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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážený delegáte, vážená delegátko, 

je mi velkým potěšením, že Vás mohu přivítat na šesté Minisimulaci 

Rady bezpečnosti OSN pořádané Plzeňskou diplomatickou simulací, tentokrát poprvé 

ve městě Brně v rámci širší expanze projektu na východ. 

Téma kubánské krize jsme si vybrali především z důvodu její nadčasovosti 

ve schopnosti rekonstruovat atmosféru studené války. Strach ze vzájemného zničení 

a „poslední války“ plnil myšlenky jak obyčejných lidí, tak těch nejvyšších státníků, neboť 

tvořil realitu, kterou museli nést všichni bez rozdílu. S novou studenou válkou za dveřmi 

cítíme, že možná není od věci si s lehkou nostalgií připomenout, jaké to je být na pokraji 

smrti nukleárním konfliktem. 

Dovolil bych si poděkovat především Tomáši Kováříkovi, který se neváhal pustit 

do přípravy podkladů pro nadcházející jednání, za což mu náleží můj velký dík. Druhé 

velké poděkování patří Tomáši Klausovi, který s elegancí zpracoval téma kubánské krize 

graficky a neomylně tak označil tento handbook jaderným nádechem. Neopomínám 

ani ostatní členy týmu, kteří se akce sice bohužel nezúčastní, nicméně přispěli nemalým 

dílem k jejímu uskutečnění. Tímto jim děkuji za jejich čas, zapálení a ochotu. S radostí 

se také obracím na Impact Hub Brno, který nám poskytl formu partnerství pro simulaci, 

a věříme, že se v jeho inspirativních prostorech nenacházíme naposled. 

Chtěl bych ovšem zejména poděkovat Vám, jelikož Váš zájem o osobní rozvoj 

a chápání světa v širším kontextu je hlavním důvodem, proč je mi organizace takovýchto 

akcí zpravidla milejší než kvalitní a lékaři doporučený spánek. 

Je velmi pravděpodobné, že 9. 4. 2018 nezměníte svět ani minulost. Na druhou 

stranu věřím, že si odnesete hodnotné znalosti, naučíte se novým věcem či se obecně 

zlepšíte ve svých řečnických schopnostech. Jinými slovy, budete růst – a to je to, co stojí 

za to. 

Se srdečnými pozdravy a přáním zážitku simulace 

Ondřej Skrla, hlavní organizátor akce, e-mail skrla@simulaceplzen.cz, a za organizační tým: 

Tomáš Kovářík, tvůrce backgroundu a předseda Rady bezpečnosti, 
Tomáš Klaus, tvůrce grafických materiálů a fotograf, 
 
Viktor Karlíček, Vojtěch Domín, Filip Lanči, Nikolas-Finn Machander, 
Ngoc Anh Nguyen, Kateřina Špalková a Bára Zůnová, organizátoři, grafici, backoffice
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ORIENTAČNÍ PROGRAM 

 9.45 – 10.00 příchody, registrace 

 10.00 – 10.10 zahájení 

 10.10 – 10.25 zahřívací program 

 10.25 – 10.35 vysvětlení jednacího řádu 

 10.35 – 10.40 coffee break 

 10.40 – 12.40 jednání 

 12.40 – 13.20 oběd 

 13.20 – 15.30 jednání 

 15.30 – 16.00 slavnostní zakončení 

 

Tento program je pouze orientační a může se průběžně měnit. 

Prostory Impact Hubu je třeba opustit do 16.30.
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ODBORNÝ BACKGROUND K HISTORICKÉ SIMULACI 

Počátky studené války 

V únoru roku 1945, ještě před koncem druhé světové války, se sešli zástupci 

Spojených států (Franklin D. Roosevelt), Velké Británie (Winston Churchill) a Sovětského 

svazu (Josif V. Stalin) na Jaltské konferenci. Jejím cílem bylo určit poválečné uspořádání 

světa s důrazem na Evropu. 

Kromě řešení této otázky došlo k dohodě o spojenectví Sovětského svazu 

se Spojenými státy ve válce proti Japonsku. Očekávalo se, že nově zavedená a poměrně 

dobře fungující spolupráce vydrží i po válce. S touto koncepcí převzal úřad nový americký 

prezident Harry Truman, tedy věřil, že pomocí diplomacie, dohod a občasných ústupků 

dokáží Spojené státy a Sovětský svaz dosáhnout mírové koexistence1. 

Opak byl však pravdou. Po poražení Japonska už nebyla spolupráce 

mezi velmocemi výhodná a z bývalých spojenců se stávají geopolitičtí rivalové2. Roku 1947 

se začíná Spojenými státy uplatňovat tzv. Trumanova doktrína, jejímž cílem bylo zastavit 

či minimálně zpomalit šíření komunismu vlivem Sovětského svazu. Základním kamenem 

této doktríny se stala finanční pomoc Řecku a Turecku, tedy zemím, ve kterých hrozil 

komunistický převrat3. O rok později byl Spojenými státy vyhlášen Marshallův plán finanční 

pomoci zbytku válkou ekonomicky zničené Evropy. Plán však přijaly pouze státy západní 

Evropy. Východní blok finanční pomoc pod nátlakem Sovětského svazu odmítl4. 

Obavy ze šíření vlivu Sovětského svazu, podpořené vznikem železné opony, 

sovětskou blokádou Berlína a komunistickým pučem v Československu, vedly v roce 1949 

k vytvoření Severoatlantické aliance (NATO). Cílem této organizace byla vzájemná vojenská 

pomoc mezi členskými státy v případě vojenské konfrontace5. Vliv NATO se následně 

rozšířil i na klíčové strategické oblasti jako východ Středozemního moře (vstup Řecka 

a Turecka do NATO v roce 1952) a Spolková republika Německo (1955). Jako reakci 

na vznik NATO podepisují v roce 1955 země Východního bloku Varšavskou smlouvu6, 

ke které se o rok později přidala i Německá demokratická republika. 

                                                           
1 Pozn.: modus vivendi. [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://millercenter.org/president/truman/foreign-affairs 
2 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.britannica.com/event/Cold-War 
3 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine 
4 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2011-featured-story-
archive/the-cia-and-the-marshall-plan.html 
5 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_67656.htm 
6 Pozn.: Odkaz na mapu evropských členů NATO a Varšavské smlouvy v době konání Karibské krize: 
https://amedia.britannica.com/668x448/62/64262-004-4E207107.jpg 
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V roce 1949 Sovětský svaz úspěšně otestoval svou první jadernou zbraň; jaderná 

technologie tak přestala být doménou pouze Spojených států. Truman v reakci na tento 

počin schválil masivní investice do výroby a výzkumu konvenčních i jaderných zbraní. Tento 

rok lze považovat za počátek závodů ve zbrojení7. 

Díky ničivé síle jaderných zbraní hrozilo v případě přímého střetu mezi Spojenými 

státy a Sovětským svazem, že dojde k tzv. vzájemně zaručenému zničení8. Z tohoto důvodu 

docházelo pouze k nepřímým vojenským konfliktům mezi mocnostmi, například ve válce 

v Koreji, kde Východ podporoval síly Severní Koreje a Západ Koreje Jižní. 

Situace na Kubě 

V době před kubánskou revolucí patřily Spojené státy k hlavním partnerům Kuby. 

Průmysl země byl orientován na americký trh; podstatná část tamní produkce náležela 

americkým firmám a v zemědělství převažovala produkce cukru, který sloužil v podstatě jen 

k vývozu do Spojených států. Kuba byla navíc oblíbenou destinací bohatých Američanů9. 

Mimo jiné také byla Spojeným státům pronajata oblast Guantanamo, kterou později 

kontrolovaly i během kubánské krize10. 

Od roku 1933, kdy na Kubě proběhl vojenský puč, kontroloval kubánskou politiku 

Fulgencio Batista. Jeho vláda se stala terčem kritiky americké vlády, která odsuzovala 

nestabilitu, korupci, násilí a krádeže majetku, které v té době na ostrově probíhaly11. 

Po odstoupení z funkce a krátkém pobytu mimo Kubu byl Batista jmenován 

kubánským senátorem a předpokládal, že vyhraje i prezidentské volby v roce 1952. 

Po zjištění, že jeho podpora mezi lidmi je velmi nízká, se rozhodl získat mandát vojenskou 

silou12. Většina Latinské Ameriky a Spojených států ho uznala za právoplatného prezidenta 

Kuby a do vnitřních záležitostí země se dále nevměšovala13. 

Nástup socialismu na Kubu 

Fidel Castro považoval Spojené státy za jednoho z hlavních viníků špatné 

hospodářské situace, chudoby a politické zaostalosti Latinské Ameriky. V roce 1952 

se začlenil mezi protestující proti opětovnému nástupu Batisty k moci. Kandidoval 

do kubánského parlamentu, ale po uvědomění si, že k svržení Batisty nelze dojít právními 

                                                           
7 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z:https://www.britannica.com/topic/arms-race 
8 Pozn.: Vojenská doktrína charakterizující vztah mezi Spojenými státy a Sovětským svazem za studené války, oba státy měly 
dostatečné jaderné prostředky pro vzájemné zničení. 
9 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://www.scmp.com/business/article/2052134/cubas-sugar-exports-help-explain-rise-
fidel-castro 
10 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1731704.stm 
11 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1203/003-017.pdf 
12 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/biography-of-fulgencio-batista-2136360 
13 [online]. [cit. 2018-04-04]. https://www.thoughtco.com/biography-of-fulgencio-batista-2136360 
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prostředky, začal organizovat revoluční hnutí. 26. července 1953 se pokusil s dalšími 

164 odpůrci diktatury zahájit povstání proti Batistovi dobytím kasáren v Santiagu de Cuba. 

Většina povstalců byla zabita nebo uvězněna; hrstka mužů včetně Castra byla zatčena 

o něco později po úniku do hor. Fidel Castro se jako vystudovaný právník u soudu obhajoval 

sám. Ani jeho skvělé rétorické schopnosti ho však nezachránily a byl odsouzen k patnácti 

letům vězení. 

Během své obhajoby přednesl program Hnutí 26. července. I přesto, že se Castro 

v té době nepovažoval za komunistu, obsahoval program jeho hnutí mnoho socialistických 

prvků, jejichž uplatnění by obzvlášť negativně zasáhlo americké zájmy působící na Kubě14. 

Při amnestii vyhlášené prezidentem Batistou roku 1955 byli všichni povstalci včetně 

Castra propuštěni a vyhoštěni ze země. V prosinci roku 1956 připlul spolu s dalšími 

81 revolucionáři zpět na Kubu a snažil se zorganizovat další povstání, nicméně většina 

Castrových následovníků zemřela po střetu s kubánskou armádou. Se zbylými 12 muži utekl 

do hor, kde začal s organizací partyzánských i řadových vojsk lidového odporu. Vzhledem 

k vysoké občanské nespokojenosti s Batistovým režimem se podařilo vybudovat v kubánské 

společnosti silný protivládní proud. Vliv opozice vzrostl natolik, že v prosinci roku 1958 

donutil Batistu k útěku ze země15. 

2. ledna 1959 vstoupila protivládní vojska do hlavního města Havany a ještě téhož 

dne byla vyhlášena revoluční vláda. Za nedlouho následoval nástup Fidela Castra do čela 

státu (16. února 1959) a s ním i očekávané důsledky převratu: čistky veřejného i politického 

života od Batistových stoupenců a Castrových konkurentů; zrušení vojenského i policejního 

aparátu a jejich náhrada lidovými milicemi; a pozemková reforma, která zapříčinila 

znárodňování majetku zahraničních společností16. Na konci roku 1960 byly již znárodněny 

všechny americké podniky na Kubě. 3. ledna 1961 ukončila americká vláda diplomatické 

vztahy s Kubou. Situaci řešila i Organizace amerických států17, která rovněž jednání Kuby 

odmítla. 

Kuba kvůli zhoršení vztahů se Spojenými státy potřebovala nejen spojence, 

ale i odbytiště pro svůj vývoz. Castro se po krátkém rozhodování obrátil na Sovětský svaz. 

Partnerství se státem u hranic Spojených států mělo přirozeně pro Sovětský svaz značný 

strategický význam, a tudíž uzavřel spojenectví s Kubou velmi ochotně. 

 

                                                           
14 [online]. [cit. 2018-04-04]. https://www.britannica.com/topic/26th-of-July-Movement 
15 [online]. [cit. 2018-04-04]. https://www.britannica.com/place/Cuba/The-Republic-of-Cuba#ref515704 
16 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1203/003-017.pdf 
17 Pozn.: Regionální mezinárodní mající za cíl podporu spolupráce, demokratizace, stability a míru na na území obou 
amerických kontinentů. Další informace: http://www.oas.org/en/ 
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Invaze v zátoce Sviní 

Zástupci Spojených států věděli, že je třeba intervenovat, než dojde k plnému 

ozbrojení Kuby. Jednou z podmínek prezidenta Spojených států, Johna F. Kennedyho, bylo, 

aby se americká armáda konfliktu neúčastnila, dokud nebude formálně požádána o pomoc 

nově ustanovenou vládou18. V reakci na tuto potřebu mohla 17. března 1960 začít dlouho 

plánovaná Operace Pluto rozdělená na dvě fáze. 

V první části měli letci Spojených států rekrutovaní z kubánských exulantů zničit 

kubánské letectvo. Castro byl však o operaci včas informován, a proto stihl strategicky svá 

letadla strategicky rozmístit po Kubě. Vlivem Castrovy připravenosti skončila akce 

neúspěchem v podobě minimálního poškození letadel na straně Kuby. Mezitím začala druhá 

část operace – Invaze v zátoce Sviní – která skončila rovněž neúspěchem. Američany 

vycvičení kubánští exulanti se měli vylodit, postoupit do centra ostrova, vytvořit 

proticastrovskou vládu a požádat Organizaci amerických států o pomoc19. 

Invaze v zátoce Sviní vyústila pro Spojené státy v podstatné oslabení pozice. 

Nejenže kubánští exulanté nedokázali svrhnout Castrovu vládu, ale  jejich čin vyústil 

v množství protiintervenčních demostrací na Kubě20. Protiamerické smýšlení nabíralo na síle 

a Castro 1. prosince 1961 prohlásil v kubánské televizi: „Jsem marxista-leninista a zůstanu 

marxistou-leninistou až do smrti.“ Navíc v Kubě začal být uplatňován sovětský politický 

model21, čímž byla Kuba definitivně připoutána k Sovětskému svazu22. Tyto kroky záhy vedly 

k vyloučení Kuby z Organizace amerických států a zavedení hospodářsko-

politických sankcí. 

Kubánská krize 

Sovětskému svazu se na začátku 60. let dařilo triumfovat na mnohých frontách. Měl 

úspěšnější vesmírný program23, bez odezvy Spojených států obehnal Berlín Berlínskou zdí 

a Kuba ustála pokus o invazi Spojených států. Chruščov cítil dominantní pozici nad 

Spojenými státy a rozhodl se umístit jaderné hlavice na Kubu. Podle Chruščova to byla 

nutná odpověď na alokaci amerických raket Jupiter a Thor v Turecku a Itálii roku 196124. 

Tímto aktem chtěl docílit strategického vyrovnání se Spojenými státy. 

                                                           
18 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1203/003-017.pdf 
19 Viz 18. 
20 Viz 18. 
21 GEYEROVÁ, Georgie Anne. Fidel Castro. Partyzánský princ, BB art, Praha, 2001, ISBN 80-7257-547-3. Str. 262. 
22 Pozn.: Castro nebyl vždy komunistou, s marxistickými idejemi se začínal identifikoval až během hnutí proti Batistovi. 
HALPERIN, Maurice. The Rise and Decline of Fidel Castro. University of California Press, 1972. ISBN 0520027671. Str. 120. 
23 Pozn.: První umístil do vesmíru umělou družici v roce 1957, v roce 1961 rovněž první dopravil člověka do vesmíru. 
[online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2007-featured-story-
archive/the-dawn-of-the-space-age.html 
24 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1203/003-017.pdf 
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12. července 1962 byly podle oficiálního sovětského vyjádření zahájeny „velké 

manévry strategického dosahu s přepravou jednotek a materiálu po mořích a oceánech 

do vzdálených oblastí Sovětského svazu“. Ve skutečnosti se však jednalo o přepravu 

vojenského materiálu a vojáků na Kubu25. 

Spojené státy první informace o sovětských plánech na Kubě obdržely od britské 

rozvědky, jejíž dvojitý agent vyfotografoval plány výstavby sovětských základen na Kubě26. 

Nicméně i přes tuto informaci Spojené státy předpokládaly respektování precedentu 

sovětské invaze do Maďarska, kterou ponechaly bez reakce, jelikož spadala do sovětské 

sféry vlivu. Spojené státy tedy očekávaly, že stejný princip bude aplikován i v případě Kuby 

a Sovětský svaz se již nebude dále vměšovat do dění na ostrově27. 

Moskva reagovala na Kennedyho varování o rozmisťování zbraní na Kubu 

prohlášením, že ozbrojování ostrova slouží čistě pro obranné účely. Existenci útočných raket 

Sovětský svaz odmítl28. 

Americké tajné služby pokračovaly v získávání informací z Kuby. Někdy v polovině 

října roku 1962 se americkému špionážnímu letounu podařilo zachytit důkazy o výstavbě 

odpalovacích ramp na Kubě29. Po několika dnech intenzivního jednání mezi vládami 

Spojených států a Sovětského svazu se rozhodla americká hlava státu vystoupit 22. října 

v televizi. Ve svém proslovu informoval Kennedy americké občany o charakteru zbraní 

vyskytujících se na Kubě. Již umístěné rakety středního dosahu schopné nést jaderné 

hlavice měly být připraveny zasáhnout jihovýchod USA, střední Ameriku či Karibik. 

V proslovu také Kennedy zmiňuje výstavbu odpalovacích ramp pro rakety schopné 

zasáhnout většinu hlavních měst západní polokoule. Kromě raket se na Kubě údajně 

vyskytují i strategické bombardéry, jež mohou také posloužit jako nosiče jaderných zbraní. 

Kennedy na závěr prohlašuje, že v reakci došlo k vyhlášení námořní blokády Kuby 

Spojenými státy30. Den po Kennedyho proslovu, 23. října 1962, ve čtyři hodiny odpoledne 

zasedá Rada bezpečnosti OSN, aby rozřešila jadernou válku na vlásku. 

 
Tento odborný podklad k historické simulaci na téma „Kubánská krize“ z roku 1962 byl sepsán 
v dubnu 2018 Tomášem Kováříkem na základě provedení analýzy za použití elektronických 
i tištěných zdrojů pro účely Plzeňské diplomatické simulace a jako takový je předmětem autorského 
práva – duševního vlastnictví spolku Simulace Plzeň, z. s.

                                                           
25 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-
studies/studies/vol46no1/article06.html 
26 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Oleg-Vladimirovich-Penkovsky 
27 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1203/003-017.pdf 
28 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-
studies/studies/vol46no1/article06.html 
29 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://www.atomicarchive.com/History/coldwar/page13.shtml 
30 [online]. [cit. 2018-04-04]. http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkcubanmissilecrisis.html 
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PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY 
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STANOVISKA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ 

Čínská republika (Tchaj-wan) 

Čínská republika v současné době považuje Spojené státy za jednoho ze svých 

nejvýznamnějších partnerů, spoléhá na nich v otázkách obrany proti komunisticky řízené 

Čínské lidové republice. Čínská vláda se zároveň obává, že jejich sok pracuje na vývoji 

jaderných zbraní. Díky kombinaci těchto dvou faktorů bude Čína vůči sovětské politice 

na Kubě velmi skeptická a nejspíše podpoří návrh Spojených států. 

Francouzská republika 

Francouzská republika v kubánské otázce stojí na straně Spojených států, podle 

francouzského prezidenta je námořní blokáda Kuby odpovídající reakcí na kroky Sovětů. 

Francie se bude snažit, aby konflikty velmocí nezasáhly nezúčastněné státy. 

Ghanská republika 

Ghanská republika získala svou nezávislost na Velké Británii roku 1957; stala se tak 

první zemí subsaharské Afriky po Libérii, která získala samostatnost. Ghana bude 

na jednání vystupovat jako neutrální stát, jehož hlavními zájmy bude zachování míru. 

Chilská republika 

Od výhry „Radikální strany“ ve volbách do parlamentu v roce 1961 se chilská politika 

otáčí směrem k levici. Chilská republika se zastávala Kuby při některých hlasováních 

v Organizaci amerických států, například hlasovala proti vyloučení Kuby z organizace. Chile 

se bude snažit o diplomatické vyřešení konfliktu a nejspíše přijme i návrh na námořní 

blokádu Kuby. 

Irsko 

Irsko vystupuje jako neutrální stát, a není proto členem NATO ani Varšavské 

smlouvy. Při vyjednáváních může využít své neutrality a sloužit jako prostředník mezi 

Východem a Západem. 

Kubánská republika 

Delegát Kubánské republiky je přesvědčen, že za konáním Spojených států nestojí 

nic jiného, než neo-kolonialistické a imperialistické tendence Spojených států. Kuba věří, 

že zbrojení s pomocí Sovětského svazu je adekvátní odpovědí na americkou agresi 

z roku 1961. 
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Republika Venezuela 

Venezuela stojí v kubánské otázce na straně Západu. V Organizaci amerických států 

souhlasila s uvalením sankcí na Kubu a podobné politiky se bude držet i při jednání 

v Radě bezpečnosti. 

Rumunská socialistická republika 

Po smrti J. V. Stalina začala rumunská politika pomalým krokem směřovat 

ze sovětského područí. Od delegáta Rumunska lze očekávat velkou míru překvapení 

nad současnou situací na Kubě, jelikož stejně tak jako zbytek světa byl ze sovětské strany 

ubezpečen, že zbraně na Kubě mají čistě defenzivní účel. 

Sjednocená arabská republika (Egypt) 

Sjednocená arabská republika se bude snažit vyřešit spor na půdě OSN mírovou 

cestou. Doufá, že nedojde k další vojenské intervenci Spojených států na Kubě. 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené království jako jeden z nejvýznamnějších strategických partnerů Spojených 

států při jednání Rady bezpečnosti podpoří Spojené státy při jejich snaze o mírové 

vyřešení situace. 

Spojené státy americké  

Spojené státy považují jednání Sovětského svazu a Kuby za naprosto 

bezprecedentní ohrožení světového míru a své národní bezpečnosti. Ve svém projevu 

z 22. října 1962 apeloval americký prezident Kennedy na Chruščova a žádal ho o okamžité 

ukončení ozbrojování Kuby. Spojené státy vyhlásily v den jednání Rady bezpečnosti 

námořní blokádu Kuby, jejíž legitimitu bude muset delegát USA obhájit při jednání 

Rady bezpečnosti OSN. Delegát USA se kromě otázky ozbrojení Kuby může zaměřit 

i na majetek amerických společností, který byl kubánskou vládou zestátněn. 

Svaz sovětských socialistických republik 

Sovětský svaz vidí ozbrojování Kuby jako skvělou příležitost, jak se strategicky 

vyrovnat Spojeným státům, které v roce 1961 umístily své rakety do Itálie a Turecka. 

Delegát Sovětského svazu musí při jednání Rady bezpečnosti zamezit vojenské intervenci 

Spojených států na Kubu. 
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JEDNACÍ ŘÁD RADY BEZPEČNOSTI OSN 

Kapitola I: Zasedání 

Čl. 1 

Zasedání Rady bezpečnosti je svoláno na podnět předsedy. 

Čl. 2 

Rada bezpečnosti zasedá v nejbližším sídle OSN, pokud její předseda nerozhodne jinak. 

Kapitola II: Agenda 

Čl. 3 

Agendu pro zasedání sestavuje předseda Rady bezpečnosti a schvaluje předseda PDS. 

Čl. 4 

O agendě obeznámí zástupce členských států předseda Rady bezpečnosti, a to nejméně 7 dní 
před ohlášeným zasedáním. Rovněž poskytne potvrzeným zástupcům členských států plné znění 
odborného podkladu v elektronické formě, a to nejméně 48 hodin před ohlášeným zasedáním. 

Kapitola III: Zastoupení a mandát 

Čl. 5 

Členské státy zastupují pověření delegáti, kterým pověření uděluje, pozastavuje a odjímá 
předseda PDS, a to na základě jím stanovených podmínek. 

Kapitola IV: Předsednictví 

Čl. 6 

Předsedu Rady bezpečnosti jmenuje předseda PDS a podle uvážení mu propůjčuje pravomoci, 
které plynou z čl. 5. 

Čl. 7 

Předseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje a odjímá 
slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených. Své pravomoci 
může propůjčit dle svého uvážení. 

Místopředseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje 
a odjímá slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených pouze 
v nepřítomnosti předsedy nebo v souladu s jeho pokyny. 

Kapitola V: Sekretariát 

Čl. 8 

Předseda PDS má právo dočasně nebo trvale převzít pravomoci předsedy Rady bezpečnosti. 
Tuto pravomoc může dle svého uvážení propůjčit i svému zástupci. 
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Kapitola VI: Průběh jednání 

Čl. 9 

Jednací řád zná tyto režimy jednání: 

 Obecná rozprava 

o Předseda uděluje slovo delegátům v pořadí, ve kterém se přihlásili do pořadníku 
řečníků. Po udělení slova probíhá delegátův řádný projev, který je ukončen uplynutím 
časového limitu, vzdáním se slova, nebo odebráním slova předsedou. Řečník 
se může vzdát slova ve prospěch předsedy, nebo kteréhokoliv delegáta – v takovém 
případě může daný delegát využít zbývající čas řádného projevu pro svoji řeč. 

o Na řádný projev je, po jeho skončení, možné krátce reagovat. Své přání delegáti 
signalizují bezprostředně po skončení projevu či během něj viditelným překřížením 
rukou se zdviženým hlasovacím štítkem. Reakce eviduje předseda v jím stanoveném 
pořadí, na základě kteréhož pak uděluje delegátům slovo. 

o Řečník může na reakci reagovat formou doplnění, ve kterém zodpoví položenou 
otázku nebo dovysvětlí svoji argumentaci. 

 Řízená rozprava 

o Delegáti jsou postupně vyvoláváni předsedou, aby se vyjádřili k projednávanému 
tématu. Po vyjádření posledního řečníka se jednání navrací do obecné rozpravy, 
pakliže předseda nerozhodne jinak. 

 Moderovaná diskuse 

o Slouží k hlubšímu rozboru specifické oblasti v rámci stanovené agendy. Případný 
navrhovatel musí předsedovi sdělit téma, celkový čas a časový limit na projev v rámci 
moderované diskuse. Předseda se následně řídí čl. 12. 

o V rámci moderované diskuse se delegáti hlásí o projev do pořadníku řečníků. 

 Kuloární jednání 

o Delegáti se po stanovenou dobu zdržují ve vymezeném prostoru a jednají 
o zvoleném tématu formou neřízené diskuse. Po skončení kuloárního jednání 
se jednání vrací do režimu, ve kterém se nacházelo před jeho začátkem. 

 Rozprava o předloženém návrhu rezoluce nebo o pozměňovacím návrhu rezoluce 

o Členové se vyjadřují pouze k projednávané rezoluci a s ní spojeným pozměňovacím 
návrhům. Rozpravu začíná předkladatel rezoluce, který po udělení slova rezoluci 
představí. Pokud jsou k rezoluci podané pozměňovací návrhy, tak je stejným 
způsobem představí jejich předkladatelé. Následně je předsedou zahájena 
obecná rozprava. 

o V rámci rozpravy o předloženém návrhu rezoluce je možné využívat libovolný režim 
jednání. Rozprava přijetím nebo nepřijetím rezoluce automaticky končí a vrací 
se do režimu obecné rozpravy. 

o Hlasování o projednávané rezoluci je možné spustit až ve chvíli, kdy byly 
představeny a odhlasovány všechny pozměňovací návrhy podané k dané rezoluci. 

Čl. 10 

Jednání začíná prezencí. Rada bezpečnosti je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 
nadpoloviční většina jejích členů. 

Bezprostředně po prezenci obeznámí předseda členy o bodech agendy pro dané zasedání. 
Následně se členové Rady bezpečnosti k agendě vyjádří v rámci řízené diskuse. 
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Čl. 11 

Delegát má právo mimo svůj řádný projev vznést následující poznámky a žádosti: 

 Technická poznámka 

o Delegát po vyzvání uvede důvody, které ztěžují jemu nebo jinému delegátovi 
bezproblémový a důstojný výkon jednání. 

 Faktická poznámka 

o Delegát po vyzvání upozorní na porušení jednacího řádu. 

 Žádost o vysvětlení 

o Delegát po vyzvání přednese otázku týkající se výkladu jednacího řádu 
nebo projednávané agendy. 

O jejich oprávněnosti a vyřešení rozhoduje předseda okamžitě a v uvedeném pořadí. 
Rada bezpečnosti vyčká jeho rozhodnutí. 

Čl. 12 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu vznést následující návrhy: 

 Návrh na zahájení přestávky 

o Delegát uvede také časové rozmezí navrhované přestávky. 

 Návrh na změnu hlasovací procedury, při hlasování o projednávané věci, na jmenovitou 

 Návrh na hlasování o projednávané věci 

o Pokud delegát nenavrhne jinak, forma hlasovací procedury je určena dle čl. 17. 

 Návrh na ustanovení časového limitu pro vystoupení 

 Návrh na změnu režimu jednání 

o Delegát kromě režimu uvede také navrhované časové limity, které daný režim 
rozeznává. V opačném případě je stanoví předseda. 

O jejich přijetí rozhoduje na základě hlasování předseda. S adekvátním odůvodněním může jakýkoliv 
návrh přijmout, odmítnout nebo pozměnit i bez hlasování, a to zejména v případech nejasností 
nebo časové tísně. 

Čl. 13 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu přednést návrh rezoluce, nebo její pozměňovací 
návrh. Předseda tyto návrhy zaeviduje v plném znění. Rezoluci, nebo její pozměňovací návrh, může 
podpořit každý delegát, který není jejich předkladatelem. 

Čl. 14 

O přednesených procedurálních návrzích, návrzích rezolucí a pozměňovacích návrzích se jedná 
v pořadí, v jakém byly představeny. 

Čl. 15 

Stáhnutý může být každý procedurální návrh, návrh rezoluce a pozměňovací návrh, pokud o něm 
ještě neproběhlo hlasování. Pokud byl návrh podpořen, může podporovatel požádat o hlasování 
o jeho projednání nebo o přijetí jako o vlastním návrhu, a to ve stejném pořadí, jako kdyby původní 
návrh stáhnutý nebyl. 

Čl. 16 

O zápis na pořadník řečníků a využití možnosti reakce nebo doplnění se delegát hlásí viditelným 
zdvižením svého hlasovacího štítku. Při vznášení poznámek a žádostí úkon doplní zvoláním názvu 
příslušné procedury dle čl. 11. 
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Kapitola VII: Hlasování 

Čl. 17 

O přijetí rezoluce, její části a o pozměňovacích návrzích se hlasuje jmenovitě: 

 Předseda postupně vyvolává všechny přítomné členy dle abecedního pořadí. Členové 
si v prvním kole hlasování vybírají ze šesti postojů: 

o Pro návrh 

o Proti návrhu 

o Pro návrh, s výhradou 

 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí 
důvod svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 

o Proti návrhu, s výhradou 

 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí 
důvod svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 

o Zdržuje se hlasování 

o Vynechává hlasování 

 Automaticky přechází do druhého kola hlasování. 

 V druhém kole si členové, kteří se rozhodli vynechat hlasování v prvním kole, vybírají 
ze dvou postojů: 

o Pro návrh 

o Proti návrhu 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů a žádný ze stálých 
členů nevyužil své právo veta, návrh se přijímá. 

O všech ostatních věcech se hlasuje hromadně: 

 Předseda se táže delegátů, kdo je pro návrh a kdo je proti návrhu. Delegát, při předsedou 
zvolené možnosti, viditelně zdvihne svůj hlasovací štítek. 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů, návrh se přijímá 
v souladu s čl. 12. 

Čl. 18 

Na žádost kteréhokoliv delegáta se o částech přednesených procedurálních návrhů, návrhů rezolucí 
a pozměňovacích návrhů hlasuje jednotlivě, a to pokud se jejich předkladatel proti takovému 
hlasování neohradí. 

Kapitola VIII: Jazyk 

Čl. 19 

Český a slovenský jazyk jsou oba oficiálními a pracovními jazyky zasedání Rady bezpečnosti. 

Kapitola IX: Veřejnost zasedání a zápis 

Čl. 20 

Přijaté rezoluce, společně se zprávou o jednání Rady bezpečnosti, předá předseda Rady bezpečnosti 
předsedovi PDS, který je v co nejkratší možné době zveřejní jím zvolenou cestou.
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VZOROVÁ REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN 
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JAK BÝT DIPLOMATICKÝ? 
1. Držte se své role. Během jednání je důležité neustále si uvědomovat svou 

roli delegáta a nevystupovat z ní. Ačkoli je použito slovo role, mějte na paměti, 

že se nenacházíte na jevišti, ale na půdě OSN, a Vaše chování by se od toho mělo odvíjet. 

Dívejte se lidem do očí a mluvte klidným, jasným hlasem. Pokuste se vyhnout se expresivní 

gestikulaci rukama či přehnaně zúčastněnému postoji. Také Vaše reakce by neměly být 

příliš emočně zanícené. Jinak se Vám může stát, že budete působit neseriózně a ostatní 

se k Vám podle toho mohou chovat. 

2. Nenechte se nikým vyvést z míry. I v diplomatickém prostředí se občas 

dostanete do vypjatých situací. Když se budete cítit dotčeni nebo naštváni, zhluboka 

se nadechněte a racionálně si rozmyslete, co chcete říct a udělat. Existuje mnoho metod, 

jak se rychle uklidnit a neztratit hlavu. Jednou z nich je například klidně napočítat do deseti 

a pak teprve reagovat. Někdy to může být složité, ale povede-li se Vám to, zachováte si 

profesionalitu a vyhnete se zbytečným osobním rozepřím. 

3. Soustřeďte se na fakta. Dejte si chvilku na rozmyšlenou, podívejte se 

na situaci s odstupem a vyhodnoťte relevantní fakta předtím, než do svého projevu vložíte 

nepřiměřené emoce. Nevnášejte osobní záležitosti do oficiálního jednání a pokuste se zůstat 

co nejobjektivnější. 

4. Mluvte k věci. Své myšlenky a reakce prezentujte čistě, účelově 

a jednoduše, aby nedošlo k nedorozumění ohledně toho, co chcete vyjádřit. Pomůže-li Vám 

to, sepište si osnovu a držte se jí během projevu. 

5. Nevyhledávejte konfrontace. Je zcela na místě a adekvátní být asertivní – 

naopak, je to nutnost – avšak zdržte se projevu, který by se mohl zdát zbytečně útočný nebo 

agresivní. Je lepší říct jednoduché „Ne.“ než fráze typu „To se mi snad zdá…“ nebo „Máte 

Vy vůbec tušení…“. Mějte na paměti, že hlas delegáta, na kterého právě reagujete, může 

v budoucím jednání znamenat rozdíl mezi přijetím a zamítnutím Vašeho návrhu. 

6. Nenechte se přerušit. Slušně požádejte delegáta, který Vám skočil do řeči, 

aby Vás nechal dokončit myšlenku. Po jejím vyjádření jej vyzvěte, aby přednesl svůj projev. 

7. Stůjte si za svým. Být diplomatický znamená nejenom dělat ústupky, ale taky 

vědět, kdy si stát za svým názorem. Mluvte sebevědomě a s jistotou v to, co říkáte. 
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8. Diplomat je také člověk. I když jednání se občas může zdát oproštěné 

od lidského faktoru, nezapomínejte na něj. Stanoviska, která delegáti zastávají, jsou 

oficiálními stanovisky států a nemusí mít vůbec nic společného s jejich vlastními názory. 

Je důležité si to uvědomovat nejen při jednání, ale i mimo něj. Nevytvářejte si zbytečně 

averzi a nerozdmýchávejte osobní spory s lidmi na základě státu, který zastupují. Využijte 

doprovodných programů a socializací k poznání delegátů jako osobností, kterými jsou 

v běžném životě. 

 

Diplomacie je především o vytváření a udržování vztahů nejen mezi státy, ale i mezi 

diplomaty samotnými. Buďte proto milí, otevření poznání a jděte příležitostem naproti. 

 

 

DRESS CODE 
Pro tuto minisimulaci není předepsán striktní dress code, avšak doporučujeme zvolit 

business formal, nebo business casual. A jelikož zásady „simulačního oblékání“ mohou být 

někdy matoucí, zde je pár rad, jak dress code zvládnout elegantně a s grácií. 
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Dámy nic nezkazí tmavým kostýmkem. Vhodná je varianta kalhotová i varianta 

se sukní. Důležité je však myslet na správnou délku sukně, která by vsedě neměla končit 

výš než jednu šířku dlaně nad koleny. Příliš krátká sukně může působit neprofesionálně 

a zkazit tak první dojem. Košile či blůza by měla mít límeček a je vhodné volit jemnější 

odstíny bez příliš nápadného vzoru. Lodičky s podpatkem nejsou nutností, dobré je ale dbát 

na to, aby špička boty byla uzavřená a případný podpatek nepřesahoval 10 cm. 

Celkově se snažte působit čistým a elegantním dojmem, který můžete podtrhnout ne příliš 

křiklavým doplňkem, jako je spona do vlasů, náušnice nebo hodinky. 

I když se i při volbě doplňků obyčejně vyplatí vsadit na jednoduchost, zde 

je Váš prostor pro osobitý šmrnc. Například designová brož je doplňkem, kterým 

rozhodně zaujmete. 

 

Pánové by se měli držet obleku. Nejlépe tmavého, formálního obleku, do kterého 

je jasnou volbou světlá košile bez vzoru či s velmi drobným a nenápadným vzorem. Kravata, 

nebo motýlek by také neměly chybět. Celý komplet nejlépe doplní tmavá lakovaná obuv. 

Máte-li chuť doladit svůj outfit do posledního puntíku, skvělou volbou jsou elegantní hodinky, 

barevně sladěný kapesníček, kravatová spona či manžetové knoflíčky. 

Pokud však doma zrovna nemáte slonovinou vykládané manžetové knoflíčky, 

nezoufejte. Důležité je především být upravený a nezapomínat na 3 jednoduchá pravidla: 

1. Košile má být zastrčená v kalhotách. 

2. Sako patří na tělo a ne na opěradlo židle. 

3. Vstoje je horní knoflík saka zapnutý. Pokud je jich více, spodní zůstává rozepnutý. 

Budete-li se jich držet, máte z půlky vyhráno! 
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE 
Doufáme, že se vám dnešní simulace líbila, a na závěr bychom vás rádi pozvali 

na některé další akce PDS. 

 

 Simulace Valného shromáždění OSN – naše vlajková loď. Šestidenní 

simulace, která se každoročně koná začátkem září v Plzni. Můžete se těšit na jednání 

v jednom ze čtyř připravovaných výborů, a to buď v českém, nebo anglickém jazyce. 

Kromě toho však bude připraveno mnoho zajímavých kulturních akcí, workshopů, diskusí 

s akademiky i politiky a mnoho dalšího! Zapište si datum pátek–středa 7.–12. září 2018! 

 

 Jednodenní minisimulace v Olomouci – Pokud se vám dnešní simulace 

líbila, neváhejte a doražte i na další minisimulaci v dalším krásném moravském městě, 

Olomouci, přičemž pro vás již pilně připravujeme jednání o fiktivním konfliktu. 

 

 PDS Jam – Oprašte své kytary, klavíry, zpěvníky a další nástroje a pojďte si 

s námi zajamovat! Být muzikantem samozřejmě není podmínkou, můžete si jít jenom 

popovídat a užívat si příjemnou, méně formální atmosféru. 

 

Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu, kde vás budeme informovat o veškerých 

podrobnostech a zajímavostech z dílny Plzeňské diplomatické simulace! 

Plzeňská diplomatická simulace 
Simulace Plzeň, z. s. 
Zelenohorská 186/10, 326 00  Plzeň 
IČO: 056 93 055 
 

 
 
web: www.simulaceplzen.cz 
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