službe, čo spôsobilo, že sovietske vedenie mohlo nadobudnúť dojem, 

že je proti nim plánovaná agresia (Eichler, J., 2014, str. 52-55). 

Pre sovietske vnímanie medzinárodného usporiadania museli byť známkami 

znepokojivého trendu aj verejné vystúpenia vplyvných osobností západu. Už v roku 

1946 Winston Churchill, bývalý premiér Veľkej Británie z obdobia vojny, v rámci 

prejavu počas svojho turné po Spojených štátoch vyjadril dosť jednoznačne svoj postoj 

k Sovietskemu zväzu, keď sa vyjadril o „železnej opone“, ktorá sa rozprestiera naprieč 

Európou. Týmto pojmom Churchill charakterizoval hranicu medzi oblasťou sovietskeho 

vplyvu a Západnou Európou, ktorá oddeľovala čoraz odcudzenejšie ideologické bloky. 

Ďalší prejav, ktorý pre Sovietov ilustroval narastajúce nepriateľstvo Západu, bol prejav 

prezidenta Trumana. Ten v roku 1947 vyjadril postoj, ktorý bol ešte jednoznačnejší ako 

v roku 1945. Truman sa priamo vyjadril, že je pripravený brániť rozpínavosti 

Sovietskeho zväzu. Odmietol akýkoľvek kompromis, americké hodnoty postavil do 

protikladu so sovietskymi, pričom Spojené štáty mali aktívne pomáhať tým krajinám, 

ktoré sa rozhodli sovietskemu vplyvu vzdorovať. Tento jeho postoj sa začal nazývať 

Trumanovou doktrínou, a teda bol považovaný za oficiálnu politiku Spojených štátov 

(Eichler, J., 2014, str. 56-64). 

Trumanova doktrína priniesla aj konkrétne kroky, ktoré boli priamo namierené 

proti zahraničným aktivitám ZSSR. Prezident Truman autorizoval finančné prostriedky 

na stavbu amerických vojenských základní v Stredomorí a hlavne na podporu tureckej 

a gréckej armády. Pritom v oboch krajinách, v Turecku aj  Grécku, sa snažil svoje 

záujmy presadzovať práve Sovietsky zväz. V prípade Turecka si Sovieti začali náhle 

robiť územné nároky. Pre Stalina to bol krok smerujúci k  zaisteniu bezpečnosti voči 

nestabilnému a nedôveryhodnému susedovi. Turecko totiž prudko otočilo kurz 

vzájomných vzťahov so Sovietskym zväzom. Z pôvodnej priateľskej krajiny, s ktorou 

mali dokonca podpísanú dohodu o priateľstve a neutralite, sa stal nepriateľ, keď sa 

Turecko počas druhej svetovej vojny stalo spojencom Nemecka, ktorému dodávalo 

dôležité suroviny (Eichler, J., 2014, str. 64-65). 

Situácia v Grécku bola ďalším prípadom podpory komunistických hnutí v ich 

snahe získať moc v európskych krajinách. Situácia v Grécku však bola oveľa 

vyhrotenejšia, dospela až do štádia občianskej vojny. Na stranu monarchie sa v tomto 

konflikte ešte v roku 1944 postavili aj Briti, pričom eskalácia viedla až k ich priamemu 
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zapojeniu sa do bojov. Nakoniec sa do konfliktu zapojili aj Spojené štáty, keď od 

Británie prevzali úlohu protektora Grécka. Sovietsky zväz podporoval komunistické 

hnutie, aj keď nesúhlasil s mnohými konkrétnymi krokmi komunistických partizánov 

a často im vytýkal príliš konfrontačný postup (Eichler, J., 2014, str. 65-66). Išlo tak 

o jeden z prvých prípadov priameho stretu záujmov veľmocí, kde každá z nich 

podporovala inú stranu konfliktu v tretej krajine. 

Ďalším prípadom, keď mohol Sovietsky zväz nadobudnúť pocit, že Spojené 

štáty sa vmiešavajú do vecí, ktoré považoval za internú záležitosť v rámci svojej sféry 

vplyvu, boli americké protesty, keď ZSSR podporil prevzatie moci komunistickou 

stranou v Československu. Nakoľko Československo pri vyjednávaniach na 

konferenciách počas vojny bolo s vedomím Spojených štátov zaradené do sféry vplyvu 

Sovietskeho zväzu, opäť boli Sovieti konfrontovaní s tým, čo považovali za 

pokrytectvo, prípadne  prejav agresívneho vstupovania do svojich interných záležitostí 

(Jervis, R., 1976, str. 73-74). 

Z vojenského hľadiska bol pre vzťahy medzi Sovietskym zväzom a Západom 

dôležitým bodom vznik NATO v roku 1949. Spojené štáty ako dominantná sila 

transatlantického vojenského zoskupenia tým posilnili svoj vplyv na periférii sovietskej 

sféry záujmov. Išlo o citlivú záležitosť aj z dôvodu, že jej vznik bol priamo spájaný 

s neúspešným pokusom Stalina o vyriešenie otázky existencie Západného Berlína, 

okupačnej zóny spojencov na území sovietmi okupovaného Východného Nemecka. 

Sovietsky pokus o urovnanie sporu blokádou západnej časti mesta sa skončil neúspešne, 

pričom bol tento pokus využitý ako impulz pre vytvorenie vojenskej aliancie, 

pôsobiacej ako hrozba pre ZSSR (Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 24). 

V polovici päťdesiatych rokov dokonca začali snahy o rozšírenie NATO 

o Západné Nemecko. Západné mocnosti oficiálne ukončili okupáciu a nechali vzniknúť 

Nemeckú spolkovú republiku. Zo sovietskej perspektívy museli byť snahy o opätovnú 

militarizáciu západnej časti bývalého Nemecka brané ako zvyšovanie ohrozenia. 

V snahe predísť takémuto vývoju urobil Sovietsky zväz mimoriadne veľkorysú ponuku, 

v prípade odmietnutia vstupu SRN do NATO boli pripravení podporiť celonemecké 

voľby pod dozorom medzinárodných pozorovateľov a znormalizovať vzťahy 

s Nemeckou spolkovou republikou. Toto ústretové gesto však nebolo prijaté a Západné 

Nemecko sa v roku 1955 oficiálne stalo ďalším členom Aliancie (Fursenko, A. – 

Naftali, T., 2006, str. 33-34). 
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Medzitým došlo k ďalšiemu nepriamemu vojenskému stretu medzi ZSSR 

a Spojenými štátmi. Tentokrát však dejiskom nebola Európa, ale severovýchodná Ázia. 

Aj tu prebiehalo súperenie o získavanie vplyvu, ktoré viedlo k rozdeleniu Kórei na dve 

časti. Sovietskym zväzom podporovaný komunistický režim v Severnej Kórei sa snažil 

podporovať revolúciu aj v južnej časti kórejského polostrova, ktorá by viedla 

k zvrhnutiu tamojšej vlády a k zjednoteniu celej krajiny pod komunistickou vládou. 

Keď sa toto nedarilo, rozhodli sa predstavitelia severokórejského režimu docieliť tento 

výsledok priamou vojenskou cestou a zahájili inváziu. Nakoľko Spojené štáty 

neuvádzali Kóreu ako oblasť, ktorej by sa dotýkali ich strategické záujmy, bolo pre 

Severnú Kóreu aj ich sovietskych podporovateľov prekvapením jednoznačné 

angažovanie sa USA proti invázii na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Keď tu úspešne 

prešla rezolúcia, žiadajúca o stiahnutie severokórejských síl a po neuposlúchnutí 

následne aj rezolúcia o použití sily na odvrátenie invázie, prevzali Spojené štáty takisto 

aj  najväčšiu váhu vojenskej operácie (Matloff, M., 1999, str. 559-562). Tým pádom sa 

USA stali priamym účastníkom ozbrojeného konfliktu ako opozícia voči sovietskej 

zahraničnej politike. 

Šanca na zlepšenie vzťahov medzi veľmocami sa začala črtať po smrti Jozefa 

Vissarionoviča Stalina, ktorého na čele Sovietskeho zväzu nahradil Nikita Chruščov. 

Ten prestal súperenie s kapitalizmom a Západom vnímať výhradne cez vojenskú prizmu 

a chcel sa zamerať aj na ekonomický aspekt. Nakoľko veril v nadradenosť sovietskeho 

spoločenského aj ekonomického modelu, považoval za historickú nevyhnutnosť, že 

socializmus nakoniec kapitalizmus prekoná. Tento postoj ho potom viedol až 

k prekvapivej otvorenosti voči jednaniu s dovtedy úhlavným nepriateľom, Spojenými 

štátmi. Už v roku 1955 sa Chruščov stretol s prezidentom Eisenhowerom na samite 

v Ženeve, kde strávili čas vzájomným rozhovorom. Ukázalo sa, že ich skúsenosti 

z druhej svetovej vojny vytvárajú dobrý základ, na ktorom bolo možné stavať pri 

zmierňovaní vzájomného nepriateľstva. Toto otepľovanie vzťahov sa síce pozastavilo 

po sovietskej intervencii v Maďarsku, ale  nezastavilo sa úplne. Už v roku 1959 prišla 

dovtedy bezprecedentná návšteva Chruščova v Spojených štátoch, kde s prezidentom 

Eisenhowerom rokovali v Camp Davide. Počas tohto sa vodcovia oboch veľmocí 

dohodli na ďalšom samite, ktorý sa mal konať v polovici mája nasledujúceho roku 

v Paríži a od ktorého si sľubovali výrazný krok smerom k normalizácií vzťahov 

a zmierňovaniu medzinárodného napätia (Feifer, G., 2003, 229 – 234). 
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Napriek blížiacemu sa termínu parížskeho samitu však prezident Eisenhower 

autorizoval na prelome mesiacov apríl – máj ďalší zo série letov špionážnych lietadiel 

U-2 nad územím Sovietskeho zväzu. Vojenský význam tohto, v poradí dvadsiateho 

štvrtého letu, je sporný vzhľadom na možný dopad na americko-sovietske vzťahy 

v prípade prezradenia misie. A bol to práve ten najhorší z mysliteľných scenárov, ktorý 

nastal. Lietadlo, pilotované Garrym Powersom, bolo 1. mája 1960 zostrelené 

v sovietskom vzdušnom priestore. Prezident Eisenhower, ktorého CIA uisťovala, že nie 

je možné, aby sa v takom prípade Sovieti dostali k použiteľným dôkazom z trosiek 

stroja, trval na stanovisku, že sa jednalo o prieskumný meteorologický let NASA. 

Sovietskemu zväzu sa však z trosiek podarilo získať fotografie a nahrávky, ktoré pilot 

U-2 počas letu vyhotovil, ale aj samotného pilota, ktorý zo zostreleného lietadla úspešne 

vyskočil a bezpečne sa dostal pomocou padáku na zem. Po zadržaní u neho KGB našla 

nielen osobnú zbraň označenú miestom výroby USA, ale aj jeho americké doklady. 

Chruščov následne tieto dôkazy zverejnil a samit v Paríži sa skončil fiaskom (Feifer, G., 

2003, 237-244). 

Otázka Západného Berlína ostávala aj naďalej témou, na ktorú boli sovietski 

čelní predstavitelia citliví. Považovali ju za anomáliu, za bezpečnostnú hrozbu zasadenú 

hlboko do územia spadajúceho pod ich vplyv. Pre ZSSR to taktiež bola jedna 

z posledných nedoriešených otázok z konca druhej svetovej vojny. Po Stalinovom 

neúspešnom pokuse s blokádou v roku 1949 začal túto tému opätovne otvárať jeho 

nástupca Nikita Chruščov. Od roku 1958 začal požadovať od svojich bývalých 

spojencov, aby tento pretrvávajúci spor konečne uzavreli (Fursenko, A. – Naftali, T., 

1998, str. 123). Tému otvoril Chruščov aj na prvom stretnutí s novonastúpeným 

americkým prezidentom Kennedym na summite v júni 1961, avšak opäť bez toho, aby 

dosiahol pokrok. O štatúte Berlína, čo bolo pre Sovietsky zväz jednou z kľúčových 

zahraničnopolitických otázok, nemala americká strana veľký záujem rokovať 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 130). 

Významným momentom, ktorý nakoniec pôsobil aj ako inšpirácia pre 

Chruščovovo rozhodnutie o umiestnení nukleárnych zbraní na Kube, bolo podobné 

rozhodnutie Spojených štátov o umiestnení vlastných rakiet Jupiter v Turecku, ktoré 

padlo v roku 1959. Nakoľko ZSSR vnímal územie Turecka citlivo, aj z vyššie 

uvedených historických dôvodov, bolo toto rozhodnutie USA problematické. V pláne 

bolo mať pripravené prvé rakety na aktívnu prevádzku do júna 1961 (Chang, L. – 
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Kornbluh, P., 1998, str. 359). Rozmiestnenie rakiet bolo úspešne dokončené v máji 

1962 (Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 22). 

V neposlednom rade, ako jeden z priamejších vplyvov, svoju úlohu zohrával aj 

vývoj v Karibiku. Po úspešnej revolúcii Fidela Castra predstavoval nový režim pre 

ZSSR potenciál spriatelenej vlády na západnej pologuli. Aj keď sa revolúcia viedla 

hlavne ako nacionalistická, významnou silou v nej boli kubánski komunisti. Bolo teda 

prirodzené, že Sovietsky zväz bol ochotný tomuto hnutiu poskytnúť podporu. Nakoľko 

vzťahy medzi novou vládou na Kube od roku 1959 a Spojenými štátmi sa kontinuálne 

zhoršovali, bol Sovietsky zväz pre Castra prirodzeným partnerom a podporovateľom. 

Extrémne kroky USA vedúce až k zorganizovaniu pokusu o vojenskú inváziu za účelom 

zmeny režimu následne toto vzniknuté spojenectvo ešte upevnili. Sovietsky vplyv tak 

blízko územiu Spojených štátov však potreboval bezpečnostné garancie, ak sa mal 

dlhodobo udržať. 

4.1.1 Vnímané bezpečnostné prostredie a hrozby 

Pozícia, v ktorej sa ocitol Sovietsky zväz ihneď po skončení druhej svetovej 

vojny, nebola pre krajinu priaznivá. Straty, ktoré v boji proti Nemecku utrpel, 

prevyšovali straty ostatných spojencov a tak sa vtedajší vodca ZSSR J.V. Stalin musel 

vyrovnávať s pochopiteľným pocitom zraniteľnosti. Napriek tomu, že s koncom druhej 

svetovej vojny je možné hovoriť o nástupe bipolárneho medzinárodného usporiadania, 

pre Sovietsky zväz sa situácia v povojnovom období javila odlišne. Na pozíciu 

globálnej veľmoci si musel ešte len zvykať, nakoľko to pre Sovietov bola nová 

skúsenosť. Ich bývalí spojenci, Spojené štáty a Veľká Británia, začali otvorene 

vystupovať proti ZSSR a americká administratíva začala zastávať relatívne 

konfrontačné postoje. Nakoľko v tej dobe boli Spojené štáty jediné, ktoré úspešne 

otestovali a použili jadrovú zbraň, takáto zmena postoja musela v Stalinovom vnímaní 

vzbudzovať podozrenie. Toto podozrenie sa len znásobilo, keď sa dozvedel, že nová 

americká jadrová stratégia počítala so ZSSR ako hlavným nepriateľom a pripúšťala aj 

možnosť preventívneho jadrového útoku. 

Vychádzajúc z konceptu predsudkov ovplyvňujúcich vnímanie môžeme usúdiť, 

že Stalin musel danú situáciu hodnotiť v kontexte svojich relatívne čerstvých 

skúseností. V roku 1938 bola medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom 

podpísaná dohoda o neútočení, známa ako Pakt Ribbentrop-Molotov, podľa vtedajších 
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ministrov zahraničných vecí oboch krajín. Napriek platnosti tejto dohody však už tri 

roky na to Nemecko Sovietsky zväz napadlo (Hart, L., 2007, str. 23-24). Zmena 

v rétorike a postojoch bývalých vojnových spojencov musela túto skutočnosť 

sovietskemu vedeniu pripomínať. Tým stúpala aj motivácia Stalina udržiavať si silné 

stavy konvenčných vojsk, aby sa nezopakovala situácia zo začiatku nemeckej invázie, 

ktorá zastihla sovietsku brannú moc nepripravenú. 

Od momentu, keď sa začalo tvoriť presvedčenie, že existuje reálne riziko útoku 

zo západu, vytvorilo toto presvedčenie optiku, ktorou bolo vyhodnocované konanie 

Spojených štátov a ich spojencov. Sovietsky zväz, pociťujúc neistotu a obkľúčenie, 

začal zákonite pristupovať k tomu, čo považoval za kroky na zaistenie obrany. 

V krajinách, ktoré boli na základe dohôd z konca vojny prisúdené do jeho sféry vplyvu, 

začal urýchlene podporovať nástup takých režimov, ktoré zdieľali ideologické zázemie 

Sovietov. Reťazec spriatelených krajín umožňoval vytvorenie nárazníkového pásma 

smerom na západ. Keď sa tieto kroky stretli s otvoreným odsúdením zo strany USA, 

ZSSR tento postoj už hodnotil pod vplyvom vyššie spomenutej domnienky 

o agresívnych úmysloch Spojených štátov, v súlade s Jervisovou teóriou o vnímaní 

bezpečnostných hrozieb. Nakoľko kontrola štátov na jeho západnej hranici bola pre 

ZSSR cestou, ako zvýšiť svoju bezpečnosť voči útoku zo západu, a nakoľko považoval 

tento dôvod za zrejmý, museli námietky USA jednoznačne znamenať, že pre americké 

zámery nie je žiaduce, aby si Sovietsky zväz posilnil obranu v smere, odkiaľ naň majú 

v pláne zaútočiť. 

Ďalšiu rovinu rozporov priniesli fundamentálne ideologické rozdiely. Spojené 

štáty sa jednoznačne vyjadrili, že z ich pohľadu predstavuje Sovietsky zväz nositeľa 

ideológie, ktorej šíreniu je treba zabrániť a ktorá je v priamom kontraste s ich vlastnými 

hodnotami. Navyše sa jasne vymedzili voči ZSSR, keď poukázali na to, že ostatné štáty 

si musia vybrať, ktorý z daných svetonázorov je im bližší a podľa toho si zvoliť stranu 

v tomto spore. Pre Sovietsky zväz to musel byť dôkaz toho, že USA sa snažia 

mobilizovať mienku medzinárodného spoločenstva proti nim. Vznik NATO v roku 

1949 potom musel zákonite slúžiť ako ďalšie potvrdenie tohto podozrenia. 

Proces stupňovania nedôvery a podozrievania Spojených štátov z agresívnych 

úmyslov, ktorý sa naštartoval takmer okamžite po konci druhej svetovej vojny, 

pokračoval aj v nasledujúcej dekáde. Kórejský konflikt predstavoval ďalšie aktivity 

Spojených štátov, ktoré bolo možné Sovietmi interpretovať ako prejav agresívneho 
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správania sa Američanov, ktorí navyše pri tom dokázali na svoju stranu dostať aj 

medzinárodné spoločenstvo, keďže sa jednalo o zásah s mandátom Bezpečnostnej rady 

OSN. Na sovietske vnímanie vlastného ohrozenia a vlastnej bezpečnostnej situácie mala 

určite výraznejší dopad koncepcia, ktorú NATO schválila v roku 1952. Aby sa 

vyrovnala sovietska konvenčná prevaha, plánovalo NATO v prípade konfliktu 

hromadne nasadiť jadrové zbrane (Kratochvíl, P. – Drulák, P. a kol, 2009, str. 133). Pre 

Sovietsky zväz, ktorý bol v tej dobe v Európe svojím spôsobom izolovaný, keďže 

satelitné štáty predstavovali viac nárazníkové pásmo ako spojencov, bola jeho 

konvenčná prevaha jednou z mála istôt. A práve o túto istotu ho nová koncepcia NATO 

pripravila. 

Tiahnucim sa problémom, ktorý po Stalinovi prebral aj Chruščov, bola otázka 

rozdeleného Berlína. Spojené štáty a ich spojenci nereflektovali na snahu Sovietskeho 

zväzu túto otázku definitívne uzavrieť. ZSSR tak musel znášať hlboko vo svojej 

záujmovej sfére potenciálne rizikovú enklávu. Trvalá prítomnosť ozbrojených síl USA 

na území Západného Berlína a skutočnosť, že zo strany Spojených štátov chýbala 

ochota k zmene statusu quo, podporovala podozrenie, že ide len o udržiavanie 

predmostia hlboko za hranicami východného bloku. Neboli to však len konvenčné sily 

v Európe a v Západnom Berlíne. Spojené štáty začali rozmiestňovať aj nukleárne 

zbrane, ktoré mali byť v súlade s už spomínanou koncepciou NATO použité v prípade 

konfliktu so Sovietskym zväzom. Keď navyše USA uzavreli s Tureckom dohodu 

o umiestnení rakiet stredného doletu s jadrovými hlavicami, pocit obkľúčenia 

americkým nukleárnym arzenálom bol zo strany ZSSR nevyhnutným následkom. 

Chruščov sa na základe svojich osobných skúseností utvrdzoval v presvedčení, že 

Spojené štáty sú nedôveryhodný partner, ktorý sa opakovane dopúšťa prejavov agresie. 

Najprv to bol incident so zostreleným špionážnym lietadlom v máji 1960. Nielenže sa 

tak stalo práve 1. mája, počas významného sovietskeho štátneho sviatku, ale americký 

prezident navyše trval na tom, že sa jednalo len o meteorologický prieskumný let a ani 

po predložení jasných dôkazov o opaku nepristúpil k tomu, aby sa za incident 

ospravedlnil. Pre Chruščova to bola citeľná rana, pretože sa v tej dobe osobne silno 

angažoval v snahe o zlepšovanie vzťahov s USA, pričom toto jeho konanie sa stretávalo 

so silnou opozíciou zo strany sovietskych politických špičiek. Chruščov, ktorý sa snažil 

budovať si kredit práve na zlepšovaní vzťahov s USA a ktorý zašiel až tak ďaleko, že 

prezidenta Eisenhowera počas návštevy v USA rok predtým nazval priateľom, toto 
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pochopiteľne musel brať ako zradu, ktorá zničila ťažko budovanú dôveru medzi oboma 

mužmi (Feifer, G., 2003, 244). 

Takmer totožnú situáciu následne zažil ani nie o rok neskôr. Hoci sa americký 

prezident vymenil, USA aj tak pokračovali v konfrontačnom správaní, ktoré dosiahlo 

vrchol inváziou na Kubu, ktorú podporovali práve Spojené štáty. A opäť, keď Chruščov 

poukázal v priamom rozhovore s americkým prezidentom Kennedym na toto 

zaangažovanie sa, ten to popiera a americké zapojenie sa odmieta (Sachs, J. D., 20136, 

1384). Chruščov sa tak dvakrát v priebehu jedného roka presvedčil, že budovanie 

dôvery so Spojenými štátmi tvárou v tvár k americkej konfrontačnej zahraničnej 

politike, za ktorú navyše odmietali niesť zodpovednosť, keď skutočnosti o nej vyšli 

najavo, nie je možné. 

Sovietsky zväz bol teda de facto už od konca druhej svetovej vojny 

konfrontovaný s tým, čo považoval za prejavy stupňujúceho sa nepriateľstva 

a agresivity zo strany svojich bývalých spojencov. Spojené štáty netajili svoj 

konfrontačný prístup, vymedzovanie sa voči ZSSR ideologicky, ako aj strategické 

koncepty, ktoré už so Sovietskym zväzom počítali ako s primárnym antagonistom. 

ZSSR tak pociťoval, že je v obkľúčení presily USA a ich spojencov, pričom jedinú 

výhodu mu poskytovala prevaha v konvenčných zbraniach. Rozmiestňovanie 

amerických nukleárnych zbraní na území ich spojencov v susedstve ZSSR v kombinácii 

s koncepciou NATO o nasadení týchto zbraní pri konflikte so Sovietskym zväzom však 

túto výhodu negovalo. 

Sovietske vnímanie odstrašovania sa upriamovalo primárne na objektívne 

faktory dostupnej vojenskej sily (Morgan, P.M., 1991, str. 142-143). Adekvátnou 

odpoveďou na nukleárne zbrane USA umiestnené v nepríjemnej blízkosti svojich hraníc 

mohli byť teda jedine sovietske rakety v podobnej pozícii voči USA. Pre sovietske 

vedenie bolo preto racionálnym krokom hľadať spôsob, ktorý by im to umožnil a tým 

zvrátil to, čo považovali za nerovnovážny stav. Príležitosť sa im naskytla po tom, ako 

Fidel Castro a jeho revolúcia na Kube pripravili Spojené štáty o pozície na tomto 

ostrove. Spočiatku ekonomická a vojenská pomoc Castrovmu režimu mala následne 

svoje logické zavŕšenie v pláne na umiestnenie sovietskych rakiet stredného doletu 

s jadrovými hlavicami. Tým by z pohľadu ZSSR došlo k vyrovnaniu situácie medzi 

oboma veľmocami. 
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4.2 Východisková situácia USA 

Hodnotenie prostredia, v ktorom sa formovali zahranično-politické postoje 

a tendencie Spojených štátov amerických, bude vo veľkej miere kopírovať udalosti 

a okolnosti, ktoré formovali aj postoje Zväzu sovietskych socialistických republík. 

Zákonite však bolo na ne nazerané presne opačnou optikou, ako v prípade Sovietskeho 

zväzu. Aj v tomto prípade platí, že ideologicky rozdelené prostredie sa začalo formovať 

takmer súčasne s koncom druhej svetovej vojny. Po porazení spoločného nepriateľa 

začali do popredia vystupovať principiálne rozpory, ktorým nepomohla ani zmena 

americkej administratívy, ktorá zaujala po vojne oveľa radikálnejší postoj, odmietajúci 

ústretovosť voči ZSSR. 

S otvorenou nevôľou a kritikou Západu sa stretlo už vyššie spomínané 

zasahovanie Sovietskeho zväzu do vnútorného vývoja krajín Východnej Európy. 

Sovietsky nátlak a podpora komunistickej opozície legitímnym vládam nemohli ostať 

z principiálneho hľadiska Spojenými štátmi nepovšimnuté. Bolo to potvrdenie 

podozrenia, že ZSSR má mocenské a expanzívne ambície v Európe. Toto podozrenie 

bolo umocňované aj skutočnosťou, že demobilizácia mohutných ozbrojených síl, ktoré 

boli potrebné pre porážku Nemecka, neprebiehala v súlade s dohodami spojencov, ako 

aj váhaním so stiahnutím tých vojsk, ktoré po skončení vojny ostali na západ od 

sovietskych hraníc. Spojené štáty tak isto znepokojivo vnímali aj násilný protivládny 

odpor komunistických síl v Grécku a sovietske územné nároky vznášané voči Turecku. 

V súlade s novou politickou líniou, zvanou Trumanova doktrína, schválili USA 

v reakcii na to vyčlenenie značných finančných prostriedkov na posilnenie svojej 

vojenskej pozície v oblasti Stredozemného mora a na priamu podporu dotknutých krajín 

(Eichler, J., 2014, str. 64-68). 

Na sformulovanie tejto novej politiky voči Sovietskemu zväzu mala podiel aj 

správa, ktorú na požiadavku americkej administratívy vypracoval v roku 1946 

prezidentov poradca Clark Clifford s Georgom Elseyom. Účelom správy mala byť 

analýza správania sa ZSSR a na jej základe vypracovanie odporúčania pre ďalšie kroky 

Spojených štátov. Clifford a Elsey v správe dôrazne poukazovali na sovietske 

navyšovanie vojenského potenciálu. Ako zodpovedajúcu reakciu odporučili jednať so 

Sovietskym zväzom z pozície sily, vylučujúc akýkoľvek kompromis, ktorý by si mohli 

Sovieti vysvetľovať ako prejav slabosti. Tak isto odporúčali pripravenosť na totálnu 

vojnu proti ZSSR s použitím zbraní hromadného ničenia (Eichler, J., 2014, str. 62-64). 
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Prvý vážnejší otvorený spor nastal v roku 1949. Dejiskom bol tentokrát 

rozdelený Berlín. Bývalé hlavné mesto Nemecka bolo rozdelené do štyroch okupačných 

zón, sovietskej, americkej, britskej a francúzskej. Keď sa západní spojenci rozhodli 

pristúpiť ku koordinácii ekonomických politík svojich okupačných zón, vyprovokovalo 

to Stalina ku konfrontačnej protiakcii. Zablokoval všetky pozemné prístupy do 

spojeneckých zón, snažiac sa tak odrezať ich od zásobovania. Spojenci však tomuto 

nátlaku neustúpili a zásobovanie mesta bolo zabezpečené vytvorením vzdušného mostu. 

Nakoniec Stalin rezignoval a blokádu ukončil. Avšak táto skúsenosť Západ presvedčila 

o nedôveryhodnosti Sovietskeho zväzu a stala sa aj impulzom pre vytvorenie NATO, 

aliancie schopnej v prípade sovietskej agresie zabezpečiť obranu Západnej Európy 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 23-24). 

Významným medzníkom v sovietsko-amerických vzťahoch je bezpochyby 

Kórejská vojna. Z pohľadu Západu išlo o konflikt, ktorý vyprovokovala vláda, 

ustanovená na severe Kórejského polostrova za podpory Sovietskeho zväzu, pričom 

 samotné zahájenie invázie bolo tiež ZSSR odsúhlasené (Fursenko, A. – Naftali, T., 

2006, str. 17). Spojeným štátom sa podarilo zmobilizovať OSN a zahájiť vojenskú 

operáciu s mandátom Bezpečnostnej rady. Po tom, ako úspešne odrazili invázne sily 

späť za 38. rovnobežku, ktorá bola deliacou líniou medzi oboma časťami rozdelenej 

krajiny, dospeli k názoru, že pre zabránenie podobnej agresii v budúcnosti je nutné 

docieliť vojenskú porážku severokórejského komunistického režimu. Žiaľ, v tomto im 

zabránilo masívne zapojenie sa zo strany komunistickej Číny, ktorá do bojov v Kórei 

vyslala vyše 300 000 mužov. Boje boli nakoniec ukončené prímerím, ktoré potvrdilo 

stav, panujúci na polostrove pred zahájením konfliktu (Matloff, M., 1999, str. 559-581). 

Pre Spojené štáty to bolo jasným znamením, že komunistické režimy na čele so 

Sovietskym zväzom využijú každú príležitosť na rozpínavé konanie, pričom nebudú 

váhať pristúpiť ani k vojenskej agresii, ak to budú považovať za nutné a účelné (Jervis, 

R., 1976, str. 34). 

Bola to opäť povojnovým usporiadaním rozdelená Európa, ktorá sa stala 

dejiskom ďalšieho kola sporov, formujúcich vzájomné vzťahy Východu a Západu. 

Spojené štáty a ich spojenci sa rozhodli pokročiť v urovnávaní povojnových vzťahov 

tým, že ukončili okupáciu Západného Nemecka a umožnili vzniknúť Spolkovej 

republike Nemecko. Zároveň tomuto novovzniknutému štátu umožnili členstvo 

v NATO, ako garanciu bezpečnosti. Toto však vyvolalo nevôľu Sovietskeho zväzu. 
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Ten, odmietajúc akceptovať slobodné rozhodnutie demokraticky zvolenej vlády SRN, 

zahájil diplomatický nátlak za účelom primäť ju k odmietnutiu členstva v Aliancii. 

Paradoxne ako protihodnotu ponúkal možnosť usporiadania spoločných volieb v oboch 

častiach rozdeleného Nemecka. Keďže sovietska vizitka rešpektovania demokratických 

inštitúcií a vôle ľudí bola chabá, nemohla byť táto ponuka braná seriózne a skôr mohla 

byť chápaná ako snaha o získanie vplyvu nad celým Nemeckom pomocou 

zmanipulovania volieb. 

Keď sovietsky nátlak nepriniesol výsledky, využil ZSSR zámienku 

západonemeckého členstva v Severoatlantickej aliancii na založenie svojej vlastnej 

vojenskej aliancie. Štrnásteho mája 1955 bola vo Varšave založená za účasti 

východoeurópskych krajín kontrolovaných Sovietskym zväzom Varšavská zmluva 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 34). Oficiálne zmluva o priateľstve, spolupráci 

a vzájomnej pomoci z pohľadu Západu oprávnene budila zdanie, že jej hlavným účelom 

je zvýšenie sovietskej kontroly nad ozbrojenými silami svojich satelitných štátov a teda 

o navýšenie konvenčných kapacít pre prípadnú agresiu v Európe. 

Podozrenie, že pre udržanie svojej kontroly nad satelitnými štátmi je Sovietsky 

zväz ochotný použiť aj hrubú silu, sa potvrdilo v roku 1956. V tento rok sa muselo 

sovietske vedenie vysporiadať s nespokojnosťou v dvoch svojich európskych satelitoch. 

Najprv to boli problémy v Poľsku, ktoré sa nakoniec vyriešili vyjednávaním. Poľský 

príklad však pomohol inšpirovať následné nepokoje v Maďarsku.  

Proti sovietskemu vplyvu a komunistickej vláde tu ako prví vystúpili študenti 

v Budapešti 22. októbra. Ich požiadavky okrem iného boli, aby bol Emro Gero na čele 

Komunistickej strany v Maďarsku vystriedaný proreformným Imrem Nagym, odchod 

sovietskych vojsk z krajiny, usporiadanie slobodných volieb a celkové prehodnotenie 

sovietsko-maďarských vzťahov.  

Sovietsky zväz sa rozhodol rozširujúce sa hnutie rázne potlačiť a tak už dva dni 

na to proti demonštrantom zasiahli sovietske vojská. Zásah si vyžiadal niekoľko stoviek 

obetí na oboch stranách, po stiahnutí Sovietov bol Gero skutočne vystriedaný vo vedení 

Maďarska Nagym. ZSSR síce dúfal, že nové vedenie bude zárukou ukončenia napätia, 

skutočnosť sa však vyvinula opačne.  

Nagy nielenže odmietol stať sa poslušným vykonávateľom sovietskej vôle, bol 

dokonca odhodlaný pokračovať v rozbehnutom reformnom hnutí. Koncom októbra 

vyhlásil, že režim jednej strany v Maďarsku skončil, mal v pláne usporiadať slobodné 
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voľby, v ktorých by kandidovali viaceré strany a navyše oznámil záujem Maďarska 

vystúpiť z Varšavskej zmluvy a tak ohroziť sovietske mocenské záujmy 

v celoeurópskom meradle. Toto Sovietsky zväz nebol ochotný akceptovať a tak 

začiatkom novembra boli opäť povolané sovietske vojská, aby donútili maďarských 

rebelov podriadiť sa. Tento druhý zásah si už vyžiadal omnoho viac obetí ako 

predchádzajúci v októbri, až okolo dvadsať tisíc, vrátane samotného vodcu Imre 

Nagyho (Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 114-132). Pre Spojené štáty to bol jasný 

dôkaz agresívneho a rozpínavého postoja, ktorý Sovietsky zväz zastával. 

Napriek jednoznačne znepokojivému správaniu sa ZSSR v Európe, pre Spojené 

štáty muselo byť nesporne závažnejšie sledovať jeho aktivity v oblasti geograficky im 

oveľa bližšej. Od zmeny režimu na Kube v roku 1959 bolo jasné, že Sovietsky zväz sa 

bude usilovať o vzájomné zblíženie. Ekonomická aj vojenská pomoc, ktorú Castrovi 

a jeho režimu začal poskytovať, v spojení s protiamerickými postojmi a krokmi 

kubánskej vlády a jej čoraz socialistickejšej rétoriky, jasne naznačovali snahu 

o vytlačenie Spojených štátov z priestoru, ktorý tradične považovali za sféru svojho 

legitímneho záujmu. Po tom, ako nakoniec Sovieti začali otvorene deklarovať ochotu 

ochrániť Kubu pred prípadným útokom, vzájomná nevraživosť a provokácie medzi 

ostrovným štátom a Spojenými štátmi pokračovali. V konečnom dôsledku vyústili až 

k pokusu o neúspešnú vojenskú intervenciu za účelom Castrovho zvrhnutia. Po odrazení 

invázie bolo jasné, že vplyv Spojených štátov na Kube bol pre danú chvíľu odstránený 

a nahradil ho narastajúci vplyv Sovietskeho zväzu. USA sa tak museli prizerať, ako si 

ich hlavný nepriateľ upevňuje pozície v ich tesnej blízkosti. Toto bola situácia, v ktorej 

sa Spojené štáty ocitli po prvý raz od začiatku studenej vojny. 

Začiatok šesťdesiatych rokov priniesol v Spojených štátoch aj zmenu vedenia. 

Prezidenta Eisenhowera nahradil John Fitzgerald Kennedy, ktorý so sebou priniesol aj 

novú agendu, snahu o dohodu so Sovietskym zväzom o zákaze nukleárnych testov. Aj 

keď sa toto pokúsil presadiť na spoločnom sovietsko-americkom summite vo Viedni 

v roku 1961, neuspel. Nikita Chruščov, ktorý sa summitu zúčastnil ako najvyšší 

predstaviteľ ZSSR, trval na tom, aby sa namiesto zákazu testov preberala otázka 

rozdeleného Berlína, teda agenda, ktorú sledoval už niekoľko rokov (Fursenko, A. – 

Naftali, T., 1998, str. 130). 

A práve Berlín bol jednou z posledných významných udalostí, ktorá sa podpísala 

na úrovni vzájomných vzťahov a na vnímaní medzinárodného prostredia Spojenými 
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štátmi. V prvej polovici augusta roku 1961 začala východonemecká vláda prehradzovať 

rozdelené mesto. Tomuto kroku predchádzali konzultácie a súhlas získaný od ZSSR. 

V prvej fáze došlo k uzavretiu prechodov medzi sovietskou a spojeneckou okupačnou 

zónou mesta, výstavba neslávne známeho berlínskeho múru sa začala 19. augusta 

(Freedman, L., 2002, str. 73). 

Provokácie pokračovali aj po prehradení mesta. V októbri začali 

východonemecké orgány vyžadovať identifikačné doklady od predstaviteľov spojencov, 

prechádzajúcich do sovietskej okupačnej zóny Berlína. Potom ako Spojené štáty toto 

odmietli a začali svojich predstaviteľov pri ceste do východnej časti mesta sprevádzať 

vojenskými eskortami, napätie vyvrcholilo 28. októbra. V tento deň sa prechodu 

americkej eskorty cez demarkačnú líniu, oddeľujúcu okupačné zóny, rozhodli zabrániť 

Sovieti za použitia vlastných vojenských jednotiek. Po prvý raz sa tak proti sebe 

postavili americké a sovietske tanky. Spor bol nakoniec ukončený bez použitia sily 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str. 401-404). Pre americkú administratívu to však 

znamenalo zistenie, že Sovietsky zväz bol pripravený pri presadzovaní svojich 

mocenských zámerov ísť aj do priamej konfrontácie s USA. 

4.2.1 Vnímané bezpečnostné prostredie a hrozby 

Koniec druhej svetovej vojny priniesol zásadnú zmenu v postavení aj Spojeným 

štátom. Na rozdiel od Sovietskeho zväzu, ktorý si svoju pozíciu novej veľmoci 

spočiatku plne neuvedomoval, čo bolo zdrojom jeho neistoty, Spojené štáty si tú svoju 

uvedomovali a snažili sa podľa nej správať. 

Z historického hľadiska boli USA dlhú dobu mocnosťou, ktorá nezasahovala do 

diania mimo svojej vymedzenej sféry vplyvu. Oficiálne bol tento postoj sformulovaný 

začiatkom devätnásteho storočia v takzvanej Monroeovej doktríne. Prezident USA 

James Monroe v roku 1823 zadefinoval základy, na ktorých sa budovala zahraničná 

politika Spojených štátov po veľmi dlhú dobu. Spojené štáty sa postavili potenciálnym 

koloniálnym ambíciám európskych mocností na Americkom kontinente, pričom 

v prípade intervencie by túto brali ako akt nepriateľstva proti USA. Zároveň sa však 

zaväzovali zostať mimo diania na starom kontinente (Kratochvíl, P. – Drulák, P. a kol, 

2009, str. 187). Aj keď napríklad počas prvej svetovej vojny zásadu nezasahovať 

porušili, po jej skončení sa opäť vrátili k pôvodnému postoju. 
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Zmena nastala až po druhej svetovej vojne. Spojené štáty sa nielenže nestiahli 

späť, ale naopak, postupne sa začali čoraz viac angažovať v dianí v Európe a následne aj 

na globálnej úrovni. Zmena postoja súvisela so zmenou videnia svojej vlastnej pozície. 

Počas vojny sa USA stali dôležitým hnacím prvkom koalície stojacej proti Nemecku 

a jeho spojencom. Po vojne však už zo svojej dominantnej pozície neustúpili. Naopak, 

ostrým vymedzením sa voči Sovietskemu zväzu vytvorili novú deliacu líniu medzi 

štátmi v Európe a mohli sa opäť postaviť do pozície vodcu, zjednocujúceho proti 

spoločnému nebezpečenstvu. 

Sovietsky zväz aj napriek fundamentálne odlišnej ideológii, na ktorej bol 

vybudovaný, určite nemal okamžite po skončení vojny ambície na agresívnu expanziu. 

Vojnou zničená krajina sa potrebovala spamätať z ekonomických škôd, ako aj 

z ohromných strát na životoch. Spojené štáty boli v úplne opačnej situácii. Ako jediná 

priemyselne vyspelá krajina boli ušetrené od vojnového ničenia. Keďže priemysel krajín 

v Európe bol v ruinách alebo ťažko poškodený, boli to práve USA, kto v povojnových 

rokoch predstavoval zdroj výrobkov a technológií potrebných na obnovu vojnou 

zničeného kontinentu. 

Spojené štáty ochotne podporovali obnovu v Európe, v konečnom dôsledku to 

pre nich totiž predstavovalo odbytisko pre ich výrobky. V tejto situácii akcentovanie 

hrozieb, ktoré mal predstavovať Sovietsky zväz, mohlo pomôcť primäť štáty západnej 

Európy k užšej spolupráci s USA a potvrdiť tak vodcovskú pozíciu Spojených štátov. Je 

teda možné predpokladať, že dôraz, ktorý bol zo strany americkej administratívy najmä 

po nástupe Harryho Trumana kladený na vystupovanie proti ZSSR, mohol byť 

nepriamo vedený snahou navodiť práve takúto situáciu. Ak by to tak bolo, zodpovedalo 

by to Jervisom spomínanému konceptu predsudkov s motiváciou ovplyvňujúcich 

vnímanie. Pre racionalizáciu potreby zvyšovania americkej prítomnosti v Európe bolo 

nutné poukázať na existenciu novej hrozby. 

Avšak pôdu pre takúto racionalizáciu položili hlavne ideologické rozdiely. 

Nekompatibilita režimov v Spojených štátoch a v Sovietskom zväze, ich hodnôt 

a vystupovania, boli hlavnou príčinou, prečo USA začali na svojho bývalého spojenca 

hľadieť ako na potenciálneho agresora, akonáhle bol ich spoločný nepriateľ porazený. 

Práve tento predsudok ovplyvňoval americké vnímanie krokov Sovietskeho zväzu od 

začiatku studenej vojny. 
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Dôležitú úlohu zohrala aj necitlivosť USA k sovietskej neistote ohľadom 

vlastnej bezpečnosti, ktorú ZSSR pociťoval po skončení vojny. Američanom chýbali 

historické skúsenosti, ktoré formovali postoje mocností na Európskom kontinente. 

Posledná veľká vojna, ktorá sa vybojovala na území USA, bola americká občianska 

vojna v rokoch 1861 až 1865. Vojny, ktoré Spojené štáty viedli od svojej nezávislosti na 

americkom kontinente s inými štátmi, nikdy nemali potenciál ohroziť samotnú ich 

existenciu a skoro vždy boli vedené mimo domovské územie USA a teda 

nepredstavovali priame ohrozenie civilného obyvateľstva. Preto im bola cudzia 

mentalita európskych krajín, zmietaných vzájomnými vojnami celé stáročia. Spojené 

štáty nezažili obavu o to, že ich spojenec v jednej vojne sa mohol stať nepriateľom v tej 

nasledujúcej a nemuseli považovať obdobia mieru len za prípravy na nasledujúci 

konflikt. 

Z tohto dôvodu nemohli vnímať sovietsku neochotu znižovať po vojne svoje 

vojenské kapacity a tiež snahu Sovietskeho zväzu o budovanie si nárazníkového pásma 

na svojej západnej hranici ako obranné kroky. Pre USA s koncom vojny skončili 

dôvody pre obavy z napadnutia. Táto optika následne ovplyvnila ich vnímanie a 

hodnotenie celkovej povojnovej reality v Európe. Za racionálne považovali 

spolupracovať na obnove vojnou zničených krajín a na normalizácii vzťahov. Sovietsky 

zväz sa však správal tak, akoby dôvody na obavy pretrvávali. Tento postoj ZSSR bol v 

rozpore s tým, čo Spojené štáty považovali za racionálne pre krajinu, ktorá má záujem o 

mierové spolunažívanie. V snahe interpretovať postoj Sovietskeho zväzu sa muselo 

zohľadňovať aj to, aké zámery by viedli krajinu správať sa práve takýmto spôsobom. 

Spojené štáty teda nakoniec sovietsky postoj nevyhnutne vnímali ako prejav 

agresívnych pohnútok a rozpínavosti. Práve preto ostro vystupovali proti krokom, 

ktorými ZSSR pretláčal vo východoeurópskych krajinách k moci režimy, budované po 

svojom vzore. 

Americké postoje na poli medzinárodnej politiky formoval aj ich dôraz na 

vlastnú kredibilitu a dôveryhodnosť. Od momentu, keď sa v ideologickej rovine 

vymedzili voči Sovietskemu zväzu, dali ostatným štátom na výber jednu z dvoch 

alternatív, ktorú môžu nasledovať. Udržiavanie si povesti dôveryhodného spojenca 

potom následne do istej miery ovplyvňovalo tvorbu zahraničnej politiky USA. Odrazom 

tohto postoja bola nielen napríklad Trumanova doktrína, ale aj iniciatívne angažovanie 

sa v projektoch povojnovej obnovy v Európe (Morgan, P.M., 1991, str. 136-137). 
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Následkom toho vznikali ohniská sporov so Sovietskym zväzom, pri ktorých 

Spojené štáty nechceli alebo nemohli pristúpiť na akýkoľvek vzájomný kompromis. 

Jedným z príkladov bola otázka Západného Berlína. Pre ZSSR išlo primárne o otázku 

vojenskú, keď hlboko v jeho nárazníkovej zóne mali Američania svoje vojenské 

jednotky. Sovietsky zväz vnímal okupačné zóny Spojených štátov, Veľkej Británie a 

Francúzka primárne ako nepriateľské vojenské postavenia, ktoré by v prípade konfliktu 

predstavovali ohrozenie v tyle. Pre USA to bola naopak ideologická otázka. Ich 

vymedzenie sa ako alternatíva sovietskej dominancii od nich vyžadovala podporovať 

demokratické krajiny v Európe. Medzi nimi zastával špecifické postavenie práve 

Západný Berlín. Aj keď nebol plnohodnotnou krajinou, pre jeho symbolické postavenie 

ostrova pozitívnej deviácie hlboko v sovietskej sfére vplyvu vytváral pre USA otázku, 

kde nebolo možné ustúpiť. Jednak by sa tým vo vlastnom vnímaní Spojené štáty 

spreneverili postaveniu obhajcov a obrancov demokracie. Navyše by tým preukázali 

neschopnosť, prípadne neochotu zastať sa svojich spojencov. 

V závere sa tak Spojené štáty ocitli v situácii, kde považovali každé posilnenie 

postavenia Sovietskeho zväzu za priamu výzvu, na ktorú je nutné reagovať. V širšom 

meradle to znamenalo aj to, že USA sa snažili reagovať na každé rozširovanie sa 

komunistickej ideológie vo svete. Práve toto ich viedlo k pocitu nevyhnutnosti 

zasahovať do vnútorných záležitostí Kuby po nástupe Fidela Castra a jeho režimu. Toto 

zasahovanie napokon nadobudlo až extrémnu podobu, vedúcu k organizácii invázie. 

Paradoxne, práve tento vplyv len posilnil Castrov pocit, že pre jeho udržanie bude 

nevyhnutná čo najužšia spolupráca so Sovietskym zväzom a v konečnom dôsledku to 

otvorilo cestu aj k rozhodnutiu o umiestnení sovietskych jadrových zbraní na Kube. 

4.3 Záverečné zhrnutie 

História predstavuje rad za sebou lineárne plynúcich udalostí, pričom každá 

z týchto udalostí vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje tie, ktoré prídu po nej. 

Reakcie štátov na dianie okolo nich, ako aj ich očakávania budúceho vývoja, prípadne 

vnímanie konania iných štátov, sú výsledkom prežitých udalostí a historických 

skúseností každého štátu. Váha a význam, ktoré štáty pripisujú aktuálnemu dianiu, 

vychádzajú z toho, či a v akom kontexte sa už s takým alebo podobným dianím stretli. 

Preto, ak máme hodnotiť Karibskú krízu, nemôžeme ju vnímať ako izolovanú 

udalosť. Samotné sovietske rozhodnutie o umiestnení nukleárnych zbraní na Kube bolo 

výsledkom reťazca udalostí ďaleko predchádzajúcich šesťdesiate roky. Ak chceme 
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vnímať kubánske udalosti z októbra 1962 v správnom kontexte, musíme si všímať 

dianie na medzinárodnej scéne už od začiatku studenej vojny. A ak chceme pochopiť 

postoje oboch hlavných aktérov, musíme ísť v niektorých prípadoch ešte viac do 

minulosti. 

Obe veľmoci, ktorých záujmy sa na Kube stretli, mali diametrálne odlišnú 

historickú skúsenosť. Sovietsky zväz a predtým Rusko zažili postavenie Európskej 

mocnosti so všetkým, čo s tým súviselo. Opakujúce sa vojny, uzatváranie a rušenie 

spojenectiev, prijímané a porušované dohody, vytváranie účelových aliancií a zrady 

bývalých spojencov. Toto všetko sa pretavilo do pocitu zraniteľnosti a nedôvery voči 

bývalým spojencom z vojny proti nacistickému Nemecku. Túto nedôveru navyše 

pomáhali živiť aj samotné Spojené štáty, ktoré začali ostro vystupovať voči ZSSR 

a jeho štátnej ideológii popri tom, ako sa v čoraz väčšej miere začali angažovať do 

povojnového vývoja v Európe. 

V inej pozícii sa nachádzali USA. Snáď s výnimkou vojny za nezávislosť 

a občianskej vojny, žiaden z konfliktov, do ktorého boli zapojené, nemal zničujúce 

dôsledky na ich domovské územie a civilné obyvateľstvo a nepredstavoval existenčné 

riziko pre krajinu ako takú. Spojené štáty nemuseli po ukončení svojich vojen riešiť 

dilemu, či pre nich môžu v budúcnosti ich bývalí protivníci predstavovať opätovné 

riziko, alebo či je potrebné mať sa viac na pozore pred bývalými spojencami. Toto im 

umožňovalo považovať ukončený konflikt za uzavretú kapitolu a očakávať 

normalizáciu vzťahov aj s bývalými protivníkmi. 

Odlišné postoje a pohľady potom nevyhnutne viedli k odlišným interpretáciám 

vzájomného správania sa veľmocí. Spojené štáty sa plne sústredili na povojnové potreby 

Európy, ponúkajúc pomoc v procese obnovy. To, že Sovietsky zväz sa viac sústredil na 

zaistenie vlastnej bezpečnosti, vrátanie budovania nárazníkového pásma krajín, na nich 

muselo pôsobiť nekonzistentne s povojnovými potrebami a teda to vzbudzovalo 

podozrenie. ZSSR zase, vedený historickými skúsenosťami, pociťoval ako hlavnú 

potrebu práve spomínané zaistenie vlastnej bezpečnosti, najmä keď bol svedkom 

zbližovania sa jeho bývalých spojencov a na druhej strane ich spoločného odcudzovania 

sa Sovietskemu zväzu. Navyše v kontexte zásadných a nezmieriteľných ideologických 

rozporov, polarizujúcich medzinárodné prostredie s USA na jednej strane a ZSSR na 

strane druhej, boli výsledkom okolnosti, vďaka ktorým zdanlivo nevyhnutne smerovali 

obe veľmoci ku vzájomným sporom a konfrontáciám.  
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5 Prístup k riešeniu bezpečnostnej dilemy v realite Karibskej krízy 

Po priblížení teoretickej stránky konceptu bezpečnostnej dilemy, stručnom 

zosumarizovaní Karibskej krízy z historického pohľadu, ako aj načrtnutí 

východiskových pozícií hlavných aktérov a ich vnímania bezpečnostného prostredia 

a hrozieb, ktorým čelili, prišiel čas pozrieť sa na to, ako tieto rámcové stránky 

problematiky spolu vytvárajú celkový obraz o konaní oboch veľmocí počas krízy. 

Teoretický koncept bezpečnostnej dilemy z druhej kapitoly teraz zasadíme do 

historického kontextu z kapitoly tri, pričom nazerať naň budeme optikou vnímaných 

hrozieb z kapitoly štyri. 

Pri analyzovaní určitých historických udalostí sa najčastejšie stretávame 

s prístupom ich hodnotenia ako volieb racionálnych aktérov. Graham Allisom však cez 

svoju teóriu konceptuálnych modelov ponúka aj ďalšie rozmery hodnotenia. Okrem 

modelu racionálnej politiky, ktorý vychádza práve z analýzy strategických cieľov 

jednotlivých aktérov a vníma ich konanie ako výsledok racionálnej analýzy nákladov 

jednotlivých alternatív a ich výnosov, ponúka Allison ďalšie dva doplňujúce modely. 

Jednak ide o organizačný model. Tento hovorí o tom, že štát reprezentovaný vládou nie 

je homogénny celok, ale štruktúra skladajúca sa z niekoľkých organizácií, 

diferencovaných podľa svojich úloh, prípadne nástrojov, ktoré k ich napĺňaniu majú. 

Konanie určitého štátu je tak v konečnom dôsledku výsledkom konania týchto 

organizácií, pričom každá z nich musí čeliť obmedzeniam vyplývajúcich z toho, že ich 

chod sa riadi štandardizovanými procedúrami nevyhnutnými na efektívne 

skoordinovanie konania veľkého množstva jednotlivcov. V konečnom dôsledku tak 

vláda môže konať iba tak, ako sú schopné konať jednotlivé organizácie, ktoré túto vládu 

tvoria (Allison, G.T., 2005, str. 138-139). 

Tretím z modelov predstavených Allisonom je byrokratický model. Ten zase 

berie do úvahy rovinu internej politiky jednotlivcov, zodpovedných za formovanie 

rozhodnutí vlády. Každý z nich reprezentuje určitú oblasť alebo organizáciu, každý 

z nich nazerá na riešený problém inou optikou a každý z nich má iné nástroje 

a schopnosti práve tento svoj pohľad presadiť ako dominantný. Vo výsledku tak 

konanie štátu a vlády bude predstavovať výsledok vzájomného vyjednávania týchto 

jednotlivcov (Allison, G.T., 2005, str. 138-139). 

Aj keď druhý a tretí model dokážu priniesť hlbšie poznanie rozhodovacích 

procesov a v konečnom dôsledku vytvárajú priestor pre kvalitnejšie predpovede 
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budúceho konania štátov, ak sa pri analýze použijú ako doplnok prvého modelu, ich 

nevýhodou je, že vyžadujú oveľa širšiu paletu informácií, z ktorých mnoho nemusí byť 

vždy voľne dostupných. Náš rozbor rozhodovania aktérov zúčastnených v Karibskej 

kríze bude teda primárne vychádzať z modelu racionálnej politiky, ale v rozsahu, ktorý 

nám umožnia dostupné zdroje, sa pokúsime zohľadniť aj východiská organizačného 

a byrokratického modelu. 

Ak sa ideme zaoberať problematikou Karibskej krízy v rovine riešenia 

bezpečnostnej dilemy, musíme si ako prvé uvedomiť, že aj samotná kríza bola 

v podstate výsledkom sovietskej snahy vysporiadať sa s vlastnou bezpečnostnou 

dilemou, ktorú pre nich predstavovalo postavenie Spojených štátov a v tej dobe 

panujúce rozloženie síl oboch veľmocí. Okrem toho, že bol Sovietsky zväz v dosahu 

amerických medzikontinentálnych balistických rakiet, mali Spojené štáty k dispozícii aj 

rakety stredného a stredne dlhého doletu, umiestnené na území ich európskych 

spojencov z NATO. Sovietsky zväz nemal žiadne dostupné teritórium, kde by mohol 

umiestniť vlastné ekvivalenty týchto rakiet. Situácia sa však  zmenila so zmenou režimu 

na Kube. 

Snaha vyrovnať sa Spojeným štátov v celom dostupnom spektre strategických 

zbraní však bola len jedným z možných dôvodov, ktoré Chruščova viedli k rozhodnutiu 

umiestniť na Kube vlastné rakety. Medzi ďalšie mohlo patriť dodržanie záväzkov voči 

Castrovmu režimu ohľadom obrany Kuby proti potenciálnej americkej intervencii, ako 

aj zvýšenie tlaku na USA za účelom donútiť ich pristúpiť k riešeniu situácie v Berlíne. 

Svoju úlohu zohralo aj rozmiestnenie amerických rakiet v Turecku a vylúčiť nie je 

možné ani dôvody vychádzajúce z vnútornej politiky ZSSR, prípadne východného 

bloku. Do tejto kategórie mohla spadať snaha Chruščova upevniť si svoju autoritu 

v rámci vnútropolitického boja v ZSSR, ako aj snaha potvrdiť dominantné postavenie 

ZSSR v rámci socialistického bloku, najmä vzhľadom na stúpajúce sebavedomie Číny 

(Munton, D. – Welch, D.A., 2007, str. 21-23). 

Pohľad na uvedené dôvody ukazuje, že každý z nich sa dá zaradiť do rámca 

jedného z Allisonových analytických modelov. Vyrovnávanie sa s relatívnou 

strategickou výhodou USA v raketách stredného doletu spadá jednoznačne pod model 

racionálnej politiky. Spolu s ním tam možno zaradiť aj plnenie záväzku obrany Kuby, aj 

keď v tomto prípade sa už dá hovoriť o rozhraní prvého a druhého, teda organizačného 

modelu. Reálne možnosti na obranu Kuby pred americkým útokom v momente, keď 
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nastane, by Sovietsky zväz mal len v prípade, ak by bol na ostrove trvalo umiestnený 

dostatočný vojenský kontingent. Nakoľko náklady takéhoto kroku by boli značné, 

možnosti sovietskych ozbrojených síl velili umiestniť na ostrove počtom menšie sily, 

disponujúce dostatočným ničivým potenciálom na odrazenie prípadného amerického 

útoku. 

Plne do sféry organizačného modelu patrí otázka zodpovednosti za strategické 

raketové sily v Sovietskom zväze. Tieto boli až do roku 1960 kontrolované pozemnými 

silami. Táto zložka sovietskych ozbrojených síl sa však už zo svojej podstaty sústredila 

viac na prípadný konflikt v Európe a teda preferovala takú štruktúru zbraňových 

systémov, ktorá by pri tomto konflikte bola najúčinnejšia. V praxi to znamenalo, že 

nebol kladený dostatočný dôraz na budovanie medzikontinentálnych balistických striel, 

ale pozornosť sa sústredila skôr na rakety stredného doletu. V konečnom dôsledku to 

viedlo k situácii, že sovietske strategické sily nepredstavovali plnohodnotnú protiváhu 

tým americkým. Jediný spôsob, ako situáciu v krátkodobom horizonte zvrátiť, bolo 

dostať rakety s kratším doletom bližšie k územiu Spojených štátov. A jediné takéto 

miesto, ktoré v šesťdesiatych rokoch mali Sovieti k dispozícii, bola Kuba (Allison, G.T., 

2005, str. 158-159). 

Zatiaľ sme teda dokázali rozdeliť sovietske dôvody na rozmiestnenie jadrových 

zbraní na Kube do dvoch analytických modelov. Posledný model, byrokratický, je zase 

plne v súlade so zostávajúcimi vymenovanými dôvodmi. Či už išlo o vnútornú politiku 

ZSSR, alebo o vnútornú politiku socialistického bloku, rozhodnutie o umiestnení rakiet 

na Kube boli do istej miery aj výsledkom Chruščovových vlastných politických cieľov. 

Po neúspechu v rokovaniach s USA ohľadom vyriešenia otázky Západného Berlína, vo 

svetle zvyšovania americkej vojenskej prítomnosti v krajinách v blízkosti ZSSR, 

Chruščov potreboval preukázať dôraz a ochotu ísť do stretu so Spojenými štátmi. 

Jednak by tým upevnil svoju autoritu na domácej politickej pôde a jednak aj postavenie 

ZSSR v socialistickom bloku. Čína, druhý najvýznamnejší štát tohto bloku, 

predstavoval potenciálneho konkurenta, súperiaceho o vedúce postavenie. Pre 

radikálnejšiu časť socialistického spektra musela byť aj lákavejším vodcom, nakoľko 

napríklad už počas Kórejskej vojny preukázala, že sa nebojí vstúpiť do priameho 

vojenského stretu s USA. Ak Sovietsky zväz nechcel vzbudzovať dojem, že sa 

priameho sporu so Spojenými štátmi obáva, musel sa pokúsiť prevziať iniciatívu. 
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Keď teda vezmeme sovietske angažovanie sa na Kube ako výsledok riešenia ich 

vlastnej bezpečnostnej dilemy, môžeme hodnotiť aj to, akým spôsobom sa rozhodli túto 

dilemu riešiť. V druhej kapitole boli spomínané dve teórie, predstavené Robertom 

Jervisom. Išlo o teóriu odstrašovania a špirálovú teóriu. Berúc do úvahy utajenie, ktoré 

rozmiestňovanie sovietskych zbraní na Kube sprevádzalo, ako aj štruktúru zbraní, 

ktorých rozmiestnenie sa plánovalo, sovietske konanie zodpovedá špirálovej teórii. 

A ako také sa zároveň stalo východiskovým faktorom, ktorý spustil proces 

vyrovnávania sa s bezpečnostnou dilemou na strane USA. 

5.1 Prvý cyklus bezpečnostnej dilemy 

Z pohľadu bezpečnostnej dilemy sa táto práca bude sústrediť na hlavnú časť 

Karibskej krízy, teda na obdobie od 16. do 28. októbra 1962. V rámci tohto 

trinásťdňového obdobia sa dajú identifikovať dva samostatné cykly riešenia 

bezpečnostnej dilemy zo strany Spojených štátov. Prvý cyklus začal samotným 

odhalením sovietskych aktivít a viedol k prijatej americkej odpovedi. Druhý cyklus, síce 

kratší ale intenzívnejší, sa spája s kritickými udalosťami z 27. októbra, kedy došlo 

k eskalácii napätia a hrozilo, že pôvodne zdržanlivý postoj veľmocí a snaha o nájdenie 

nevojenského riešenia bude dynamikou vývoja nahradený agresívnejším prístupom. 

V oboch cykloch budeme rozoberať americkú dilemu interpretácie, ako aj reakcie a tak 

isto aj sovietsku odpoveď. 

5.1.1 Dilema  interpretácie 

Keď sa 16. októbra dostali k prezidentovi Kennedymu informácie o prítomnosti 

sovietskych rakiet stredného doletu na Kube, schopných niesť jadrové hlavice, okamžite 

zvolal zasadnutie Výkonného výboru Rady pre národnú bezpečnosť. Tento výbor, 

zasadajúci kontinuálne až do vyriešenia krízy, predstavoval fórum, na ktorom americká 

strana hľadala východisko zo situácie, v ktorej sa ocitla. 

Prvá otázka, ktorou sa Výbor musel zaoberať, bol zámer, ktorý týmto krokom 

Sovietsky zväz sledoval. Z pohľadu USA na túto otázku existovalo niekoľko možných 

odpovedí. Mohlo ísť iba o pokus o posilnenie strategickej pozície ZSSR v rámci reality 

studenej vojny, teda o kópiu krokov, ktoré robili samotné Spojené štáty. Sám vtedajší 

minister obrany USA Robert McNamara ich zo strategického pohľadu nepovažoval za 

natoľko dôležité, aby predstavovali zásadný posun v rovnováhe síl medzi USA a ZSSR 

(Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 226). Na druhej strane spôsob, ktorý Chruščov 
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zvolil na prevedenie operácie na Kube, teda popieranie a maximálne utajenie, 

v americkom vnímaní a priori vzbudzoval podozrenie, že má v pláne aj niečo viac, než 

len dobiehať americkú prevahu (Jervis, R., 1991, str. 15). 

Druhou z možností bolo, že sa jedná o obranné opatrenie, majúce za cieľ 

garantovať sovietskemu spojencovi v Karibiku imunitu pred prípadným útokom USA. 

Toto však bolo v protiklade s typmi a množstvami zbraní, ktoré sa na Kube 

umiestňovali. Ak by malo ísť výhradne o odstrašenie USA od prípadného útoku na 

ostrov, stačili by na to rakety stredného doletu. Nakoľko však na Kube boli 

rozmiestňované aj drahšie rakety stredne dlhého doletu, nezodpovedali náklady 

a vynaložené úsilie tomu, čo by bolo potrebné a dostačujúce pre čisto obranný účel 

(Allison, G.T., 2005, str. 140). 

Najzávažnejšou možnosťou by bolo to, že sovietske prípravy sledujú cieľ 

zabezpečiť pre ZSSR strategickú výhodu pre prípad prvého úderu. Išlo by o takzvanú 

„protisilovú“ stratégiu, umožňujúcu zasiahnuť protivníkove strategické sily a výrazne 

tak obmedziť jeho možnosti odpovede na jadrový útok. Boli to práve sovietske rakety 

stredne dlhého doletu, ktoré mali potenciál z Kuby zasiahnuť americké základne 

medzikontinentálnych striel na stredozápade USA (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 

230). Toto bola asi najznepokojivejšia možnosť, nakoľko by to naznačovalo, že 

Sovietsky zväz sa môže snažiť pripraviť si pôdu na to, aby sa pokúsil „vyhrať“ globálnu 

nukleárnu vojnu. Takéto strategické uvažovanie jednej z veľmocí by mohlo narušiť 

rovnováhu síl zabezpečenú vzájomným nukleárnym odstrašovaním. 

V neposlednom rade existovala aj možnosť, že Chruščovove pohnútky boli čisto 

politické a že inštalácia rakiet na Kube má poslúžiť ako nástroj pre vyvíjanie tlaku na 

Spojené štáty pri vyjednávaní o iných otázkach, nesúvisiacich s Kubou. 

Je samozrejmé, že prezident Kennedy ani jeho poradcovia nemohli presne 

vedieť, aké boli pohnútky a plány, ktoré Chruščova viedli k umiestneniu rakiet na Kube. 

Museli však rozhodnúť, ktoré z uvažovaných boli najpravdepodobnejšie a na tomto 

základe ďalej zvažovať možnosti postupu. V princípe sa dá povedať, že v tejto fáze bolo 

možné dilemu interpretácie zúžiť na dve možnosti. Buď sovietske aktivity na Kube 

predstavujú priamu a akútnu vojenskú hrozbu alebo nie. Rozhodnutie nepristupovať 

k hrozbe ako k okamžitému vojenskému ohrozeniu USA potom následne 

predznamenalo vývoj celej krízy. 
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5.1.2 Dilema reakcie 

Tým, že sovietske aktivity neboli vnímané ako okamžité akútne vojenské 

ohrozenie Spojených štátov, otvoril sa prezidentovi Kennedymu a členom Výkonného 

výboru Rady pre národnú bezpečnosť priestor hľadať aj iné ako vojenské riešenia. 

Samozrejme, že vojenská intervencia bola jedným z legitímne zvažovaných krokov, 

nebola však jediným zvažovaným krokom. 

Hneď na úvod je možné povedať, že jedna z možných reakcií bola pre 

administratívu prezidenta Kennedyho od začiatku jednoznačne neprijateľná. Išlo 

o možnosť nezasiahnuť. Z vojenského hľadiska, ak by sa akceptoval postoj ministra 

McNamaru, nepredstavovali rakety na Kube zmenu vo výslednom pomere síl. Pre 

Spojené štáty by tak teoreticky nebolo problematické zmieriť sa s ich prítomnosťou ako 

s cenou za odvrátenie priameho sporu so Sovietskym zväzom. Kennedy však takúto 

vôľu k ústupkom preukázať nemohol. Po prvé, musel veci vnímať v kontexte globálnej 

politiky studenej vojny. Nakoľko Sovietsky zväz bol vnímaný ako expanzívna krajina 

presadzujúca agresívnu zahraničnú politiku, Spojené štáty nemohli nečinne pripustiť 

jeho rozširovanie sféry vplyvu s podporou jadrových zbraní na západnej pologuli. 

Kennedy mal ale aj oveľa osobnejší dôvod. Začiatkom novembra 1962 mali byť 

v USA voľby do Kongresu, takže ako predstaviteľ demokratickej strany bol v období 

Karibskej krízy zapojený do prebiehajúcej volebnej kampane. Navyše, k otázke 

prípadnej odpovede USA na sovietske aktivity na Kube sa už jednoznačne a verejne 

vyjadril. Ešte začiatkom septembra mal prezident Kennedy prejav týkajúci sa inštalácií 

systémov protivzdušnej obrany Sovietskym zväzom na Kube. V rámci tohto prejavu 

stanovil hranice konania, ktoré USA už nebude ochotné ZSSR v Karibiku tolerovať. Do 

tejto kategórie patrili okrem iného prítomnosť sovietskych bojových jednotiek na Kube, 

útok na americkú námornú základňu v Guantáname, ale aj umiestnenie útočných zbraní 

a rakiet (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 206). Kennedy tak nemohol nechať 

zistenia o raketách bez ráznej odpovede. Jednak by sa to stretlo s nespokojnosťou 

verejnosti a voličov a jednak by tým zdiskreditoval svoju vlastnú dôveryhodnosť. 

Okrem toho, že by to malo tiež priamy dopad na vnímanie verejnosťou, oslabilo by to 

jeho pozíciu pri ďalších sporoch so Sovietskym zväzom. 
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5.1.2.1 Ochota, obchod alebo konfrontácia? 

Možnosť diplomatického riešenia narážala od začiatku na predpoklad ochoty 

Sovietov dohodnúť sa na stiahnutí rakiet dobrovoľne alebo ako výsledok obchodu. 

Pravdepodobnosť dobrovoľného odchodu bola aj vzhľadom na rozsah celého plánu 

a námahy, ktorú si ZSSR dal s jeho utajením, nulová. Ostávala teda alternatíva obchodu, 

teda ústupku USA voči Sovietskemu zväzu v niektorej z iných otázok výmenou za 

ústupok ZSSR v otázke rakiet na Kube. Pre Spojené štáty sa to ale spájalo s rizikom, že 

by ich spojenci, na úkor ktorých by ústupok USA takmer nevyhnutne bol, prestali 

považovať za dôveryhodného partnera. Takisto by to stanovilo precedens ochoty USA 

ustúpiť nátlaku a vydieraniu, čo by z dlhodobej perspektívy oslabilo ich pozíciu voči 

Sovietskemu zväzu. 

Okrem diplomatického riešenia prichádzalo do úvahy od začiatku aj vyššie 

spomenuté riešenie silové. To mohlo mať dve podoby, jednak formu náletov, ktoré by 

mali za cieľ sovietske rakety a jednak podobu invázie s cieľom získať plnú kontrolu nad 

ostrovom. Chirurgicky presné nálety boli v začiatkoch preferovanou reakciou prezidenta 

Kennedyho. S plánovačmi generálneho štábu sa však dostal do rozporu. Z ich pohľadu 

bolo žiaduce zoznam cieľov rozšíriť, aby zahŕňali napríklad aj stanoviská protivzdušnej 

obrany. Avšak ani pri rozšírenom zozname cieľov nevedeli dať plnú garanciu likvidácie 

všetkých sovietskych rakiet na Kube (Freedman, L., 2002, str. 177). Výpočty velenia 

taktického letectva hovorili, že prieskum mohol odhaliť okolo 60% skutočne 

prítomných rakiet a z týchto odhalených vedeli garantovať likvidáciu 90% (Scott, L., 

2007, str. 94). Navyše, ako sa im postupne do rúk dostávali ďalšie podrobnosti 

o rozsahu sovietskych strategických síl na ostrove, hlavne informácie o prítomnosti 

rakiet stredne dlhého doletu, predstavujúcich ohrozenie strategických síl na území USA, 

prestal generálny štáb považovať prostý nálet za postačujúce opatrenie. Jediný spôsob, 

ktorý z ich pohľadu garantoval zneškodnenie sovietskeho nukleárneho arzenálu, bola 

invázia na Kubu (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 230). 

Nálet so sebou prinášal ešte jedno riziko. Na to, aby bol čo najúčinnejší, muselo 

by sa jednať o nálet bez varovania, aby sovietske a kubánske sily nemali vytvorený 

priestor ukryť a zabezpečiť strategické zbrane pred zničením. Pre USA by však taký 

krok znamenal morálnu diskreditáciu. Otvárala sa totižto paralela s japonským útokom 

na Pearl Harbor z decembra roku 1941. Náletom, ktorému by nepredchádzalo 

vyhlásenie vojny, by sa Spojené štáty, zakladajúce si na svojom morálnom kredite, 
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ocitli v očiach medzinárodného spoločenstva v pozícii agresora (Munton, D. – Welch, 

D.A., 2007, str. 52). 

Posledná možnosť, ktorá bola zvažovaná, bola námorná blokáda Kuby. Tá by 

síce priamo negarantovala odstránenie zbraňových systémov z Kuby, ale mala byť 

schopná zabrániť ich ďalšiemu dovozu. Takisto to bol spôsob, ako poukázať na to, že 

Spojené štáty považujú prítomnosť sovietskych rakiet na ostrove za neprijateľnú 

a navyše nechávalo toto riešenie USA možnosť ďalšej eskalácie v prípade potreby. 

Blokáda, pôvodne zameraná na zbrane, sa mohla rozšíriť aj na iné komodity, napríklad 

na ropné produkty. Tým by sa dal zvyšovať priamy tlak na kubánsku vládu. Toto 

riešenie by taktiež bolo prijateľnejšie pre medzinárodné spoločenstvo. Zároveň to však 

nevylučovalo, ak by sa samotná blokáda nakoniec ukázala byť neúčinnou, pristúpiť 

v konečnom dôsledku aj k leteckým úderom (Freedman, L., 2002, str. 183). 

Keď už máme zhrnuté možnosti, ktoré v rámci dilemy reakcie prichádzali pre 

Spojené štáty do úvahy, môžeme sa na ne pozrieť optikou Allisonových konceptuálnych 

modelov. Výsledkom analýzy modelom racionálnej politiky je vlastne vyššie uvedený 

zoznam možných reakcií s uvedením výhod a nevýhod každej z nich. Ak však v analýze 

postúpime na úroveň ďalších modulov, uvidíme, že sa nám množina reálnych možností 

zúži. 

Pôvodnou voľbou prezidenta Kennedyho boli presné nálety za účelom 

eliminácie hrozby sovietskych rakiet. Postupom času sa však ukázalo, že operačné 

požiadavky na podobnú akciu sa nestotožňujú s politickou požiadavkou na aplikáciu len 

nevyhnutného minima sily. Respektíve sa ukázalo, že nevyhnutné minimum sily 

z pohľadu vojenských plánovačov prekračuje predstavy politického vedenia. Keď 

navyše generálny štáb dospel k presvedčeniu, že samotné letecké nálety nie sú 

garanciou likvidácie sovietskej hrozby a bude nevyhnutné, aby sa v prípade vojenského 

riešenia počítalo s plnou inváziou na Kubu, začalo vojenské riešenie z Kennedyho 

pohľadu strácať na atraktívnosti. Organizačný model nám teda dáva odpoveď na otázku, 

prečo zmenil Kennedy svoj počiatočný postoj. Obmedzené vojenské riešenie v súlade 

s jeho predstavami nedokázali americké ozbrojené sily zrealizovať tak, aby splnilo svoj 

hlavný účel. 

Ak budeme vychádzať z predpokladu, že počas celého trvania Karibskej krízy 

bolo pre prezidenta Kennedyho prioritou vyhnúť sa otvorenému konfliktu so 

Sovietskym zväzom, natíska sa otázka, prečo nezvolil menej konfrontačný prístup. Ako 
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sme už poukázali vyššie, úplné vyhnutie sa konfrontácii tým, že by bola prítomnosť 

sovietskych rakiet akceptovaná ako súčasť strategických hier studenej vojny, respektíve 

snaha o dohodu s Chruščovom bez toho, aby bol naňho vyvíjaný nátlak, neboli pre 

Kennedyho administratívu reálnymi možnosťami. Jednak tu boli otázky domácej 

politiky, súvisiace s blížiacimi sa voľbami v USA a jednak otázky medzinárodnej 

politiky, postavenia a dôveryhodnosti Spojených štátov v rámci medzinárodného 

spoločenstva. Všetky tieto politické ohľady nútili Kennedyho odmietnuť 

nekonfrontačný prístup k riešeniu krízy. V reči konceptuálnych modelov sa k tomuto 

zisteniu dostaneme uplatnením analýzy prostredníctvom byrokratického modelu. 

Z pôvodných štyroch možných reakcií, ktoré nám predostrel model racionálnej 

politiky, sme aplikáciou ďalších dvoch modelov mohli vylúčiť tri. V závere nám teda 

ostala jediná možnosť a tou bola námorná blokáda. A presne túto možnosť si nakoniec 

Spojené štáty zvolili ako svoju odpoveď na sovietske kroky.  

5.1.3 Odpoveď ZSSR 

Sovietske reakcie boli spočiatku rozporuplné. Pri prejednávaní otázky 

Kubánskej krízy na pôde OSN popieral veľvyslanec ZSSR akúkoľvek prítomnosť 

sovietskych rakiet v krajine. Veľvyslanec totiž nebol o Chruščovovom pláne 

informovaný. Samotný Chruščov naopak po Kennedyho prejave priznal prítomnosť 

rakiet a zároveň vyslovil varovanie, že na prípadné potopenie sovietskych lodí budú 

reagovať silovo. Využil k tomu však neformálny komunikačný tok prostredníctvom 

amerického obchodníka pôsobiaceho v Moskve. 

Napriek tomu však nebolo sovietske vedenie ochotné riskovať prílišnú eskaláciu 

konfliktu a tak nariadili lodiam, ktoré po spustení blokády smerovali ku karanténnej 

línii, aby zmenili kurz. Takisto začali rokovať o možnosti stiahnuť rakety z Kuby 

v prípade, že by sa im podarilo vyjednať nejaké ústupky od USA, ktoré by im  umožnili 

zachovať si tvár navonok. Avšak už 26. októbra začali byť sovietske spravodajské 

zdroje presvedčené, že hrozba americkej vojenskej reakcie je reálna a že k útoku môže 

dôjsť každým dňom. Preto sa nakoniec Chruščov a sovietske politbyro rozhodli 

k relatívne jednostrannému ústupku. Kennedymu bol poslaný súkromný list, v ktorom 

Chruščov pripustil možnosť stiahnutia rakiet výmenou za garancie USA o tom, že 

nenapadnú vojensky Kubu. 
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5.2 Druhý cyklus bezpečnostnej dilemy 

Ako bolo spomenuté na začiatku tejto kapitoly, samotný proces vyrovnávania sa 

Spojených štátov s bezpečnostnou dilemou počas októbrovej časti Karibskej krízy sa dá 

rozdeliť na dva relatívne samostatné cykly. Prvý, popísaný vyššie, bol ukončený 

spustením karantény a sovietskym prejavom vôle k ústupku a mierovému riešeniu, 

reprezentovaným listom z 26. októbra. Avšak už na druhý deň nastali okolnosti, ktoré 

takmer vrátili oboch aktérov späť do východiskových pozícií. Pre USA a prezidenta 

Kennedyho to znamenalo, že museli opätovne absolvovať vyhodnocovací a rozhodovací 

proces, hľadajúc najvhodnejšiu odpoveď na vývoj situácie. 

Najvýznamnejšie udalosti, ktoré spôsobili opätovné zvýšenie napätia okolo 

Kuby, boli tri, pričom každá sa týkala inej oblasti krízovej situácie. Vo sfére 

vynucovania námornej blokády došlo k jasnému pokusu sovietskej lode o narušenie 

karanténnej línie. Americké vojenské námorníctvo vyčerpalo všetky nenásilné 

možnosti, ako loď donútiť k spolupráci, ale bez úspechu. Napokon sa ocitli pred voľbou 

použiť silu a loď zastaviť násilím, aj za cenu strát na životoch alebo ustúpiť a nechať ju 

pokračovať v plavbe. Toto by však vytvorilo precedens a skompromitovalo by to celý 

koncept karantény, ktorú USA na Kubu uvalili. Ku konečnému rozhodnutiu našťastie 

dôjsť nemuselo, pretože sovietske velenie nakoniec lodi prikázalo zmeniť kurz 

a nepokračovať v plavbe na Kubu. 

Ďalší incident sa týkal bezpečnosti amerických prieskumných letov nad Kubou. 

Tieto pokračovali počas celej doby krízy a boli zdrojom informácií pre americké 

vojenské velenie, ako aj pre Výkonný výbor Rady národnej bezpečnosti a pre 

prezidenta. Imperatívom ozbrojených síl USA bolo, že útok na americké ciele bude mať 

za následok okamžitú vojenskú odvetu. Preto sa prezident Kennedy ocitol v obzvlášť 

ťažkej situácii v momente, keď sa dozvedel o zostrelení stroja U-2, vykonávajúceho 

prieskumný let nad Kubou. Práve rozhodnutie, ako zareagovať na túto skutočnosť, bolo 

kľúčovým pre vývoj krízy v tejto fáze. 

Poslednou udalosťou, vytvárajúcou nárast napätia 27. októbra, bol nový list od 

Chruščova. Zatiaľ čo list z predchádzajúceho dňa bol poslaný priamo prezidentovi 

Kennedymu, ten nasledujúci bol zároveň so zaslaním zverejnený v rozhlasovom 

vysielaní. Na rozdiel od predchádzajúceho listu, tento bol formulovaný tvrdšie 

a neústupnejšie. Pre odsun sovietskych rakiet z Kuby si kládol ako podmienku odsun 

amerických rakiet z Turecka. 
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5.2.1 Dilema interpretácie 

Aj keď každá z vyššie popísaných udalostí bola nesporne závažná, ak by nastala 

osamotene, nepredstavovala by až takú zásadnú eskaláciu sporu. Bol to však ich spojený 

účinok, ktorý postavil americkú stranu pred zásadnú otázku, či došlo k radikálnej zmene 

sovietskeho postoja. Dilema interpretácie v tomto momente nesmerovala k tomu, čo 

bolo cieľom týchto krokov, ako skôr, či všetky tri udalosti spolu priamo súvisia alebo či 

sa jedná iba o zhodu náhod. 

5.2.1.1 Dve možné interpretácie 

Možné interpretácie boli v zásade dve. Prvou z nich bolo, že udalosti skutočne 

navzájom súviseli. V takomto prípade by námorná provokácia, ako aj zostrelenie 

amerického špionážneho lietadla, vytvárali pôdu pre vystupňovanie sovietskych 

požiadaviek, ktoré následne zazneli vo zverejnenom liste. Či už by takáto náhla zmena 

politiky bola následkom zmeny vo vedení ZSSR, kde Chruščova vystriedali zástancovia 

tvrdej línie alebo by to bol samotný Chruščov, kto cítil potrebu zvýšiť tlak a dôraz práve 

preto, aby svoju pozíciu pred radikálnejším krídlom politbyra ubránil, v oboch 

prípadoch by to znamenalo, že dohoda so ZSSR nebude možná, respektíve nebude 

možná za podmienok, ktoré sa zdali reálne a Spojeným štátom prijateľné ešte 

predchádzajúci deň. 

Druhou možnosťou bolo, že incidenty spolu nesúviseli, a teda by mali byť 

posudzované nezávisle od seba. Pokus o narušenie karantény mohol byť len skúškou 

toho, či jej vynucovanie myslia Spojené štáty vážne. Akonáhle sa ukázalo že áno, 

sovietska strana ustúpila a loď zmenila kurz. Zostrelenie amerického lietadla tiež 

nemuselo mať spojitosť s oficiálnou politikou ZSSR, mohlo ísť síce o tragickú, ale 

pritom len nešťastnú náhodu, iniciatívne rozhodnutie vojenského veliteľa bez 

konzultácie s jeho nadriadenými. A Chruščovov list mohol byť prejavom toho, že si 

politbyro uvedomilo príležitosť, ktorú pre nich americká snaha vyriešiť otázku rakiet 

bez vojenského konfliktu predstavuje. V takomto prípade by teda priestor pre dohodu 

stále ostával. 

Prezident Kennedy v tomto prípade opäť preukázal svoj záujem o vyriešenie 

krízy bez toho, aby viedla k vážnemu konfliktu so Sovietskym zväzom. Udalosti z 27. 

októbra interpretoval ako samostatné a nesúvisiace incidenty, ktoré nenaznačovali 

zásadný obrat v postoji Sovietskeho zväzu. 
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5.2.2 Dilema reakcie 

Momentom rozhodnutia pristupovať k incidentom z 27. októbra individuálne, 

vyvstala potreba rozhodnutia o patričnej reakcii na každý z nich. Nakoľko narušenie 

karantény sa vyriešilo ústupom sovietskej strany a následnou zmenou kurzu sporného 

plavidla, pred prezidentom Kennedym ostali iba dve udalosti, ku ktorým bolo 

nevyhnutné zaujať postoj. 

Najvýbušnejší potenciál malo zostrelené americké lietadlo. Prvou 

a najprirodzenejšou reakciou bolo pristúpiť k vojenskej odvete. Problémom bolo, že 

americká armádna doktrína vyžadovala v takomto prípade nielen odvetu voči 

nepriateľskému zariadeniu, prípadne jednotke zodpovednej za útok na americký cieľ, 

ale aj zaistenie bezpečnosti pre nasledujúce americké jednotky, vykonávajúce rovnakú 

činnosť ako tá napadnutá (Scott, L., 2007, str. 96). V praxi by to znamenalo, že by 

americké letectvo zničilo nielen stanovisko protivzdušnej obrany, ktoré U-2 zostrelilo, 

ale aj ostatné, ktoré by mohli ohroziť ďalšie prieskumné lety nad Kubou. Vojenskou 

odpoveďou na zostrelené lietadlo by bola výrazná eskalácia napätia. 

Druhou možnosťou bolo nepristúpiť k vojenskej odplate za zostrelené lietadlo 

a radšej sa sústrediť na nájdenie riešenia celej krízy. Toto by umožnilo americkému 

prezidentovi vyhnúť sa eskalácii a predísť tomu, že by sa situácia mohla vymknúť spod 

kontroly. 

Ďalšiu rovinu dilemy, pred ktorou Kennedy stál, predstavovalo rozhodovanie 

o tom, ako zareagovať na Chruščovov verejný list a na požiadavky, ktoré v ňom 

vzniesol. V princípe sa mohli Spojené štáty rozhodnúť zareagovať naň, čo by 

znamenalo, že by museli buď odmietnuť sovietske požiadavky a tým vyhrotiť napätie, 

alebo im ustúpiť, čo by ale bolo v rozpore s ich postojom od samotného začiatku krízy. 

Alternatívou v tomto prípade bolo na tento Chruščovov krok nereagovať a snažiť sa 

pracovať na nájdení riešenia v rozsahu návrhov, ktoré zazneli v predchádzajúci deň. 

Model racionálnej politiky teda ukázal dve možné reakcie Spojených štátov, 

ktoré prichádzali do úvahy. Stručne podané, USA mohli na incidenty z 27. októbra  

priamo zareagovať, alebo nie. Organizačný model poukazuje na skutočnosť, že 

v prípade reakcie na zostrelenie lietadla by to predstavovalo takú eskaláciu napätia, 

ktorú prezident Kennedy nebol ochotný podstúpiť. Preto osobne zabránil ozbrojeným 

silám pristúpiť k odvete (Scott, L., 2007, str. 88). V prípade Chruščovových nových 

požiadaviek sa jednalo viac o otázky politické a teda zodpovedajúce optike 
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byrokratického modelu. Nutnosť odmietnutia Chruščovových požiadaviek, prípadne 

nutnosť na ne pristúpiť, by predstavovali dôkaz o tom, že Kennedyho politika od 

začiatku trvania krízy nebola úspešná. Kennedy mal teda aj osobný záujem na tom, aby 

rokovanie nestroskotalo, respektíve aby výsledky rokovaní nemohli byť vnímané ako 

diskreditácia Spojených štátov jednak ako veľmoci a jednak ako spoľahlivého spojenca. 

Tým pádom analýza prostredníctvom konceptuálnych modelov opäť poslúžila na 

elimináciu časti možných reakcií, ponechávajúc len jednu. Tou bolo vyhnúť sa priamej 

reakcii na oba incidenty a radšej pokračovať vo vyjednávaní z pozícií vymedzených v 

predchádzajúci deň. Presne to bol aj postup, ktorý zvolil prezident Kennedy. 

V oficiálnom liste zaslanom Chruščovovi vyjadril súhlas s jeho kompromisným 

návrhom z 26. októbra. Okrem tejto formálnej komunikácie zvolila americká strana aj 

neformálnu. Prezidentov brat tlmočil postoj americkej administratívy aj osobne 

sovietskemu veľvyslancovi. Neformálne prisľúbil aj vyriešenie otázky rakiet v Turecku, 

ale za podmienok, ktoré si zvolia Spojené štáty tak, aby to nebolo spájané 

s problematikou Kuby. 

5.2.3 Odpoveď ZSSR 

Aj Chruščov a politbyro si 27. októbra uvedomovali, že spor ohľadom rakiet na 

Kube má potenciál vymknúť sa spod kontroly. Zostrelenie amerického lietadla bolo 

dôkazom toho, že aj keď vedenie oboch veľmocí má záujem o nájdenie pokojného 

riešenia, spúšťačom eskalácie môžu byť rozhodnutia na oveľa nižších stupňoch velenia. 

Vojenskí velitelia, uvedení do stavu pohotovosti, sa museli vyrovnávať s odlišnými 

problémami, ako ich najvyšší politickí predstavitelia. Taktické a operačné rozhodnutia, 

ktoré museli prijímať, mohli mať za následok taký vývoj udalostí, ktorých ďalšia 

kontrola by už nebola ani v moci vedenia krajín. 

Chruščov sa navyše musel vyrovnávať s čoraz vážnejšími prejavmi hystérie 

u Castra, ktorý sa obával, že americký útok na Kubu je otázkou najbližších dní či hodín. 

V tejto atmosfére dospelo politbyro k rozhodnutiu, že minimum pre to, aby mohli 

z krízy vycúvať bez dojmu jednostranných ústupkov Spojeným štátom, je obsiahnuté 

v kompromisnom návrhu, s ktorým vyjadril Kennedy súhlas. Keď potom navyše 

obdržali aj neformálny prísľub vyriešenia otázky amerických strategických síl 

v Turecku, nevideli už žiaden prínos v pokračovaní krízy a s návrhom oficiálnej dohody 

súhlasili. 
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5.3 Riešenie bezpečnostnej dilemy optikou teórií R. Jervisa 

Ako bolo v tejto práci už spomenuté, Robert Jervis videl dva hlavné spôsoby 

uplatnenia sily pri hľadaní východiska alebo riešenia bezpečnostnej dilemy. Išlo jednak 

o teóriu odstrašovania a potom o takzvanú špirálovú teóriu. Obe majú svoje špecifiká a 

každá z nich je najúčinnejšia v inej špecifickej situácii, v závislosti od zámerov 

zúčastnených aktérov. V nasledujúcej časti práce sa teda podrobnejšie pozrieme, do akej 

miery je možné tieto spomenuté prístupy k riešeniu bezpečnostnej dilemy identifikovať 

v udalostiach Karibskej krízy a ak ich skutočne identifikujeme, do akej miery bolo ich 

uplatnenie účinné. Ako na prvé sa zameriame na odstrašovanie. Je to úplne prirodzená 

prvá voľba, nakoľko mechanizmus odstrašovania bol jedným z tých, ktoré kľúčovo 

ovplyvňovali bezpečnostné prostredie v období Studenej vojny. 

5.3.1 Faktor odstrašovania v Kubánskej kríze 

Odstrašovanie bolo významným faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie 

Spojených štátov a Sovietskeho zväzu počas krízy. Je možné vnímať dve základné 

roviny, v ktorých sa prejavovalo. Na úrovni strategickej je to nukleárne odstrašovanie, 

pôsobiace ako stabilizujúci prvok na globálnu bezpečnostnú situáciu bipolárne 

rozdeleného sveta. Taktickú úroveň zase predstavuje konvenčné zastrašovanie, 

vyplývajúce zo skutočnosti, že konvenčné možnosti oboch veľmocí boli v rôznych 

geografických miestach odlišné. 

5.3.1.1 Nukleárne odstrašovanie 

História nukleárneho odstrašovania je do istej miery históriou Studenej vojny. 

Nie je náhoda, že práve miera rozšírenia nukleárnych zbraní a ich nosičov slúži ako 

jedno z možných kritérií delenia Studenej vojny do fáz. 

Prvá fáza predstavovala jadrový monopol Spojených štátov. V roku 1945 boli 

USA jedinou krajinou, ktorá úspešne zavŕšila program vývoja jadrovej zbrane, vrátane 

jej otestovania a aj praktického nasadenia. Premietlo sa to aj do strategického myslenia 

USA, kde začali byť jadrové zbrane pokladané za plnohodnotnú súčasť výzbroje a 

prostriedok na odvrátenie konvenčného útoku ZSSR v Európe (Eichler, J., 2014, str. 75-

76). 

K zmene dochádza v roku 1949 po tom, ako Sovietsky zväz úspešne vykoná 

svoju vlastnú jadrovú skúšku. Aj keď tým formálne končí monopol USA na nukleárne 

zbrane, v praxi naďalej pokračuje, keďže ZSSR chýbajú prostriedky na to, aby svojimi 
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vlastnými jadrovými prostriedkami ohrozil Spojené štáty. Preto o druhej fáze Studenej 

vojny môžeme hovoriť aj ako o relatívnom jadrovom monopole USA. Hlavnými 

nosičmi amerických strategických jadrových zbraní ostáva strategické letectvo, ale 

začína sa aj s rozmiestňovaním taktických nukleárnych zbraňových systémov v Európe, 

ako súčasť koncepcie NATO hromadných jadrových úderov v prípade konvenčného 

útoku zo Sovietskeho zväzu (Eichler, J., 2014, str. 78). 

Až v roku 1957 nachádza Zväz sovietskych socialistických republík odpoveď na 

strategické letectvo USA. Po úspešnom vypustení prvej umelej družice Zeme Sovietsky 

zväz dokázal schopnosť vypustiť raketu na obežnú dráhu a teda aj schopnosť vypúšťať 

medzikontinentálne balistické strely. Od tohto momentu už územie Spojených štátov 

nebolo mimo dosah sovietskych jadrových hlavíc a medzikontinentálne strely sa 

čoskoro stali nosnou zložkou jadrových arzenálov oboch veľmocí. V rámci tejto fázy 

Studenej vojny sa USA aj ZSSR ocitli v pozícii zaručujúcej v prípade jadrového 

konfliktu ich vzájomné zničenie. Každá zo strán mohla v prípade útoku odpovedať 

porovnateľne ničivým odvetným úderom. (Eichler, J., 2014, str. 98-99). 

Veľmoci sa tak v dobe Kubánskej raketovej krízy nachádzali v stave 

nukleárneho patu. Obe disponovali značným arzenálom strategických nukleárnych 

zbraní, ale najväčší význam týchto zbraní spočíval v samotnej ich existencii. Ich účelom 

sa stalo najmä odrádzanie protivníka od toho, aby zahájil prvý úder. 

5.3.1.2 Konvenčné odstrašovanie 

Vo svojej podstate má konvenčné odstrašovanie tú istú úlohu, ako nukleárne. 

Cieľom je hrozbou použitia konvenčných síl odradiť protivníka od určitého konania. 

Rozdiely sú samozrejme v rovine praktickej aplikácie. Strategický nukleárny arzenál 

umožňuje jeho držiteľovi v relatívne krátkej dobe od rozhodnutia zasiahnuť teoreticky 

ľubovoľné miesto na Zemi s masívnym ničivým účinkom. Pri konvenčných silách je 

však limitujúcim faktorom ich prítomnosť v oblasti sporu, prípadne schopnosť 

odstrašujúcej strany ich do danej oblasti dostatočne rýchlo a v dostatočnej koncentrácii 

presunúť. 

Pre globálnych aktérov medzinárodných vzťahov je problematické zabezpečiť 

dostatočnú vojenskú prítomnosť v každej oblasti, kde zasahujú ich sféry záujmu. Vo 

výsledku si tak musia stanoviť priority a rozhodnúť sa, v ktorých miestach budú 

koncentrovať svoje sily a ktoré nechajú len so symbolickou ochranou alebo úplne 

nechránené. Vznikajú tak oblasti, kde nie sú schopní reagovať na prípadnú agresiu alebo 
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kde ich reakcia môže byť len obmedzená. Hypotetický agresor sa potom môže spoliehať 

na to, že ak daný aktér nemôže zareagovať okamžite a zabrániť mu v konaní, jeho 

motivácia už nebude dostatočne silná k tomu, aby zareagoval až dodatočne, najmä ak k 

takejto agresii dôjde v oblasti, ktorá je na periférii záujmu tohto aktéra. 

Napriek tomu však nie je možné tvrdiť, že konvenčné odstrašovanie je 

automaticky menej účinné ako nukleárne. Skutočnosť môže byť práve opačná. Účinok 

nukleárnych zbraní je mimoriadne ničivý a ich prípadné nasadenie sa bezpochyby 

stretne s hromadným odsudzovaním ako zo strany obyvateľov krajiny, ktorá by tak 

učinila, tak aj zo strany medzinárodného spoločenstva. Celkové spoločenské a politické 

náklady takéhoto rozhodnutia sú teda veľmi vysoké a je nepravdepodobné, že by ich 

použitie štandardný aktér medzinárodných vzťahov reálne zvažoval v inej situácii ako 

takej, kde by bola ohrozená samotná jeho existencia a neexistovali by žiadne iné 

prostriedky, ktoré by ešte vedel na svoju ochranu použiť. 

Na druhej strane spoločenské a politické náklady nasadenia konvenčných síl sú 

rozhodne nižšie a ako ukazuje história, aktéri medzinárodných vzťahov sa neostýchajú 

používať ich. Z tohto dôvodu konvenčná hrozba môže byť účinnejšia, ak sa jedná o 

bežný konflikt alebo agresiu. 

5.3.1.3 Účinnosť odstrašovania počas Karibskej krízy 

Oba mechanizmy, nukleárne aj konvenčné odstrašovanie, sa prejavili aj počas 

Karibskej krízy. Nukleárny pat vytváral širší rámec vplývajúci na rozhodovanie oboch 

hlavných aktérov. Skutočnosť, že globálny konflikt medzi veľmocami by takmer určite 

viedol k nukleárnej výmene, ktorá by skončila ich vzájomným zničením, pôsobila ako 

externý obmedzujúci faktor. Kennedy aj Chruščov si uvedomovali možné následky 

takéhoto konfliktu a preto sa počas celej krízy snažili podnikať také kroky, ktoré mu 

zabránia. Je to vidieť aj v obmedzeniach, ktoré kládli na svoje ozbrojené zložky, snažiac 

sa zabrániť možnosti, že by sa k jadrovému útoku odhodlali jednotky na nižšom stupni 

velenia bez priamej autorizácie. Zatiaľ čo Chruščov zakázal sovietskym silám na Kube 

použiť jadrové zbrane bez výslovného povolenia z Moskvy (Scott, L., 2007, str. 86), 

Kennedy zase prikázal americkým silám v Európe, aby v prípade nutnosti zničili rakety 

s jadrovými hlavicami, ktoré tam USA umiestnili, ak by nedokázali zabrániť 

hostiteľským krajinám v ich použití (Scott, L., 2007, str. 99). 

Veľmi prezieravé bolo vyhlásenie prezidenta Kennedyho v rámci prejavu 22. 

októbra. Popri zverejnení skutočnosti, že USA objavili sovietske rakety na Kube, pridal 
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výstrahu, že odpálenie rakety z Kuby voči akémukoľvek cieľu na Západnej pologuli sa 

bude považovať za odpálenie sovietskej rakety proti územiu USA a Spojené štáty na to 

budú reagovať patričnými odvetnými opatreniami (Freedman, L., 2002, str 193). Týmto 

vyhlásením dal Kennedy deklaratívne najavo, že sovietske nukleárne sily na Kube sú 

preňho súčasťou existujúcej jadrovej rovnice medzi USA a ZSSR a ktorej narušenie 

nemôže priniesť Sovietskemu zväzu žiaden úžitok. 

Účinok nukleárneho odstrašovania teda spočíval najmä v tom, že si vodcovia 

oboch mocností uvedomovali dôsledky použitia jadrových zbraní a podnikali kroky k 

tomu, aby sa vyhli situácii vyžadujúcej ich použitie. Neznamená to však, že by sa 

explicitná hrozba nasadenia jadrových zbraní v súboji o Kubu, ktorý USA a ZSSR 

viedli už od roku 1959, vôbec nevyskytla. Bolo to však ešte pred samotnou krízou, v 

roku 1960. V júli toho roku Chruščov vo svojom prejave vyslovil pripravenosť 

Sovietskeho zväzu v prípade potreby na ochranu Kuby pred Spojenými štátmi nasadiť aj 

nukleárne zbrane (Fursenko, A. – Naftali, T., 2006, str 305 – 306). Nakoľko už 

nasledujúci rok USA zorganizovali inváziu za účelom zosadenia Castrovho režimu, dá 

sa povedať, že v tomto prípade bolo odstrašovanie neúčinné. V kontexte nasledujúcich 

udalostí je možné vysloviť aj domnienku, že práve toto vyjadrenie Chruščova spôsobilo 

chybné očakávania u Fidela Castra a následné zaslanie žiadosti Chruščovovi v dobe 

vrcholiaceho napätia počas Karibskej krízy, ktorú si ten vysvetlil ako žiadosť o 

nasadenie nukleárnych zbraní voči USA ako jedinej možnosti predísť americkému 

útoku. Bol to aj tento prejav nestability kubánskeho spojenca, ktorý nakoniec pomohol 

presvedčiť Chruščova k dohode navrhnutej Kennedym (Fursenko, A. – Naftali, T., 

1998, str 283 – 284). 

Na druhej strane, prezident Kennedy k priamej hrozbe nasadenia nukleárnych 

zbraní nepristúpil. Naopak, všetky explicitné hrozby, ktoré USA urobili, boli výlučne 

konvenčného charakteru. Zvažované kroky, teda nálet alebo invázia, ako aj nakoniec 

prijatá námorná blokáda, neobsahovali prvok nukleárnej hrozby. To im dodávalo na 

dôveryhodnosti. Spojené štáty už v minulosti dokázali pripravenosť k priamej vojenskej 

intervencii, keď pociťovali ohrozenie svojich záujmov. Intervencia v Kóreii bola z 

historického pohľadu relatívne čerstvou pripomienkou tejto skutočnosti. Fidel Castro 

bol presvedčený, že tieto hrozby sú reálne a Chruščov tiež nemal dôvod pochybovať o 

ich dôveryhodnosti. Všetci zúčastnení aktéri teda nepochybovali, že v momente, keď 
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prezident Kennedy bude pociťovať, že vyčerpal všetky možnosti hľadania riešenia 

vyjednávaním, bol by ochotný pristúpiť k vojenskej intervencii. 

V druhej kapitole tejto práce sme uviedli podmienky, ktoré musia byť splnené k 

tomu, aby odstrašovanie bolo účinné. V prvom rade musí byť hrozba dôveryhodná a 

uveriteľná. Určitá forma vojenskej intervencie Spojených štátov proti sovietskym 

zbraňovým systémom na Kube nebola nereálna a ako Chruščov, tak aj Castro ich 

považovali za možný a v určitej situácii aj pravdepodobný scenár. Tým pádom je možné 

povedať, že požiadavka na kredibilitu hrozby bola splnená. 

Ďalšou podmienkou je, že obe zúčastnené strany musia mať reálny záujem 

dohodnúť sa. Aj o tejto je možné povedať, že bola splnená. Bez ohľadu na pôvodné 

zámery, ktoré Chruščova viedli k umiestneniu jadrových zbraní na Kubu, v konečnom 

dôsledku bolo preňho prioritou dohodnúť sa s prezidentom Kennedym na vyriešení 

konfliktu. Tak isto Kennedyho hlavný zámer bol nájsť dohodu so sovietmi, napriek 

tomu, že počas celej doby trvania krízy pokračovali prípravy na prípadné vojenské 

riešenie. 

Poslednou z podmienok úspešne fungujúceho odstrašovania je existencia reálnej 

alternatívy prijateľnej pre všetky zúčastnené strany. Touto alternatívou bola v prípade 

Karibskej krízy neoficiálna dohoda o zobchodovaní rakiet z Kuby za rakety z Turecka. 

Pre Chruščovova bolo odstránenie amerických rakiet z Turecka dostatočnou 

satisfakciou za to, že verejne ustúpil v otázke Kuby. Pre Kennedyho, ktorý vedel, že 

raketové systémy v Turecku môžu byť výhodnejšie nahradené balistickými strelami 

odpaľovanými z ponoriek v Stredozemnom mori, predstavovali rakety z Turecka 

primeranú cenu za Kubu bez jadrových zbraní. Tým, že sovieti súhlasili s podmienkou 

utajenia tejto dohody, vyhli sa USA riziku nevôle u spojencov, ktorú by takýto obchod 

zrealizovaný verejne vyvolal. Je teda možné povedať, že technika odstrašovania, tak 

ako bola Spojenými štátmi počas Karibskej krízy uplatnená, mala všetky predpoklady k 

jej maximálnemu účinku. 

5.3.2 Faktor špirálovej eskalácie v kontexte Kubánskej krízy 

Rober Jervis pri  popise svojej špirálovej teórie uvádza, že zodpovedá situácii, 

pri ktorej ani jedna zo strán určitého sporu nepodniká kroky, ktoré by priamo smerovali 

k agresii. Naopak, môže sa jednať o kroky a opatrenia, od ktorých sa očakáva zvýšenie 

bezpečnosti určitého aktéra. Ak však druhá strana pociťuje, že tieto kroky znižujú jej 
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vnímanú mieru bezpečnosti, môže prijať protiopatrenia vyvolávajúce následne zvýšenie 

pocitu ohrozenia a potrebu ďalších krokov u prvého aktéra. 

Analýza motivácie Sovietskeho zväzu a samotného Chruščova nám ukázala, že 

motívy, vedúce k rozhodnutiu umiestniť na Kube jadrové zbrane, sa týkali skôr 

medzinárodného postavenia a prestíže ZSSR a pocitu ohrozenia, ktorý v Sovietskom 

zväze vyvolávali americké jadrové zbrane rozmiestnené v Európe. Tak isto sme už 

poukázali na to, že priamymi dôsledkami Chruščovovho rozhodnutia nebolo vyrovnanie 

síl a nastolenie novej rovnováhy, ale naopak, zvýšenie napätia medzi veľmocami. Tento 

mechanizmus teda plne korešponduje s Jervisovou špirálovou teóriou. 

Tak isto sme analýze podrobili reakciu Kennedyho a Spojených štátov. Ukázali 

sme si, že prebiehajúcu inštaláciu rakiet schopných niesť jadrové hlavice na Kube 

nepovažovali za priamu vojenskú hrozbu, ale určite tento krok považovali za agresívny 

pokus ZSSR o narušenie rovnováhy síl, na ktorý museli reagovať. Americká reakcia 

mala podobu dôraznej žiadosti o odstránenie všetkých ofenzívnych zbraňových 

systémov umiestnených na Kube. Navyše bola podporená aj aktívnym protiopatrením v 

podobe námornej blokády. Tá mala za účel zabrániť ďalšiemu prísunu vojenského 

materiálu zo Sovietskeho zväzu. Spojené štáty sa teda rozhodli neustúpiť, ale zaujali 

konfrontačný postoj. Toto prinieslo ďalšie zvýšenie napätia medzi nimi a sovietmi a 

teda to svedčí o tom, že mechanizmus popísaný špirálovou teóriou nebol len príčinou 

Karibskej krízy, ale aj priamo počas nej ovplyvňoval dianie. 

5.3.2.1 Eskalácia ako nástroj 

Ako Chruščov, tak aj Kennedy teda preukázali, že nemali zábrany použiť 

zvyšovanie napätia a eskaláciu sporu ako nástroj aj v situácii, kde v skutočnosti nemali 

záujem o vyhrotenie, prípadne o otvorený konflikt. V kontexte Kubánskej raketovej 

krízy sa teraz skúsime pozrieť na to, ktorý z oboch vodcov dokázal tento nástroj 

uplatniť vo svoj prospech v októbri 1962. 

Už sme opakovane ilustrovali, že po odhalení sovietskych plánov na Kube sa 

prezident Kennedy odhodlal ku konfrontácii. Prítomnosť rakiet na ostrove považoval za 

neprijateľnú a žiadal ich odstránenie. Aby zdôraznil svoje odhodlanie dopracovať sa k 

tomuto výsledku, ohlásil pripravovanú námornú operáciu, ktorá mala zastaviť dovoz 

ďalších rakiet, bojových hlavíc a iného vojenského materiálu zo ZSSR. 

Chruščov mohol v danej situácii buďto ustúpiť, čo nebolo prijateľné, alebo 

reagovať. Keďže pre Spojené štáty bola prítomnosť rakiet niečím, o čom neboli ochotní 
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rokovať, akákoľvek Chruščovova reakcia s výnimkou ústupku, musela zákonite 

spôsobiť ďalšie zvyšovanie napätia. Jeho pozícia na eskaláciu však nebola optimálna. 

Akékoľvek aktívne opatrenia, ktorými by sa pokúsil dokázať, že je pripravený presadiť 

si svoje zámery aj napriek odporu USA, by nebezpečne priblížili možnosť priamej 

vojenskej konfrontácie veľmocí. Či už by dal príkaz sovietskym lodiam, aby 

nerešpektovali americkú námornú blokádu, alebo by sa pokúsil vytvoriť tlak napríklad 

cez Západný Berlín, musel by sa spoliehať na to, že prezident Kennedy by nakoniec 

nebol ochotný ísť do priamej konfrontácie. Chruščov si však musel byť vedomý toho, že 

americký prezident by bol pod mimoriadne silným tlakom na to, aby sovietom 

neustúpil. A prípadné rozhodnutie ísť do konfrontácie so ZSSR by Kennedymu zrejme 

uľahčila aj skutočnosť, že by musel reagovať na Chruščovove kroky, ktoré by mohol 

ľahko a v podstate v kontexte udalostí do istej miery aj legitímne vydávať za úmyselné 

vyhrocovanie a agresiu. 

Za týchto podmienok sa Chruščovova reakcia teda obmedzila na to, že obhajoval 

svoje kroky ako legitímne a v záujme bezpečnosti ZSSR a Kuby. Tak isto vyhlásil 

pripravenosť postaviť sa americkým námorným silám vynucujúcim blokádu. Ale 

podstatné bolo, že nepodnikol žiadne aktívne kroky, ktoré by dohnali Kennedyho do 

situácie, kde by musel preukázať skutočné odhodlanie použiť silu na dosiahnutie 

svojich požiadaviek. V tejto súvislosti je možné vysloviť domnienku, že Chruščov 

správne identifikoval mechanizmus, ktorý bol uvedený do pohybu udalosťami 16. 

októbra 1962. Sovietske kroky v momente vrcholiacej krízy v konečnom dôsledku 

totižto nakoniec smerovali k snahe nájsť dohodu, zmierniť napätie a predísť priamej 

konfrontácii. 

Druhá strana sporu, teda prezident Kennedy, taktiež vedome pracovala s 

eskaláciou situácie. Na rozdiel od Chruščova mal k tomu Kennedy oveľa výhodnejšie 

podmienky. Keďže so strany Sovietskeho zväzu bola snaha o maximálne utajenie 

operácie na Kube, nemali Spojené štáty problém po odhalení tieto aktivity vydávať za 

agresívne kroky Chruščova a politbyra. Bez väčších ťažkostí sa im podarilo dostať na 

svoju stranu aj časť medzinárodného spoločenstva, keď v rámci Organizácie 

amerických štátov presadili rezolúciu odsudzujúcu kroky ZSSR a oprávňujúcu USA 

podniknúť potrebné opatrenia na odstránenie tejto hrozby. Toto poskytlo americkej 

reakcii krytie legitímnosti, aj legality. Ich snaha o odstránenie vnímanej hrozby sa 
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považovala za legitímnu a rezolúcia OAS im zase dodávala aspoň čiastočnú 

medzinárodnú legitimitu. 

V tejto pozícii sa pre Kennedyho vytvoril priestor, v rámci ktorého mohol po 

určitú dobu eskalovať napätie a vytvárať tlak na Chruščova a pritom stále svoje kroky 

obhajovať ako legitímne obranné opatrenia proti Sovietskej agresii. Zahájenie námornej 

karantény voči Kube, ako aj avizovaná možnosť jej rozšírenia na ďalšie komodity, 

predstavovali práve tento typ nátlaku. Okrem toho bolo pri nasledujúcich neformálnych 

rokovaniach medzi sovietskymi a americkými predstaviteľmi zdôraznené to, že ak 

nedôjde k dohode, tak v určitom okamihu nebude mať prezident Kennedy inú možnosť, 

ako skutočne pristúpiť k vojenskému riešeniu. 

Pri hodnotení odstrašovania sme už uviedli, že USA mali oveľa silnejšie 

postavenie pre konvenčný vojenský zásah na Kube, ako mal ZSSR pri obrane voči 

takémuto útoku. Tieto skutočnosti dodávali Kennedyho konaniu váhu a umožnili mu 

vytvoriť situáciu, v ktorej sa nedalo očakávať, že by ďalšia eskalácia bola pre Sovietsky 

zväz prínosom. Tým sa otvorila cesta k tomu, aby obe strany mali reálny záujem na 

hľadaní riešenia cestou rokovaní a vzájomnej dohody. 

Je teda možné povedať, že prezident Kennedy aktívne využíval nárast napätia 

ako podporný nástroj pri odstrašovaní. Napriek tomu, že výsledná dohoda bola 

kompromisom, kde pristúpili k ústupkom ako Spojené štáty, tak aj Sovietsky zväz, 

ochota ZSSR k takejto dohode pristúpiť bola nepopierateľne ovplyvnená tlakom, ktorý 

vytvárali kroky USA. 

5.4 Karibská kríza – kontrafaktuálna analýza 

Doteraz sme s použitím konceptuálnych modelov dokázali analyzovať 

rozhodovací proces Spojených štátov počas Karibskej krízy. Na základe modelu 

racionálnej politiky sme zosumarizovali možnosti reakcií, ktoré USA mali, organizačný 

a byrokratický model nám zase umožnili niektoré z týchto možných reakcií vylúčiť. 

Ostávajúce možnosti sa zhodovali s krokmi, ktoré Spojené štáty reálne podnikli. 

Presnosť, s ktorou dokázala analýza konkrétnej historickej udalosti prostredníctvom 

týchto modelov vysvetliť, prečo jednotliví aktéri konali tak, ako konali, dodáva váhu 

tvrdeniu ich autora Grahama Allisona, že pri súbežnom použití môžu konceptuálne 

modely slúžiť aj ako nástroj na predpoveď budúceho konania. Nasledujúca časť práce 

sa pokúsi práve o toto. Pokúsime sa o kontrafaktuálnu analýzu Karibskej krízy 

v prípade, že by sa Spojené štáty rozhodli pre vojenskú intervenciu. 
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5.4.1 Kontrafaktuálna analýza 

Odbor medzinárodných vzťahov trpí principiálne rovnakým handicapom ako 

ostatné sociálne vedy a tým je nemožnosť riadeného experimentu na potvrdenie alebo 

vyvrátenie teórií. K dispozícii máme historické fakty, ktoré nám hovoria, ako v určitej 

situácii reagovali zúčastnení aktéri a aký bol výsledok tohto konania. Ak však chceme 

skúmať mieru kauzality medzi konaním aktérov a výsledkami, najideálnejšie by bolo 

situáciu zopakovať, pričom by sme cielene pozmenili konanie aktérov pri zachovaní 

všetkých ostatných faktov a sledovali, k akému výsledku by viedlo toto pozmenené  

konanie, teda vykonať riadený experiment. To samozrejme možné nie je. Najbližšie sa 

k tomu dokážeme priblížiť použitím takzvanej kontrafaktuálnej analýzy (Tetlock, P.E. – 

Belkin, A., 1996, str. 6). V podstate ide o formu myšlienkového experimentu, 

o sformovanie konjuktívneho tvrdenia, kde pre účely argumentácie sa predpokladá, že 

určitá východisková skutočnosť je nepravdivá (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 4). 

Táto všeobecná definícia však ponecháva relatívne veľkú mieru voľnosti v tom, 

ako k tvorbe kontrafaktuálnych úvah pristupovať, čoho následkom môžu byť čisté 

špekulácie bez pridanej hodnoty k téme, ktorú sa snažíme spracovať. Je preto potrebné 

stanoviť si určité kritériá a štandardy, ktoré tieto analýzy posunú z roviny nezáväzných 

úvah na úroveň výskumných nástrojov. V ďalšom texte tak budeme stavať na zásadách 

a kritériách, ktoré vo svojej práci sformulovali Philip Tetlock a Aaron Belkin. 

Kontrafaktuálne metódy rozdelili do niekoľkých skupín, pričom každá skupina sa 

vyznačuje určitými zásadami a odlišnou metodikou. Je to tým, že každá z nich 

zodpovedá inému účelu. Voľba konkrétnej metódy teda bude vychádzať z toho, aký má 

byť cieľ konkrétnej kontrafaktuálnej úvahy. 

5.4.1.1 Kategórie kontrafaktuálnych postupov 

Prvou kategóriou sú idiografické kontrafaktuály. Ich primárnym účelom je 

skúmanie pravdepodobnosti, že sa určitá historická udalosť odohrala práve tým 

spôsobom, ktorým sa odohrala. Základnou otázkou teda je, či bol daný historický vývoj 

nevyhnutný. Pri tejto forme kontrafatkuálnej analýzy sa sústredíme na to, čo bolo 

v danom historickom momente reálne možné vzhľadom na aktuálnu situáciu a vzťahy 

medzi jednotlivými aktérmi. Vo svojej podstate sa jedná o prípadovú štúdiu, mala by 

byť dodržiavaná zásada minimálneho prepisovania histórie. Musí sa jednať o takú 

variáciu, ktorá je relatívne ľahko predstaviteľná a nevyžaduje masívne a z pohľadu 
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reality nemožné zásahy a zmeny. Tento prístup nám umožňuje sformulovať hodnotenie 

histórie tým, že zvažujeme, aké alternatívy mali zúčastnení aktéri a tak isto aj to, prečo 

tieto alternatívy neboli aktérmi zvolené (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 7-8). 

Nasleduje takzvané nomotetické testovanie teórie. Ako naznačuje názov, na 

rozdiel od idiografického prístupu nebude predmetom skúmania určitá konkrétna 

udalosť, ale bude nás zaujímať všeobecná platnosť určitej teórie pri jej aplikácii na 

príbuzné udalosti. Historická pravdepodobnosť tu prestáva byť podstatná, pretože dôraz 

je kladený na všeobecne platné zákonitosti danej teórie. Cieľom je poukázať na jej 

logické dôsledky, na vzťah kauzality medzi určitou skutočnosťou a následkom v rámci 

skúmanej teórie (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 8-10). 

Ako je z dosiaľ uvedeného zrejmé, idiografický a nomotetický prístup stoja do 

istej miery v protiklade a vzniká medzi nimi napätie. Toto sa pokúša prekonávať tretí 

prístup, identifikovaný Tetlockom a Belkinom, idiograficko-nomotetická syntéza. Aj 

keď nie je v spoločenských vedách príliš rozšírený, dajú sa nájsť praktické ukážky jeho 

uplatnenia. Príkladom sú takzvané teórie hier. Ide tu o silnú teóriu, teda o tvrdenie, že 

hlavní aktéri sa snažia o rovnovážnu stratégiu, ktorá sa aplikuje na konkrétnu historickú 

udalosť (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 10-11). 

Nasleduje kategória zvaná myšlienkové experimenty. Pri týchto je dôraz kladený 

na logické argumenty a na simuláciu. Tieto experimenty môžu poslúžiť ako podpora pri 

kauzálnej argumentácii, prípadne môžu naopak poukázať na rozpory a protirečenia, 

ktoré sa v takejto argumentácii nachádzajú. Istou slabinou môže byť skutočnosť, že 

takéto simulácie predstavujú vždy len jednu z množiny všetkých možných interpretácií 

určitých skutočností (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 12-13). 

Poslednou kategóriou sú mentálne simulácie. Nejedná sa o simulácie tak úzko 

logicky viazané, ako pri predchádzajúcej kategórii, ale takisto dokážu poukázať na 

možné protirečenia testovaného argumentu. Aktér pomocou nich môže získať obraz 

o svojom myšlienkovom stave vzhľadom na určitú skutočnosť, môžu poukázať na 

morálnu nekonzistentnosť a používanie dvojakých štandardov. Umožňujú poukázať na 

protichodné a nekonzistentné stránky aktérovho vnímania skutočnosti a toho, čo 

považuje za pravdu a takisto môžu poukázať na protirečivosť aktérových predsudkov. 

Keď poznáme výsledok určitej udalosti, sme náchylnejší práve tento výsledok 

považovať za najpravdepodobnejší, aj keď predtým mohli byť naše predpoklady 
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odlišné. Tým, že skúmame hypoteticky odlišné výsledky, sa udržujeme v stave 

otvorenosti k alternatívnym vývojom (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 13-15). 

5.4.1.2 Základné pravidlá tvorby kontrafaktuálnej hypotézy 

Keď sme si zadefinovali kategórie kontrafaktuálnych hypotéz v závislosti od 

sledovaného cieľa, ďalším krokom je stanovenie pravidiel, ktoré by sa mali pri ich 

tvorbe dodržiavať. Tým, že sa stanoví akýsi minimálny štandard, umožníme vzájomnú 

porovnateľnosť rôznych hypotéz, ktoré môžu byť často v priamom konflikte. 

Prvou požiadavkou je jasné stanovenie východiskovej udalosti a jej následkov. 

Stanovenú východiskovú udalosť následne pozmeníme a sformulujeme nové následky. 

Pri kontrolovanom experimente sa vychádza z predpokladu, že s výnimkou pozmenenej 

premennej ostávajú všetky ostatné parametre zachované. Pri kontrafaktuálnej hypotéze 

však stojíme pred otázkou, do akej miery je možné toto pravidlo zachovať. Závisieť to 

bude od každého konkrétneho prípadu, podľa toho, ako úzko bude daná východisková 

udalosť previazaná so zvyškom systému (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 19-21). 

Druhým pravidlom je potreba udržať logickú súdržnosť spájajúcich princípov. 

Spájajúce princípy musia umožňovať vývoj k výsledku, ktorý kontrafaktuálna analýza 

predkladá. Ide teda o požiadavku na to, aby si predkladaný vývoj zachoval vnútornú 

logiku. Spojovacie princípy tak v rozumnej miere určujú, čo všetko sa musí stať, aby 

bolo možné dospieť k postulovanému výsledku. Aj použité spojovacie princípy by mali 

byť vyberané na základe určitých kritérií. Musia byť konzistentné navzájom, 

s východiskovou udalosťou, ako aj s následkom (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 

21). 

Nasleduje požiadavka, aby predkladaná kontrafaktuálna hypotéza bola súdržná 

so všeobecne uznávanými historickými skutočnosťami. Ide vlastne o pravidlo 

minimálneho prepisovania histórie. Analýza by mala vychádzať zo skutočného sveta 

tak, ako bol predtým, než sa začalo s analýzou. Nemala by vyžadovať výrazné zmeny 

v histórii pred východiskovou udalosťou a nemala by zbytočne meniť to, čo vieme 

o aktéroch tejto udalosti, o ich postojoch a ich motiváciách (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 

1996, str. 23). 

Štvrtým pravidlom je súdržnosť hypotézy so všeobecne uznávanými 

teoretickými zákonitosťami. Ide opäť o požiadavku na spájajúce princípy, tentokrát 

z pohľadu uznávaných teórií. Zvolená teória sa tak vlastne stane istým vodítkom pre 

finálnu formuláciu výsledku (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 25-27). 
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Ďalšou požiadavkou na formulovanú hypotézu je jej súdržnosť so všeobecne 

uznávanými štatistickými zovšeobecneniami. Pri tvorbe kontrafaktuálnej analýzy sa dá 

z konkrétnych faktov vychádzať len do určitej miery. Skôr či neskôr sa ocitneme 

v situácii, kde musíme formulovať predpoklad vývoja, pričom reálne fakty k dispozícii 

mať nebudeme z prostého dôvodu, pretože formulujeme hypotézu vychádzajúcu 

z predpokladu, ktorý sa reálne nestal a teda nemáme k dispozícii žiadne faktické dáta, 

s ktorými by sme mohli pracovať. Práve tu sa preto obraciame na štatistické 

zovšeobecnenia, ktoré nám tieto chýbajúce fakty môžu nahradiť a umožniť nám tak 

našu hypotézu dokončiť (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str. 27-28). 

Poslednou požiadavkou podľa Tetlocka a Belkina je projektabilita hypotézy. Ide 

o to, aby kontrafaktuálna teória, ktorú sformulujeme, stála na generalizácii udržateľnej 

pri rôznych podmienkach. Teória musí byť projektovateľná jednak do minulosti, ako aj 

do budúcnosti. Pri porovnateľných východiskových udalostiach a podmienkach by sme 

mali dospieť k porovnateľnému výsledku. Vlastne ide o ekvivalent overiteľnosti 

experimentu v prípade, kde máme možnosť kontrolovaný experiment vykonať (Tetlock, 

P.E. – Belkin, A., 1996, str. 30). 

James Fearon tieto kritériá dopĺňa o jedno ďalšie. Tým je blízkosť 

východiskovej udalosti a následku. Zmyslom tohto kritéria je, aby následok nebol 

ovplyvňovaný množstvom krokov nasledujúcich po východiskovej udalosti. Aplikácia 

tohto kritéria by mala zaručiť preukázateľnosť priameho kauzálneho vzťahu 

východiskovej udalosti a následku (Fearon, J., 1996, str. 66). 

5.4.1.3 Vplyv subjektívneho vnímania 

Je dôležité neignorovať skutočnosť, že pri tvorbe kontrafaktuálnej hypotézy sa 

len ťažko budeme môcť zbaviť vplyvu subjektívnych predsudkov, ktoré budú 

ovplyvňovať myslenie autora. Tieto môžu vychádzať napríklad z myšlienkových 

procesov autora, ktorý bude skôr náchylnejší projektovať alternatívny vývoj takej 

udalosti, ktorá sa líši od toho, čo on osobne považuje za normu. Tak isto do hry vstupuje 

faktor motivácie, ktorá sa môže pretaviť do používania dvojakých štandardov. 

Hypotézu, ktorú považujeme za vyhovujúcejšiu našim predstavám, budeme testovať 

menej prísne, ako tú, ktorá týmto predstavám odporuje. Následne bude potom 

kontrafaktuálna analýza tlačená smerom, ktorý stanovilo naše podvedomie ako správny 

na základe subjektívneho hodnotenia a nie smerom, ktorý by dostupné dáta určovali za 

pravdepodobnejší. Úplné odbúranie týchto subjektívnych vplyvov nie je už z ľudskej 
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podstaty reálne. Východiskom je ich existenciu akceptovať a nepovažovať za 

neprekonateľnú prekážku. Závery, ku ktorým v rámci našej analýzy prídeme, je 

potrebné overovať aj cez prizmu toho, do akej miery boli tieto ovplyvnené 

subjektívnymi predsudkami (Tetlock, P.E. – Belkin, A., 1996, str.32-37). 

Keď teda máme stanovený základný rámec, v ktorom sa chceme pri tvorbe našej 

kontrafaktuálnej analýzy pohybovať, môžeme ako prvý krok túto do daného rámca 

zaradiť. Z pohľadu kategorizácie sa bude jednať o idiografickú kontrafaktuálnu analýzu, 

pričom skúmaná bude závislosť medzi ochotou Spojených štátov ku konfrontácii 

v otázke sovietskych rakiet na Kube a stabilitou bipolárneho medzinárodného systému. 

Toto je možné sformulovať do nasledovnej otázky: Bolo by možné, aby vojenský zásah 

USA proti Kube neskončil globálnym konfliktom veľmocí? 

5.4.2 Útok na Kubu 

Ako už bolo spomenuté vyššie, silové riešenie bolo v skutočnosti preferovanou 

voľbou prezidenta Kennedyho. Čo ho odradilo bol fakt, že pri leteckom útoku 

s obmedzeným rozsahom mu vojenské letectvo nedokázalo zaručiť úplnú elimináciu 

sovietskych rakiet na Kube a hrozby, ktorú predstavovali. Navyše podľa plánovačov 

generálneho štábu rakety, ktoré by náletom unikli, predstavovali potenciálnu hrozbu 

americkým strategickým silám. Preto v prípade vojenskej intervencie považovali za 

nevyhnutné pristúpiť aj k invázii za účelom získania kontroly nad ostrovom. Prvou 

otázkou, ktorú musíme zodpovedať je, akú podobu by teda mal hypotetický americký 

útok. 

Armádne kruhy v USA by sa určite snažili vyťažiť z príležitosti maximum. To 

by znamenalo elimináciu nielen sovietskej hrozby, ale aj anomálie v podobe 

komunistického režimu v tesnej blízkosti hraníc Spojených štátov. Bola by to zrejme 

posledná príležitosť na takýto krok, nakoľko ak by sa mali po útoku z dlhodobého 

hľadiska vzťahy medzi USA a ZSSR opäť znormalizovať, zrejme by jednou 

z podmienok bolo garancia Spojených štátov, že nebudú podnikať ďalšie kroky proti 

Castrovi a jeho režimu. Analýza na úrovni byrokratického modelu teda naznačuje 

vysokú motiváciu armádneho velenia presvedčiť prezidenta k tomu, aby autorizoval 

vojenský zásah v čo najširšom rozsahu. 

Prezident Kennedy počas Karibskej krízy dokázal, že vie nátlaku predstaviteľov 

ozbrojených síl odolať. Avšak v prípade, že by sa rozhodol autorizovať vojenský zásah, 
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situácia by mohla byť odlišná. Výrazný vplyv na prezidentove rozhodovanie by mohlo 

mať, ak by pri obhajobe rozsiahleho útoku bol použitý príklad neúspešnej invázie 

v Zátoke svíň. Toto fiasko bolo ešte čerstvou spomienkou. Boli to práve Kennedyho 

politické rozhodnutia, ktoré skomplikovali plánovanie operácie a ktoré následne, keď sa 

tá nevyvíjala podľa plánu, znemožnili ozbrojeným silám efektívne a flexibilne reagovať. 

Pre prezidenta bola jedna vec neúspech operácie vykonávanej kubánskymi emigrantmi, 

na ktorej účasť Spojených štátov nemala byť dokázaná. Ak by však išlo o oficiálnu 

operáciu ozbrojených síl USA, v ktorej by išlo o životy amerických občanov, je 

oprávnené predpokladať, že by politické preferencie ustúpili vojenskej nevyhnutnosti. 

Opäť je potrebné spomenúť vnútropolitické aj zahraničnopolitické dopady, ktoré musel 

Kennedy zvažovať. Ak by totiž pristúpil k vojenskej akcii, nemohol si dovoliť pripustiť, 

aby táto akcia nepriniesla žiadaný výsledok. Inými slovami, nemohol by pripustiť, že sa 

odvedie iba polovičná robota. To by pre neho nevyhnutne malo značné následky jednak 

na domácej politickej scéne, špeciálne v kontexte blížiacich sa volieb. Rovnako tak by 

to mohlo poškodiť kredit USA ako veľmoci. Opäť teda optikou byrokratického modelu 

môžeme prísť k oprávnenému predpokladu, že by americký prezident v prípade 

vojenského riešenia Karibskej krízy mohol v konečnom dôsledku súhlasiť s prípadnou 

požiadavkou velenia ozbrojených síl k čo najširšiemu rozsahu schválenej operácie. 

Nasledujúcim krokom našej analýzy by malo byť vyhodnotenie priamych 

následkov amerického útoku na Kubu. Základným faktorom, z ktorého treba vychádzať, 

je nespochybniteľná americká konvenčná prevaha. Na prípadný útok na Kubu bolo 

pripravených päť armádnych divízií a jedna divízia námornej pechoty, v celkovom 

počte 140 000 mužov z bojových jednotiek (Garthoff, R.L., 1989, str. 73). Okrem toho 

ešte v septembri, keď boli zaznamenané prvé náznaky podozrivých aktivít na Kube, 

nariadil prezident Kennedy povolanie do aktívnej služby 150 000 príslušníkov 

pohotovostných záloh (Fursenko, A. – Naftali, T., 1998, str. 212). Proti nim by 

pravdepodobne stálo okolo 40 000 príslušníkov sovietskych jednotiek a cez 270 000 

členov kubánskych ozbrojených síl a milícií (Scott, L., 2007, str. 96). Prípadné pozemné 

boje by si tak vyžiadali nesporne veľké množstvo životov, ale prevaha Spojených 

štátov, vrátane možností prísunu posíl v prípade potreby, by v čisto konvenčnom 

konflikte znamenala ich nevyhnutné víťazstvo. 

Pomer síl by mohlo zmeniť nasadenie jadrových zbraní sovietskou stranou. 

Postoje čelných predstaviteľov oboch veľmocí, Kennedyho aj Chruščova, jasne 
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dokazovali, že mali úprimný záujem vyhnúť sa takej miere eskalácie, ktorá by 

znamenala zničujúci konflikt. Ani jeden z nich netúžil byť zodpovedný za rozpútanie 

jadrovej vojny. Čo sa týkalo jadrových síl na Kube, sovietske velenie malo výslovne 

zakázané ich použitie bez priamej autorizácie z Moskvy (Scott, L., 2007, str. 86). 

Samozrejme, priame príkazy vedenia sú jedna vec, taktické rozhodnutia 

vojenských veliteľov, ktorý sa ocitnú pod paľbou nepriateľa, druhá. Avšak podľa 

najnovších zistení, sovietske jadrové zbrane, ani strategické ani taktické, neboli v dobe 

krízy pripravené k priamemu nasadeniu. Jadrové hlavice do balistických striel boli 

uložené v zabezpečenom centrálnom sklade, zhruba 80 kilometrov od najbližšej 

raketovej posádky. Pravdepodobnosť, že by sovietske vojská dokázali počas amerického 

útoku niektoré z týchto hlavíc presunúť k odpaľovaciemu stanovisku a nasadiť ich na 

raketový nosič, bola teda extrémne nízka. Podobná situácia platila aj pre prítomné 

taktické nukleárne zbrane. Tie boli tiež držané bez jadrových hlavíc a teda šancu, že by 

boli nasadené na odvrátenie amerického vylodenia, môžeme takmer s určitosťou vylúčiť 

(Scott, L., 2007, str. 95-97). 

5.4.3 Odveta Sovietskeho zväzu 

Zatiaľ sme teda sformulovali predpoklad vývoja situácie na Kube v prípade 

americkej vojenskej akcie. Z pohľadu modelu racionálnej politiky by ani jedna strana 

nemala záujem o eskaláciu za použitia jadrových zbraní. Na druhej strane, pohľad 

organizačného modelu poukazuje na to, prečo by bolo rovnako nepravdepodobné aj 

použitie jadrových zbraní sovietskymi silami na Kube z vlastnej iniciatívy, bez pokynu 

z Moskvy. To však neznamená, že sovietska strana by sa odvety zdržala úplne. Nakoľko 

by však nemala dostatok konvenčných prostriedkov, umožňujúcich efektívnu a hlavne 

rýchlu odpoveď na útok priamo na Kube, muselo by sa jednať o odvetu na inom mieste, 

kde existovali nevyriešené spory medzi USA a ZSSR. 

Do úvahy prichádzajú dve najpravdepodobnejšie alternatívy. Jednou z nich by 

bol sovietsky útok na americké rakety rozmiestnené v Turecku. Druhou možnosťou 

mohol byť sovietsky pokus vojensky sa zmocniť Západného Berlína. V oboch 

prípadoch by musel Sovietsky zväz počítať s ďalšou eskaláciou napätia, nakoľko takéto 

kroky by nevyhnutne nútili USA k ich vlastnej odvete. 

Možnosť recipročného útoku na rakety v Turecku si od samotného začiatku 

uvedomoval aj prezident Kennedy. Preto bolo americkým silám v Európe vydané 
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nariadenie zakazujúce použitie rakiet aj v prípade priameho útoku, či už konvenčného 

alebo nukleárneho. Ak by hrozilo, že nebudú môcť zabrániť predstaviteľom hostiteľskej 

krajiny v použití rakiet, mali príkaz na ich znefunkčnenie, prípadne zničenie (Scott, L., 

2007, str. 99). Americká strana si však uvedomovala, že útok na rakety v Turecku si 

pravdepodobne bude z ich strany vyžadovať odpoveď. Nakoľko bolo Turecko v členom 

NATO, celú organizáciu by k spoločnej odpovedi zaväzoval článok 5 Charty NATO. 

Odpoveď by nemusela byť nevyhnutne nukleárna, podľa vyjadrenia ministra 

McNamaru by však ako minimum museli byť zvažované konvenčné útoky NATO na 

sovietske námorné ciele v Čiernom mori (Freedman, L., 2002, str. 213). 

Tento vývoj by predstavoval najväčšie riziko pokračujúcej eskalácie, nakoľko 

Sovietsky zväz by nemohol nechať bez reakcie útok na svoje vojenské loďstvo, či 

námorné základne. Konflikt by sa zároveň posunul z roviny ZSSR proti USA do roviny 

ZSSR proti NATO. Je teda možné predpokladať, že práve pre tieto dôvody by útok na 

Turecko nepredstavoval pre Chruščova preferovanú voľbu. 

Z pohľadu americkej reakcie sa menej rizikovým cieľom mohol zdať Západný 

Berlín. Ak by sa sovietske a východonemecké sily pokúsili obsadiť časť rozdeleného 

mesta, ktorá bola pod kontrolou USA a ich spojencov, ocitli by sa v obrátenej situácii 

ako na Kube. V tomto prípade by to boli Spojené štáty, kto by mal len obmedzené 

možnosti podporiť svoje jednotky a poslať im posily v prípade potreby. Navyše, 

v Európe to bol práve Sovietsky zväz a jeho satelitné štáty, kto mal konvenčnú prevahu. 

Toto si uvedomovalo aj NATO a prispôsobilo tomu svoje strategické plánovanie. 

V správe Vojenského výboru NATO z mája 1957, zaoberajúcej sa celkovým 

strategickým konceptom obrany územia NATO, sa jednoznačne udáva nevyhnutnosť 

pripravenosti NATO k okamžitému plnému využitiu svojho jadrového potenciálu 

v prípade rozpútania sa konfliktu v Európe ako jediný spôsob prevencie pred sovietskou 

konvenčnou dominanciou (MC 14/2, 1957). To, že je Západný Berlín zo strategického 

hľadiska ich slabinou, si Spojené štáty uvedomovali. Ešte v máji 1962 na zasadaní Rady 

NATO minister McNamara síce potvrdil pripravenosť Kennedyho administratívy 

k nasadeniu nukleárnych zbraní v prípade hroziaceho konvenčného útoku ZSSR, avšak 

spomenul, že sovietska akcia namierená proti Západnému Berlínu nemusí byť 

nevyhnutne dostatočným dôvodom pre takúto reakciu (Freedman, L., 2002, str. 108). 

Ak by teda na sovietsky útok na Západný Berlín nechceli Spojené štáty 

odpovedať nukleárnou eskaláciou, ostávalo im len veľmi málo možností. Do úvahy by 
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prichádzalo letecké zásobovanie brániacich sa jednotiek po vzore leteckého mosta 

z roku 1949. Z taktického hľadiska by však takáto pozícia bola dlhodobo ťažko 

udržateľná. Okrem toho by takúto zásobovaciu líniu sovietske sily dokázali narušiť, 

navyše by silno závisela od aktuálnych poveternostných podmienok, takže vhodným 

načasovaním začiatku akcie by ZSSR mohol USA o túto možnosť pripraviť. Snaha 

dostať posily do Západného Berlína inak ako letecky, by vyžadovala prechod síl NATO 

cez územie Východného Nemecka, čo by sa rovnalo invázii. Tento krok by nevyhnutne 

viedol ku konfliktu, ktorý by sa neobmedzoval len na Západný Berlín. 

Bez možnosti zásobovania a posíl by teda vojská USA a ich spojencov 

v Západnom Berlíne nemohli sovietskemu náporu dlho odolávať. Táto skutočnosť by 

však paradoxne Spojeným štátom umožnila zastaviť ďalšiu eskaláciu napätia. Ak by ich 

jednotky v Berlíne dokázali určitú dobu odolávať Sovietom, prípadne ak by dokázali 

počiatočný útok odraziť, USA by potvrdili odhodlanie brániť svojich spojencov pred 

sovietskou agresiou, ale mohli by zároveň kapitulovať pred jednoznačnou presilou. 

Vďaka argumentu, že ďalšie možnosti predstavovali útok na východný blok, prípadne 

nasadenie nukleárnych zbraní, takýto krok by nemal mať zásadný dopad na  kredibilitu 

Spojených štátoch v očiach NATO. 

Aj v prípade analýzy potenciálnej odvety Sovietskeho zväzu za americký útok 

na Kube nám konceptuálne modely pomohli vypracovať hypotetický scenár 

pravdepodobného vývoja. Základom bola snaha veľmocí vyhnúť sa globálnemu 

konfliktu, v ktorom by hrozilo nasadenie jadrových zbraní. Z tohto predpokladu 

následne model racionálnej politiky stanovil ako najpravdepodobnejšiu reakciu ZSSR 

obsadenie Západného Berlína. Americkú reakciu je zase nutné vnímať optikou 

organizačného modelu. Sily USA a ich spojencov, ktoré boli v Berlíne, nemohli 

dlhodobo odolávať sovietskemu útoku bez posíl. Tie však nebolo možné zabezpečiť bez 

toho, aby sa konflikt rozšíril aj mimo Berlín. V prípade rozšírenia konfliktu navyše  

strategická koncepcia NATO predpokladala okamžité nasadenie jadrových zbraní, 

k čomu ale americká strana kvôli sporu o Berlín nechcela pristúpiť. 

5.4.4 Dopady na medzinárodné spoločenstvo 

Posledná otázka, ktorá ostáva, je zhodnotiť, aký vplyv by mal načrtnutý 

hypotetický vývoj krízy na medzinárodné prostredie. Karibská kríza v podobe, v ktorej 

sa udiala, zastala funkciu bezpečnostného ventilu. Napätie, ktoré sa medzi veľmocami 
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hromadilo už od začiatku studenej vojny, v nej kulminovalo. Zrazu si však obe strany 

uvedomili, že ich snaha zabezpečovať si relatívne výhodnejšiu strategickú pozíciu 

vzhľadom na protivníka môže mať aj vedľajšie účinky. V prípade Karibskej krízy sa 

náhle ukázalo, že aj keď je každá strana presvedčená o správnosti svojich postojov 

a snaží sa len byť pripravená na agresiu z druhej strany, toto konanie môže nakoniec 

viesť k eskalácii napätia. Udalosti na Kube v októbri 1962 ukázali, ako veľmi málo stačí 

na to, aby takéto napätie prerástlo do konfliktu. Často môže rozhodovať konanie 

zdanlivo bezvýznamných jednotlivcov. Avšak jedno nešťastné rozhodnutie jedného 

vojenského veliteľa osamotenej posádky môže spustiť reťaz udalostí, ktoré v konečnom 

dôsledku nebudú môcť zastaviť ani čelní predstavitelia oboch krajín. 

A samotný fakt, že počas hľadania riešenia krízy sa Kennedy aj Chruščov museli 

vysporiadať s otázkou, za akých podmienok a kedy by boli ochotní zaútočiť na 

protivníka s použitím jadrových zbraní, bol dôvod na ich zamyslenie sa nad doterajším 

prístupom. V konečnom dôsledku to boli práve nepredstaviteľné následky 

nekontrolovanej eskalácie, ktoré oboch politikov primäli hľadať mierové riešenie. 

Ukázalo sa, že ak sa dokážu preniesť cez vzájomné ideologické nepriateľstvo 

a sústredia sa na spoločné záujmy, je spolupráca nielen možná, ale aj výhodná pre obe 

strany. Mierové vyriešenie teda prinieslo uvoľnenie vzťahov a napätia a vytvorilo 

prostredie, v ktorom obe strany pociťovali zlepšenie svojho bezpečnostného prostredia. 

V prípade, že by bola kríza riešená silou, ak by sa aj vyvíjala podľa predpokladu 

sformulovaného touto prácou a veľmoci by sa vyhli rozsiahlemu vzájomnému konfliktu, 

nedostavil by sa vyššie spomenutý efekt bezpečnostného ventilu. Napätie by sa 

neuvoľnilo, naopak, stále by narastalo. Obe strany by dospeli k presvedčeniu, že ich 

hodnotenie protivníka ako agresívneho a expanzívneho aktéra je správne. Navyše, ak pri 

mierovom riešení mohli mať obe strany subjektívny dojem, že riešenie vyhovovalo ich 

strategickým potrebám a cieľom, silové riešenie by tento pocit neprinieslo. Naopak, 

hoci každá zo strán by dosiahla čiastkové splnenie určitých cieľov, kvôli výške 

nákladov na ich splnenie by to pravdepodobne považovali zo subjektívneho hľadiska za 

prehru. 

Tým, že namiesto zmiernenia napätia a nárastu dôvery medzi Spojenými štátmi 

a Sovietskym zväzom by sa dostavil presný opak, bola by pravdepodobne znemožnená 

alebo sťažená ich ďalšia spolupráca v otázkach globálnej bezpečnosti. Je otázne, či by 

obe veľmoci v takomto rozpoložení boli ochotné participovať na dohode o nešírení 
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jadrových zbraní (Non-proliferation treaty), prípadne či by bolo možné uzavrieť dohodu 

o obmedzení strategických zbraní (Strategic arms limitation treaty) alebo dohodu 

o obmedzení protiraketových systémov (Anti-ballistic missile treaty). Tak isto je 

pravdepodobné, že by sa obe oveľa viac a ráznejšie angažovali v periférnych 

konfliktoch a sporoch, snažiac sa zabrániť protivníkovi rozširovať svoju sféru vplyvu. 

Výsledkom by teda bol výraznejšie polarizovaný svet s oveľa konfliktnejším 

potenciálom. 

5.5 Záverečné zhrnutie 

Pri analýze prístupu k bezpečnostnej dileme veľmocí počas Karibskej krízy sme 

sa zamerali na jej októbrovú časť. V rámci nej sme identifikovali dva samostatné cykly 

riešenia dilemy Spojenými štátmi. Samotnú analýzu postupov oboch veľmocí počas 

krízy sme vykonali za použitia konceptuálnych modelov, vytvorených Grahamom 

Allisonom. Tieto nám umožnili jednak v rovine racionálnej voľby zhodnotiť, aké 

možnosti pred Spojenými štátmi, aj pred Sovietskym zväzom stáli, jednak  nám 

umožnili zhodnotiť, aké obmedzenia v ich realizácii vyplývali z organizačných 

schopností a  limitácií jednotlivých výkonných zložiek, podliehajúcich Kennedymu 

a Chruščovovi a v neposlednom rade aj aké obmedzenia na oboch politikov kládli ich 

vlastné domáce aj zahraničné politické priority. 

Prostredníctvom týchto modelov sme dokázali popísať jednotlivé alternatívy, 

ktoré mohol prezident Kennedy zvažovať, ako aj tie, ktoré neboli priechodné 

z organizačných alebo politických dôvodov. Týmto postupom sa nám podarilo 

odôvodniť, prečo nakoniec Spojené štáty pristúpili k takým krokom, k akým pristúpili, 

teda prečo prístup k riešeniu, ktorý zvolili, bol pre nich v danej situácii najvýhodnejší. 

Ak sa vrátime späť ku kapitole dva a pokúsime sa postup USA zaradiť do jedného 

z dvoch teoretických prístupov riešenia bezpečnostnej dilemy podľa Roberta Jervisa, 

musíme zhodnotiť, že zodpovedal prieniku oboch. Spustenie námornej blokády Kuby 

predstavovalo miernu eskaláciu v duchu špirálovej teórie, naopak hrozba vojenskej 

intervencie zase zodpovedala teórii odstrašovania. V otázke hrozby použitia vojenskej 

sily mali výhodnejšie postavenie Spojené štáty, čo dodávalo ich odstrašovaniu 

dôveryhodnosť. V otázke eskalácie napätia sme zase ukázali, že toto bolo zo strany 

USA využité ako nástroj podporujúci odstrašovanie. Dá sa povedať, že to bola práve 

vhodná kombinácia oboch postupov, ktorá sa odzrkadlila na efektívnosti tohto prístupu. 
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Okrem toho, že konceptuálne modely môžu poslúžiť na analýzu konkrétnych udalostí z 

minulosti, dajú sa využiť aj na predikciu udalostí budúcich. Toto ich použitie sme 

otestovali v rámci kontrafaktuálnej analýzy Karibskej krízy. Vychádzajúc 

z predpokladu, že všetky ostatné parametre ostali nezmenené, vytvorili sme hypotetickú 

situáciu, kde sa prezident Kennedy rozhodol pre vojenské riešenie problému na Kube. 

Analogickým postupom ako pri analýze skutočných udalostí sme sformulovali 

predpoklad vývoja udalostí hypotetických. 

Tento postup nám umožnil stanoviť odhad toho, aký rozsah vojenskej akcie by 

asi bol nakoniec schválený a ako by vojenský útok proti Kube dopadol. Následne sme 

rovnakým spôsobom analyzovali možné podoby sovietskej odvety. Vo výsledku sme 

dostali obraz eskalovaného sporu, ktorý by vyústil do lokálnych ozbrojených stretov, ale 

pravdepodobne by neprerástol do globálneho konfliktu, ani by neviedol k nukleárnej 

vojne. Samozrejme, vychádzali sme pri tom z predpokladu, že americká aj sovietska 

strana si zachovajú rovnakú mieru racionálneho a zdržanlivého prístupu, akú 

prejavovali počas skutočného priebehu Karibskej krízy. Rovnako tak náš model 

nepočítal s nepredvídateľnou eskaláciou, spôsobenou zlým vyhodnotením situácie alebo 

individuálnou iniciatívou na niektorom z nižších stupňov velenia v ozbrojených silách 

niektorej z veľmocí. Z pohľadu prístupu k riešeniu bezpečnostnej dilemy by tento 

scenár zodpovedal v plnej miere špirálovej teórii. 

Napriek tomu, že sme teda vyslovili predpoklad, že by ku globálnemu konfliktu 

pravdepodobne nedošlo, neznamená to, že by scenár so silovým riešením krízy nemal 

dopad na medzinárodnú situáciu. Je možné povedať, že v takom prípade by rozhodne 

nenastalo zmiernenie napätia medzi USA a ZSSR a vzájomná spolupráca v globálnych 

bezpečnostných otázkach by určite neprebehla tak, ako k nej historicky došlo. Inými 

slovami, to, že ku Karibskej kríze došlo a že bola vyriešená tak, ako bola, predstavovalo 

v rámci danej situácie to najlepšie možné riešenie jednak pre obe veľmoci, ale aj pre 

medzinárodné spoločenstvo ako celok. 

Posledné, čo nám ostáva zodpovedať je, do akej miery predostretá 

kontrafaktuálna analýza obstojí pri hodnotení z pohľadu jej formálnych náležitostí. 

Vodítkom nám pri tomto budú už skôr spomenuté kritériá, spracované Tetlockom 

a Belkinom. Naša analýza mala nespochybniteľne jasne špecifikovanú východiskovú 

situáciu, ktorou bolo rozhodnutie americkej administratívy riešiť krízu diplomatickou 

cestou, ako aj následok, teda dohodu veľmocí o vyriešení krízy. Udržať logickú 
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súdržnosť spájajúcich princípov, ako aj súdržnosť hypotézy so všeobecne uznávanými 

teoretickými zákonitosťami nám pomohla samotná metodika použitá pri tvorbe analýzy. 

Konceptuálne modely boli schopné dostatočne vymedziť rámec, v ktorom sme sa pri 

tvorbe analýzy pohybovali a vďaka tomu bolo možné zachovať jej vnútornú 

konzistenciu.  

Analýza taktiež neprinášala zásadné úpravy historických faktov, zmena 

východiskovej situácie, s ktorou sme pracovali, vychádzala z dostupných možností 

aktérov, jediný rozdiel bol v tom, ktoré z nich sa nakoniec rozhodli využiť, pričom táto 

hypotetická voľba nebola v rozpore s ich postojmi a konaním z minulosti. Je pravdou, 

že naša analýza nepracovala s veľkým množstvom štatistických dát, ak ale za štatistické 

zovšeobecnenie budeme považovať tvrdenie, že čelní predstavitelia USA a ZSSR mali 

v konečnom dôsledku vo všeobecnosti záujem na predchádzaní potenciálne ničivému 

vzájomnému konfliktu, kontrafaktuálna hypotéza bola vypracovávaná v súlade s týmto 

východiskom. 

Posledným kritériom je požiadavka na projektabilitu. Na zodpovedanie, do akej 

miery analýza vyhovuje tomuto kritériu, je potrebné pozrieť sa na otázku, ktorú mala 

zodpovedať. Skúmaným bol vzťah medzi ochotou USA k silovej konfrontácii na Kube 

a stabilitou bipolárneho medzinárodného systému. Závery, ku ktorým sme prišli, nám 

naznačujú, že aj keď obe veľmoci mali v určitých sporoch tendenciu ku 

konfrontačnejšiemu postoju, ak mali pocit, že im to prinesie výhodu, ako racionálni 

aktéri sa vyhýbali eskalácii za bod, kedy by konfrontácia mohla prerásť do vzájomného 

konfliktu. Ak toto tvrdenie porovnáme s históriou vzájomných vzťahov USA a ZSSR 

z obdobia studenej vojny, je možné skonštatovať, že aj požiadavka na projektabilitu 

záverov analýzy bola splnená. 

Záver 

V súlade so svojím hlavným stanoveným cieľom priniesla táto práca analýzu 

Karibskej krízy z pohľadu teórie bezpečnostnej dilemy. Pre korektnú analýzu bolo 

najprv potrebné stanoviť teoretický rámec, z ktorého sa bude pri samotnej analýze 

vychádzať. Za ten si táto práca zvolila neorealistickú teóriu medzinárodných vzťahov. 

Táto najvýstižnejšie charakterizuje prostredie v období studenej vojny, postoje oboch 

hlavných aktérov, ako aj procesy, ktoré sa odrazili na ich postojoch a rozhodnutiach. 
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Neorealizmus stavia na základoch realistického prístupu k medzinárodnej 

politike, tiež uznáva anarchický charakter medzinárodného prostredia, za hlavných 

aktérov považuje štáty a za ich hlavný cieľ vlastnú prežitie. Napĺňanie tohto cieľa 

vyžaduje posilňovať a uplatňovať vlastnú moc. Tento prístup však rozšíril o systémovú 

dimenziu, keď štáty zasadil do medzinárodného systému, ktorý je tiež považovaný za 

významný prvok prostredia. Práve systém vytvára obmedzenia, s ktorými sa štáty musia 

vyrovnávať, ako aj motivácie k určitým druhom konania. Vo výsledku tak štáty svojím 

konaním ovplyvňujú nielen ostatné štáty, ale aj systém, ktorý následne spätne pôsobí na 

tieto štáty a núti ich reagovať na zmenené prostredie. 

Dôležitou vlastnosťou systému sú podľa neorealistov jeho štruktúry. Práve tieto 

ovplyvňujú vlastnosti systému a správanie sa jednotlivých dominantných prvkov. 

Štruktúra medzinárodného systému počas studenej vojny zodpovedala bipolarite. 

Existovali dva dominantné prvky, teda dve veľmoci, Spojené štáty a Sovietsky zväz. 

Štruktúra systému im umožňovala sústrediť sa primárne na svoje vzájomné spory, 

pričom ich možnosti konania záviseli výhradne od vnútorných faktorov každej 

z veľmocí. Nebolo pre ne teda kľúčové zohľadňovať požiadavky a predstavy spojencov. 

Tým systém získaval na stabilite a veľmoci mohli slobodnejšie svoje vzájomné napätie 

ventilovať prostredníctvom periférnych konfliktov. 

Z pohľadu vzájomných vzťahov veľmocí, ako aj z pohľadu tejto práce, je 

dôležitým konceptom teória bezpečnostnej dilemy. Táto popisuje proces, kde štáty 

vzájomne vyhodnocujú svoje konanie a musia sa rozhodnúť, či kroky ostatných 

predstavujú pre ne bezpečnostnú hrozbu. Na základe tohto rozhodnutia následne 

zvažujú najvhodnejšiu reakciu. Vychádzajúc z poňatia Bootha a Wheelera sme v rámci 

práce prijali ich rozdelenie procesu bezpečnostnej dilemy na dve roviny. V rámci 

dilemy interpretácie štáty vyhodnocujú konanie ostatných, aby následne v rámci dilemy 

reakcie rozhodli, aké opatrenia voči tomuto konaniu prijmú. Práve počas dilemy 

interpretácie sú štáty náchylné k chybám vo vnímaní, ktoré sa môžu prejaviť 

v nesprávnom vyhodnotení zámerov protivníka a môžu viesť k neprimeraným reakciám. 

Situáciu, kde štáty pristupujú k odvetným opatreniam za účelom vlastnej ochrany proti 

vnímanému nepriateľskému chovaniu protivníka, ktoré následne vedú tohto protivníka 

k ďalším opatreniam na jeho strane, nazývajú Booth a Wheeler bezpečnostným 

paradoxom. Jeho výsledok je ten, že štáty, presvedčené o tom, že obrannými 

opatreniami zvyšujú svoju bezpečnosť, paradoxne vytvoria situáciu, v ktorej bude 
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všeobecná miera bezpečnosti nižšia, než aká by bola v prípade, že by tieto opatrenia 

neprijali. 

Samotné konanie v rámci odpovede na bezpečnostnú dilemu môže byť podľa 

Jervisa charakterizované jednou z dvoch teórií. Teória odstrašovania hovorí o tom, že 

štáty donútia hrozbou použitia sily svojho protivníka upustiť od konania, ktoré vnímajú 

ako ohrozujúce. Naopak, špirálová teória hovorí o vzájomnej eskalácii a teda zodpovedá 

tomu, čo popisuje pojem bezpečnostný paradox. 

Pre ucelený obraz o samotnej kríze a teda pre čo najpresnejšiu analýzu je 

potrebné venovať sa jej aj z historického pohľadu. Dá sa povedať, že história sporov 

medzi Spojenými štátmi a Kubou sa datuje od doby nástupu režimu Fidela Castra, ktorý 

v revolúcii zvrhol dovtedajšieho diktátora a amerického spojenca Fulgencia Batistu 

a prevzal vládu nad krajinou na začiatku roka 1959. Z dôvodu pôsobenia socialistických 

síl zapojených do Castrovej revolúcie a následne ovplyvňujúcich porevolučný vývoj, 

dochádzalo čoraz častejšie k stretu záujmov medzi USA a novým režimom na Kube. 

Tento nárast napätia eskaloval na americkej strane pokusom o inváziu s cieľom zvrhnúť 

Castra v apríli 1961. Následne na kubánskej strane došlo k úplnému obráteniu sa na 

Sovietsky zväz ako na spojenca a garanta vlastnej bezpečnosti. 

Pre ZSSR zase znamenala revolúcia na Kube jedinečnú príležitosť na rozšírenie 

svojej sféry vplyvu aj na západnú pologuľu a tak bola Chruščovova ochota 

spolupracovať s Castrom pochopiteľná. Čo začalo ako ekonomická pomoc a dodávky 

zbraní cez prostredníkov, nakoniec viedlo k rozhodnutiu umiestniť sovietske strategické 

jadrové zbrane na ostrove. Avšak z dôvodu rozhodnutia udržať prípravy a inštaláciu 

zbraňových systémov v tajnosti sa Sovietsky zväz pripravil o možnosť vydávať ich za 

legitímny obranný prostriedok. 

Prezident Kennedy bol o sovietskych aktivitách informovaný 16. októbra, od 

tohto dňa sa dá počítať trvanie samotnej Karibskej krízy. Pre USA to v prvom rade 

znamenalo rozhodnúť sa, ako zareagujú. Zvažovaných bolo niekoľko riešení, prezident 

Kennedy pôvodne preferoval obmedzené letecké údery, ktoré by boli zacielené 

výhradne na ruské rakety.  

Z pohľadu snahy vyhnúť sa nežiadanej eskalácii sa nakoniec ukázalo za 

najpriechodnejšie riešenie zvoliť námornú blokádu Kuby. Po rozhodnutí o postupe 

pristúpil prezident Kennedy k zverejneniu amerických zistení. Toto sa odohralo 

v celonárodnom vysielaní vo večerných hodinách 22. októbra. Nasledujúci deň sa 
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otázka začala prejednávať na pôde OSN, ako aj na zasadaní Organizácie amerických 

štátov, kde bolo jednohlasne prijaté memorandum schvaľujúce postup USA. Blokáda 

Kuby, ktorú pre vyhnutie sa sporu ohľadom legitimity tohto kroku nazývali karanténou, 

bola oficiálne zahájená 24. októbra. 

Sovietsky zväz síce najprv popieral americké obvinenia, nakoniec sa však 

rozhodol nezvyšovať napätie pokusom o narušenie karanténnej línie a dal príkaz svojim 

lodiam smerujúcim na Kubu, aby zmenili smer. V kontexte náznakov, že Spojené štáty 

pokračujú v prípravách na vojenský zásah na Kube, odhodlalo sa sovietske politbyro ku 

kompromisnému návrhu, ktorý poslali prezidentovi Kennedymu 26. októbra. V tomto 

návrhu vyjadrili súhlas s odsunom rakiet výmenou za záväzok USA, že vojensky 

nenapadnú Kubu. 

Nasledujúci deň však priniesol niekoľko incidentov, ktoré spôsobili eskaláciu 

krízy. Najvážnejším bolo zostrelenie špionážneho lietadla USA nad Kubou. Do toho 

prišiel nový návrh od Chruščova, ktorý však bol prednesený v konfrontačnejšom tóne, 

od USA vyžadoval aj stiahnutie ich rakiet z Turecka a navyše bol list zverejnený 

v sovietskom rozhlasovom vysielaní. 

Americká strana dospela k rozhodnutiu, že sa zdržia odvety za zostrelené 

lietadlo a že nebudú reagovať na verejnú požiadavku ohľadom ich jadrových zbraní 

v Turecku. Namiesto toho v oficiálnom liste pre Chruščova Kennedy vyjadril súhlas 

s podmienkami, uvedenými v návrhu z predchádzajúceho dňa. Po neoficiálnej línii bolo 

toto tlmočené aj sovietskemu veľvyslancovi v USA s dodatkom, že o raketách 

v Turecku je možné dohodnúť sa, ale nesmie to byť dávané do súvisu s udalosťami na 

Kube.  

Na základe tohto vývoja, aj vzhľadom na narastajúci nepokoj a nestabilitu Fidela 

Castra, dospel Chruščov a politbyro k záveru, že americkou stranou ponúknuté 

podmienky sú prijateľné a súhlas s nimi potvrdili nasledujúci deň. Aby predišli zdržaniu 

a chybnej interpretácii, tento svoj súhlas opäť komunikovali aj verejne prostredníctvom 

rozhlasu. 

Aj keď sa politické riešenie Karibskej krízy sformovalo už 28. októbra, samotná 

kríza pokračovala ešte aj v novembri,. V tejto časti išlo hlavne o interpretáciu prijatej 

dohody a o jej vykonanie. Spornou otázkou boli v tejto fáze sovietske bombardéry IL-

28, ktoré boli na Kubu dodané tiež a ktoré boli schopné niesť nukleárne zbrane. 

Chruščov pôvodne sľúbil Castrovi, že tieto na Kube ponechá ako obranný prostriedok 
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pre kubánske ozbrojené sily, avšak pod tlakom Spojených štátov a vo svetle čoraz 

nespoľahlivejšieho vystupovania kubánskej strany toto svoje rozhodnutie zmenil. 

Definitívne boli všetky sovietske jadrové zbrane z Kuby odstránené do konca roka 1962 

a začiatkom nasledujúceho roka sa USA a ZSSR dohodli na stiahnutí otázky z programu 

zasadania Bezpečnostnej Rady OSN. 

Stanovenie teoretického aj historického rámca nám umožnilo v ďalšom kroku 

pristúpiť k samotnej analýze konania oboch veľmocí. V prvom rade sme museli 

identifikovať prostredie, ktoré ovplyvňovalo myslenie oboch veľmocí, ako aj ich 

vnímanie svojho protivníka. Toto bolo formované hlavne v kontexte udalostí, 

sprevádzajúcich koniec druhej svetovej vojny a začiatok studenej vojny. Často išlo 

o identické udalosti, ale spôsob interpretácie oboch strán im dodával diametrálne 

odlišnú váhu a význam. Na základe tohto sme potom mohli identifikovať aj to, ako 

vnímali veľmoci svoje bezpečnostné prostredie a aké bezpečnostné hrozby z neho pre 

nich vyplývali. V tejto fáze sme poukázali aj na identifikované chyby vo vnímaní, ktoré 

prispeli k atmosfére vzájomnej nedôvery a podozrievania. 

Posledným krokom bola samotná analýza Karibskej krízy v rovine konania 

oboch aktérov. V tejto časti sme využili konceptuálne modely Grahama Allisona, ktoré 

nám umožnili hodnotiť nielen to, aké možnosti mohli zúčastnené strany zvažovať, ale aj 

to, ktoré pre ne neboli prijateľné na základe obmedzení, kladených na obe veľmoci 

dostupnými operačnými možnosťami, ako aj politickými preferenciami a potrebami. 

Analýza sa zamerala na októbrovú fázu Karibskej krízy, pričom sme identifikovali dva 

samostatné cykly riešenia bezpečnostnej dilemy americkou stranou. Prvý cyklus začal 

samotným objavením sovietskych rakiet a v jeho rámci Spojené štáty zahájili námornú 

blokádu. Druhý cyklus súvisel s eskaláciou napätia 27. októbra a skončil prijatím 

vzájomnej dohody medzi USA a ZSSR. 

V oboch cykloch sme cez optiku modelu racionálnej politiky identifikovali 

dostupné možnosti reakcie Spojených štátov, pričom následne sme uplatnením 

organizačného a byrokratického modelu dokázali vylúčiť tie, ktoré narážali na 

obmedzenia, vychádzajúce z týchto dvoch modelov. Vo výsledku nám tak ostala 

v každom cykle jediná možná reakcia zhodujúca sa s postupom, ktorý v daných 

okamihoch americká administratíva zvolila. 

Tak isto sme sledovali, či je možné nájsť dôkazy uplatnenia Jervisovej teórie 

odstrašovania a jeho špirálovej teórie ako nástrojov pri riešení bezpečnostnej dilemy. 
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Samotný vznik Karibskej krízy potvrdzuje to, že kroky ZSSR ako snaha o vyrovnanie sa 

s aktuálnou medzinárodnou situáciou zodpovedali práve špirálovej teórii. Na druhej 

strane kroky, ktorými následne Spojené štáty na vzniknutú situáciu reagovali, 

predstavujú kombináciu oboch teórií. Miernym, ale sústavným zvyšovaním napätia 

v súlade so špirálovou teóriou bol vyvíjaný tlak na ZSSR, čo následne dodávalo 

kredibilitu odstrašovaniu hrozbou vojenskej intervencie USA. Práve vhodná kombinácia 

oboch prístupov vo výsledku prispela k tomu, že prezident Kennedy dokázal 

s Chruščovom nájsť kompromisné riešenie vyhovujúce oboch veľmociam. 

Po preukázaní analytickej hodnoty použitia konceptuálnych modelov sme ich 

použili odlišným spôsobom, a to ako nástroje predikcie, keď sme sa pokúsili 

o kontrafaktuálnu analýzu Karibskej krízy. Rozpracovali sme scenár, v ktorom sa 

americká strana rozhodla riešiť krízu vojenským zásahom. Opäť nám konceptuálne 

modely umožnili zvážiť dostupné možnosti a reakcie oboch strán a následne stanoviť 

obmedzenia, ktoré časť z nich vylúčia. Výsledkom bola hypotéza o vzájomnej eskalácii, 

ktorá by sa však udržala v konvenčnej rovine. Za najpravdepodobnejšiu odpoveď na 

americký útok na Kubu náš hypotetický model označil sovietske obsadenie Západného 

Berlína. Nakoľko však Spojené štáty neboli v pozícii, aby v Berlíne efektívne 

vzdorovali sovietskym a východonemeckým silám a nakoľko by konvenčná eskalácia 

v Európe predstavovala jednoznačnú výhodu pre Sovietsky zväz, jedinou možnou 

odpoveďou, aj v súlade so strategickým konceptom NATO, by bolo nasadenie 

jadrových zbraní. Pre Spojené štáty však otázka Západného Berlína nebola natoľko 

zásadná, aby bol prezident Kennedy ochotný k takémuto kroku pristúpiť. Z tohto 

dôvodu považovala naša predpoveď za pravdepodobné ukončenie eskalácie v tomto 

bode zo strany Spojených štátov. 

Napriek tomu, že pravdepodobnosť eskalácie na globálny konflikt, prípadne 

s použitím jadrových zbraní, sa neukázala podľa výslednej predpovede ako vysoko 

pravdepodobná, určite by sa muselo počítať s nejakou formou dopadu na medzinárodné 

prostredie. Riešenie Karibskej krízy, ku ktorému historicky došlo, splnilo úlohu 

bezpečnostného ventilu. Napätie, ktoré sa medzi Spojenými štátmi a Sovietskym 

zväzom hromadilo od začiatku studenej vojny, vyústilo do sporu, ktorý obe krajiny 

priviedol k nutnosti uvažovať o vzájomnej vojenskej konfrontácii. Uvedomenie si jej 

možných následkov, ako aj toho, ako ľahko by k nej mohlo dôjsť aj v situácii, kde si to 
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neželá žiadna zo strán, ukázalo obom veľmociam, do akej miery je vzájomná spolupráca 

prínosom pre ich vlastnú bezpečnosť. 

K tomuto poznaniu by však v prípade vojenskej eskalácie Karibskej krízy veľmoci 

nedospeli. Naopak, utvrdili by sa vo svojich podozrievavých a nepriateľských 

postojoch, negatívne vnímanie protivníka by sa zdalo byť potvrdené, ako aj jeho 

agresívne zámery. Vzájomná spolupráca v otázkach globálnej bezpečnosti, ktorá sa 

v období po skončení Karibskej krízy prejavila napríklad prijatím niekoľkých dôležitých 

dohôd v oblasti kontroly zbrojenia, by určite neprebehla, respektíve nie v čase a formou, 

akou prebehla. Výsledkom by teda bol ostrejšie polarizovaný svet, v ktorom by veľmoci 

mali oveľa väčšiu motiváciu k vzájomným sporom a nezhodám. 

Analýza nám takisto umožnila identifikovať, ktorá z dvoch teórií prístupu 

k bezpečnostnej dileme najlepšie charakterizuje výsledok krízy. V prípade skutočných 

historických udalostí išlo o rovnocennú aplikáciu teórie odstrašovania, ako aj špirálovej 

teórie. Kontrolovanou eskaláciou v podobe námornej blokády preukázali Spojené štáty 

ochotu konflikt eskalovať, čo dodalo hodnovernosť ich následnej hrozbe vojenským 

zásahom. Naopak, scenár z ponúknutého hypotetického vývoja zodpovedá jednoznačne 

špirálovej teórii. 

Vrátiac sa ešte pár slovami k úvodu práce, uviedli sme tam prínos analýzy 

Karibskej krízy aj v praktickej rovine. Aj keď od skončenia studenej vojny už uplynulo 

viac ako dvadsať rokov, medzinárodné spoločenstvo je stále konfrontované s krajinami, 

ktorých vlády konajú spôsobom globálne neprijateľným alebo dokonca nebezpečným. 

Analýza Karibskej krízy poukazuje na to, že je nevyhnutné odpútať sa od obmedzení, 

ktoré na naše vnímanie protivníka kladie ideologická optika. Len získanie určitého 

nadhľadu nám dá možnosť reálne zhodnotiť motívy takéhoto konania, nielen tie 

očividné, ale aj tie, ktoré nie sú na prvý pohľad badateľné. To nám následne umožní 

zvoliť taký postup, ktorý bude tieto príčiny brať do úvahy. Tým samozrejme nie je 

myslené, že ich konanie musíme nevyhnutne tolerovať a chápať, lebo si uvedomíme, čo 

ich k nemu vedie. Ak však budeme mať reálnejšiu predstavu o ich motiváciách, budeme 

môcť presnejšie zacieliť naše reakcie. Karibská kríza dokázala, že odstrašovanie môže 

fungovať. Podstatné ale je, aby odstrašujúca strana pôsobila vierohodne, aby boli pre jej 

protivníka jej ciele a požiadavky jasne čitateľné a aby bola v prípade nutnosti reálne 

pripravená svoje hrozby a ultimáta dodržať. 
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Summary 

In accordance with predetermined goals, this work presented analysis of Cuban 

Missile crisis. To set basic framework within which the analysis was constructed, 

Kenneth Waltz’s neorealist theory of international relations had been chosen. This 

theory can provide best description of international system and relations between 

superpowers during Cold War period. 

Major process, underwent by both United States and Soviet Union during 

Caribbean crisis, was solving of security dilemma. Therefore, our analysis of the Crisis 

was performed through optics of security dilemma. Building on work of Booth and 

Wheeler, we were able to look for and identify two sub-processes introduced by them. 

First is dilemma of interpretation, where main actors are trying to look for correct 

interpretation of actions of their adversaries. If they interpret those incorrectly, it is 

more probable, that their reaction might be perceived as threat by opposite side. Second 

sub-process is called dilemma of reaction. Here, after done with interpretation of 

opposite side’s intentions, actor decides about his next step. This can lead to steps aimed 

to decrease the tension, but it can as well lead to reaction causing momentum for 

escalation spiral. 

Before analyzing Crisis itself, work presented historical overview of events 

leading to it, as well as events of the Missile crisis and solution reached by USA and 

USSR.  Another important point is overview of starting positions of both superpowers. 

Work introduced historical events, forming their positions and views. As those events 

helped to create their perceptions of their security situation, they were integral part of 

overall picture of pre-crisis development. Also, perceived security situation was one of 

the important factors, influencing approach of actors toward dilemma of interpretation. 

Last part of the work, chapter 5, brought about the analysis of Cuban missile 

crisis itself. Analysis was constructed employing the method of conceptual models, 

introduced by Graham Allison. Rational policy model presents the most usual point of 

view when analyzing actions of state actors in international environment. It is based on 

assumption, that state are acting based on rational choice, choosing such course of 

action that is most beneficial for them. Next one is organizational model, showing 

constrains put on actors by their organizational capacities. Last is bureaucratic model. 

This one is looking on internal policies of individuals, responsible for creating of overall 

policy for whole government. 
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Conceptual models were first used to review events of Caribbean crisis. 

Following their lead, work was able to justify decisions and chosen actions of President 

Kennedy and First Secretary Khrushchev. Afterwards, same models were used in 

counterfactual analysis of Crisis. Work was looking for answer to following question: If 

United States had decided for military intervention on Cuba, would it be possible to 

avoid global conflict between superpowers? Again, by analyzing choices that this 

counterfactual scenario had put before USA and USSR and decisions that both actors 

had to face, this work formulated hypothesis of probable outcome of such scenario. 

Analysis through conceptual models showed, that although military action of United 

States towards Cuba would lead to some retaliatory response by Soviet Union, global 

conflict, even nuclear exchange between superpowers, were avoidable. 
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