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Anotace
Vztahy mezi Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou
republikou se neustále a často dramaticky vyvíjejí. Hlavním tématem vzájemných
rozhovorů byla již v minulosti úplná, ověřitelná a nenávratná denuklearizace Korejského
poloostrova, která měla zajistit trvalý mír a stabilitu regionu. Severokorejský jaderný
program a snaha o jeho omezení se tak staly hlavní otázkou řešenou při multilaterálních
jednání, kterých se kromě Spojených států a Severní Koreje účastnila i Korejská
republika, Čína, Rusko a Japonsko. Severní Korea však rozhovory často sabotovala a
období kooperace tak byla přerušována provokacemi a nepřátelskými akcemi v podobě
testů balistických střel či jaderných zbraní. Ve své práci se snažím nalézt obecnou
typologii chování Korejské lidově demokratické republiky se zaměřením na opakující se
cykly kooperace a konfrontace. To bylo ovlivňováno jak ekonomickou, bezpečnostní tak
politickou situací země. Jedním z předních faktorů, majících vliv na severokorejské
chování, bylo jednání Spojených států amerických. Práce obsahuje heuristické schéma,
znázorňující cykly vzájemné kooperace a konfrontace, založené na analýze přístupů
jednotlivých prezidentských administrativ ke Korejské lidově demokratické republice, R.
Reaganem počínaje a nástupem D. Trumpa konče.

Annotation
Relations between the United States of America and the Democratic People's
Republic of Korea are constantly developing. The main theme of the bilateral talks in the
past was the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean
Peninsula to ensure lasting peace and stability for the region. The North Korean nuclear
program and efforts to reduce it have thus become a major issue in multilateral
negotiations, with the Republic of Korea, China, Russia and Japan participating in
addition to the United States and North Korea. North Korea, however, often sabotaged
the talks and the period of cooperation was interrupted by provocations and hostile actions
in the form of ballistic missile tests or nuclear weapons. In my work I try to find a general
typology of the behavior of the Democratic People's Republic of Korea, focusing on
recurring cycles of cooperation and confrontation. North Korea’s behavior was
influenced by the country's economic, security and political situation. One of the leading
factors affecting North Korean behavior was the attitude of the United States. The thesis

contains a heuristic scheme showing the cycles of mutual cooperation and confrontation,
based on the analysis of the attitudes of individual presidential administrations to the
Democratic People's Republic of Korea, from R. Reagan to D. Trump.
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Úvod
Od nástupu Donalda J. Trumpa do prezidentského úřadu již došlo k mnoha
významným událostem, které ovlivnily vztahy Spojených států amerických a Korejské
lidově demokratické republiky – od testování severokorejských jaderných zbraní, přes
slovní urážky obou představitelů, historické setkání vůdců obou korejských států
v demilitarizované zóně, společné vystoupení jihokorejských a severokorejských
sportovců na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, až po historický summit
v Singapuru mezi Donaldem Trumpem a Kim Čong-unem, který měl přinést zásadní
proměnu vzájemných vztahů.
Po Trumpově inauguraci došlo ke změně politického přístupu k severokorejskému
režimu. Již během prezidentské kampaně Trump prezentoval svůj návrh na maximální
nátlak a angažování (Maximum Pressure and Engagement). Ten spočíval v zapojení
dalších zemí, především Číny, do nátlaku na Pchjongjang, aby zcela, ověřitelně a
nenávratně denuklearizoval. První rok vedl Trump s Kimem slovní válku, jež hrozila
každým okamžikem přerůst ve válku opravdovou. Trump nicméně přijal pozvání na
setkání se severokorejským vůdcem, které se konalo 12. června 2018 v Singapuru.
Výsledkem historického summitu bylo společné prohlášení, ve kterém se oba
představitelé zavázali k navázání nových vztahů mezi oběma zeměmi, ke spojení sil
k vybudování trvalého a stabilního mírového režimu a k denuklearizaci Korejského
poloostrova. Spojené státy tím získaly další z mnoha příslibů kompletního jaderného
odzbrojení, výměnou za poskytnutí bezpečnostních záruk Severní Koreji. Prezident
Trump dále oznámil zrušení pořádání každoročního vojenského cvičení s Jižní Koreou,
které nazval „provokativním“, za což sklidil vlnu kritiky. 1 „Nebýt mě, byli bychom nyní
ve válce se Severní Koreou!“,2 sdělil světu na svém twitterovém účtu necelý měsíc po
návratu z Asie. Na úspěch singapurského summitu se však při nedávném vrcholném
setkání hlav států ve vietnamské Hanoji navázat nepodařilo. V pořadí druhá schůze obou
představitelů skončila předčasně – bez podpisu plánovaného společného prohlášení.

1

„Trump Kim summit: Pentagon remains ‚ironclad’after war games cancelled,“ BBC, staženo 4. 5. 2019,
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44462628.
2
Donald J. Trump (@realDonaldTrump), „Many good conversations with North Korea-it is going well!
In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the
Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War
with North Korea!“ příspěvek na Twitteru ze dne 3. 7. 2018, https://twitter.com/realDonaldTrump.
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Tezí, kterou se ve své práci pokusím potvrdit, je, že se chování Severní Korey
vůči Spojeným státům neustále cyklicky opakuje, kdy období kooperace střídá období
konfrontace. Chování Korejské lidově demokratické republiky již od jejího vzniku
ovlivňovala celá řada faktorů, ať už jimi byla politická, bezpečnostní či ekonomická
situace země. Jedním z předních vlivných faktorů však byly Spojené státy a jejich snaha
denuklearizovat poloostrov pomocí bilaterálních a multilaterálních dialogů a zajistit tak
trvalý mír a stabilitu regionu. Ve své práci si proto snažím odpovědět na následující
otázky, a to, jakým způsobem Spojené státy americké ovlivňovaly severokorejské jednání
a jak na to Severní Korea reagovala? Snažila se o kooperaci, či převažovaly nepřátelské
akce a konfrontace?
K tématu mě přivedl především neúspěch hanojského summitu, jehož výsledkem
měl být podpis společného prohlášení, které mělo Severní Koreu posunout blíže
jadernému odzbrojení. Jednání však skončila bezvýsledně. Jak důležitý je tedy ve
skutečnosti jaderný program pro severokorejský režim? Vyjednávala již v minulosti
Severní Korea o jeho ukončení? A pokud ano, tak za jakých podmínek? Odpovědi na mé
otázky lze částečně vysledovat, pokud se zaměříme na to, jakým způsobem přistupovaly
jednotlivé administrativy Spojených států k Severní Koreji v minulosti.
Severokorejský jaderný program je dnes velmi aktuálním a neustále se
rozvíjejícím tématem. Stejně tak se vyvíjí i vztahy mezi Spojenými státy a Korejskou
lidově demokratickou republikou. Má práce by tak v badatelském kontextu měla
revidovat starší texty a poskytnout aktualizovaný komplexní přehled o vývoji
vzájemných vztahů. Cílem mé práce je vysledovat a vypracovat vzorec obecného chování
KLDR v podobě heuristického schématu pomocí analýzy vývoje vztahů mezi Severní
Koreou a Spojenými státy. K mapování vzájemných vztahů využívám primárně metodu
analýzy zahraniční politiky – foreign policy analysis (dále jen FPA), která se zabývá
rozborem toho, jak se státy, či jejich představitelé, podílejí na tvorbě mezinárodní politiky
a zároveň reagují na politiku zahraničních zemí.3 V mém případě tedy zkoumám, jak
jednotlivé kroky Spojených států ovlivnily chování Severní Korey a vice versa. Analýza
zahraničních vztahů též zahrnuje studii jak zahraniční, tak domácí politiky, pomocí které
mapuje rozhodnutí, jež vedla ke konkrétním akcím. FPA též čerpá ze studia diplomacie,
války, mezinárodních organizací a ekonomických sankcí a analyzuje procesy, příčiny a

3

Jean-Frédéric Morin a Jonathan Paquin, Foreign Policy Analysis: A Toolbox, (Cham: Springer
International Publishing AG, 2018), 1.
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důsledky zahraniční politiky. Ve své práci se proto v úvodu částečně zabývám mimo jiné
i studiem severokorejské ideologie čučche a militantní politiky Songun, ekonomickou
situací země, vlivem mezinárodního společenství či vývojem jaderných zbraní.
Teoretickým rámcem pro mou práci je text Janice Gross Stein, ve kterém se
autorka zabývá teorií hrozby a problematikou subjektivního vnímání podnětů, založeném
primárně na emocích jednotlivců. 4 Dle Steinové může být pocit ohrožení či přímé hrozby
obecně chápán na základě subjektivních vjemů a často tak může dojít k celkovému
nepochopení situace. Tuto teorii pak můžeme snadno aplikovat na mezinárodní vztahy,
konkrétně na Severní Koreu a Spojené státy. Severokorejská prohlášení vzbuzovala
obavy mezinárodního společenství, i když často nebyla objektivně posouzena na základě
ověřitelných zdrojů. Obranná akce jedné strany, například společné cvičení Spojených
států a Jižní Korey, mohla být brána za útočný krok, jako třeba přesunutí
severokorejských jednotek k hranicím roku 1993. Zpětně tak vidíme, že byl mnohdy
velký rozdíl mezi tím, čeho byla Severní Korea skutečně schopna, a tím, jak působila při
vyjednáváních.
Při psaní práce jsem vycházela z velké části ze studia primárních písemností, tedy
přímo ze smluv uzavřených mezi jednotlivými aktéry a dále z originálních dokumentů,
zveřejněných americkým národním bezpečnostním archivem (National Security
Archive), v textu citovaných jako Dokument 02-18. Jednalo se většinou o záznamy ze
zasedání, o přepisy rozhovorů či dohod, které často obsahovaly i osobní doporučení
vysokých vládních představitelů a nabídly mi tak exkluzivní pohled do zákulisí americké
politiky. Dokumenty se již pokusil shrnout doktor R. A. Wampler roku 2017 na webové
stránce amerického národního bezpečnostního archivu, v českém prostředí se nicméně
této problematice zatím nikdo takto obsáhle nevěnoval. Nejblíže se dostali pánové J.
Blinka a Z. Kříž ve své stati Bullying or Reciprocity? Predominant Pattern of Behavior
Between the United States and North Korea.5 V jejich práci jsem však narazila na několik
nesrovnalostí, především v grafickém zpracování doplňujícím text. Pánové se
jednotlivými grafy pokoušeli zmapovat akce Spojených států a následné reakce Severní
4

Janice Gross Stein, „Threat Perception in International Relations,“ The Oxford Handbook of Political
Psychology 2 ed., (2013),
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199760107.001.0001/oxfordhb9780199760107-e-012.
5
Jan Blinka a Zdeněk Kříž, „Bullying or Reciprocity? Predominant Pattern of Behavior Between the
United States and North Korea,“ North Korean Review 1, č. 13 (2017): 7-27,
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2e6219bc-1aed-45cf-a64ebc7099cfb0c8%40pdc-v-sessmgr03.
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Koreje a vice versa do roku 2013, avšak z jednotlivých bodů přímek není jasné, co který
bod představuje, a celý graf je tudíž ve výsledku těžko uchopitelný. Tento nedostatek mne
proto inspiroval k sestavení vlastního heuristického schématu, jež se snaží názorně
shrnout cyklus kooperace a konfrontace a které je umístěno v závěru práce. Inspiraci pro
výslednou typologii jsem získala především z textů X. Lianga The North Korean Nuclear
Crises: Deterrence and Reassurance6 či K. Dongsooa a Ch. Yongseoka Cooperation or
Confrontation?: Explaining the Brinkmanship Foreign Policy of North Korea.7 Ani jeden
dokument se však nezabývá komplexní analýzou vztahů obou zemí od podpisu příměří
mezi oběma Korejemi až po nástup D. Trumpa. Cílem mé práce je poskytnout čtenáři
obecný přehled o problematických vztazích mezi KLDR a USA, zmapovat jejich vývoj
od formálního konce korejské války a počátku budování severokorejského jaderného
programu až po zvolení Trumpa americkým prezidentem a sestavit obecný vzorec
chování Severní Koreje vůči mezinárodnímu společenství.
Bakalářskou práci jsem rozvrhla do tematických celků, řazených chronologicky
od podpisu příměří mezi oběma Korejemi po nástup prezidenta Trumpa do úřadu
amerického prezidenta. V první kapitole se věnuji obecnému úvodu do problematiky
nastíněním ekonomické a politické situace v Korejské lidově demokratické republice.
Zároveň zde popisuji počátky severokorejského jaderného programu a vliv Reaganovy
administrativy na vývoj vzájemných vztahů. Druhá kapitola se věnuje období Bushovy
administrativy a počátkům vzájemné kooperace. Ve třetí kapitole se zabývám vládou
prezidenta Clintona a stěžejní smlouvou uzavřenou mezi Spojenými státy a Severní
Koreou – Společným rámcem z roku 1994. V následující části popisuji změnu přístupu
ke KLDR po nástupu G. W. Bushe, šestistranné rozhovory mezi Čínou, Japonskem,
Spojenými státy, Ruskem a oběma Korejemi a test první severokorejské jaderné bomby.
Závěrečná kapitola statě je věnována prezidentu Obamovi a dalším jaderným testům.
V samotném závěru práce se pokusím odpovědět na mnou položené otázky a znázornit
obecnou typologii chování Severní Koreje pomocí schématu.

6

Xuecun Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance.“ (příspěvek
přednesený v rámci Annual Meeting, Midwestern Political Science Association, 2008),
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=815e134e-1e4e-48c4-b44ee8f3643d1108%40sessionmgr102.
7
Kim Dongsoo a Choy Yongseok, „Cooperation or Confrontation?: Explaining the Brinkmanship
Foreign Policy of North Korea.“ (příspěvek přednesený v rámci Annual Meeting, International Studies
Association, 2011), http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=b37ab051-71fa47bf-82e7-919b4260605a%40pdc-v-sessmgr03.
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1. Reaganova administrativa a počátky vzájemné kooperace

Po skončení korejské války roku 1953 zůstal Korejský poloostrov rozdělen
demilitarizovanou zónou na dva samostatné státy – na severní Korejskou lidově
demokratickou republiku s hlavním městem Pchjongjangem a jižní Korejskou republiku
s hlavním městem Soulem. V čele severní republiky stanul Kim Ir-sen – autokratický
vůdce, jenž v zemi vybudoval levicově orientovanou vládu, ideologicky vycházející
nejprve z marxismu-leninismu po vzoru svého spojence Sovětského svazu, a od poloviny
60. let pak z vlastní varianty nacionálního socialismu zvané čučche.8 Státní ideologie
kladla důraz především na ekonomickou soběstačnost, anti-imperialismus, nezávislost
režimu, sebeobranu a ideologický nacionalismus, což je důležité brát v potaz při nahlížení
na ekonomickou, politickou a sociální situaci v zemi.9 Oficiální ideologii a udržitelnost
režimu pak měla od 90. let podpořit militantní politika Songun.10 Podle té byla klíčovou
složkou režimu armáda, zajišťující obranyschopnost státu, přičemž politický a
hospodářský život v zemi byl zcela podřízen jejím potřebám. Korejská lidově
demokratická republika má v současnosti 25 704 401 obyvatel.11 Téměř 5 % populace
tvoří Korejská lidová armáda, jež má nyní přibližně 1 280 000 příslušníků,12 a na kterou
v minulosti severokorejská vláda vydala zhruba 25 % ročního HDP země.13 I přesto, že
Korejská lidová armáda početně převyšuje aktivní vojenský personál sousední Jižní
Koreje v měřítku 1 280 000 : 625 000, jihokorejská armáda, podporovaná především
Spojenými státy, ji předčí jak kvalitou, vybavením, tak i celkovou technologickou
vyspělostí.14 Co se týče ekonomické situace země,

Severní Korea již od 60. let

nepublikovala žádné oficiální statistiky o stavu ekonomiky. 15 Ve své práci proto

8

Benjamin Habib, „North Korea’s nuclear weapons programme and the maintenance of the Songun
system,“ The Pacific Review 1, č. 24 (2011): 58,
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=986db836-4fd5-473a-b947af19cbf94fa6%40sessionmgr4007.
9
Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 16.
10
Habib, „North Korea’s nuclear weapons programme and the maintenance of the Songun system,“ 49.
11
„North Korea Population (live),“ Worldometers, staženo 20. 4. 2019,
http://www.worldometers.info/world-population/north-korea-population/.
12
„Chapter Six: Asia,“ The Military Balance 1, č. 199 (2019):
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04597222.2018.1561032.
13
„North Korea’s Military Capabilities,“ Council on Foreign Relations, staženo 20. 4. 2019,
https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities.
14
Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 15.
15
Soo-Bin Park, „The North Korean Economy: Current Issues and Prospects.“ (příspěvek přednesený
v rámci Conference of the Association of Korean Studies in Canada, University of British Columbia,
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vycházím z údajů, zveřejněných jihokorejskou centrální bankou (Bank of Korea, viz
Příloha č. 1).
Severní Korea podnikla první pokus o navázání kontaktu se západním světem
v 70. letech, kdy usilovala o přímé vyjednávání se Spojenými státy ohledně ukončení
americké vojenské podpory Jižní Koreje a o zahájení bilaterálních rozhovorů o mírové
smlouvě, jež by definitivně ukončila korejskou válku. 16 Spojené státy se rozhodly do
konfliktu neangažovat s tím, že korejský problém musí být vyřešen jen a pouze mezi
Korejci samými. Vzpomínka na krvavý konflikt z 50. let však byla stále ještě příliš
čerstvá na to, aby mohlo dojít k posunu v řešení otázky normalizace vzájemných
korejských vztahů. Jižní Korea nicméně sehrála důležitou roli ve vývoji vztahů mezi
Spojenými státy a Severní Koreou.

1.1.

Severokorejský jaderný program

Korejská lidově demokratická republika iniciovala svůj jaderný program již v 50.
letech 20. století, když roku 1952 založila výzkumný ústav atomové energie. 17 Do 70. let
primárně cílila na mírové využití jaderného materiálu v energetickém, hospodářském či
zdravotnickém průmyslu.18 V 60. letech však uzavřela dohody se Sovětským svazem a
s Čínou ohledně jaderného výzkumu, jejichž součástí bylo školení severokorejských
vědců na sovětských univerzitách a ve výzkumných centrech. 19 Se sovětskou pomocí
bylo též roku 1964 založeno první severokorejské jaderné středisko Jongbjon, ležící
přibližně 100 km od hlavního města Pchjongjangu, uvedené do provozu o rok později. 20
Roku 1979 zde začali Severokorejci budovat 5 MWe grafitem moderovaný reaktor, jehož

Vancouver, Kanada, 3.-4. října 2003), 2, https://carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep0405.pdf?origin=publication_detail.
16
Kyung-Ae Park, „Explaining North Korea's Negotiated Cooperation with the U.S.,“ Asian Survey 7, č.
37 (1997): 624, https://www-jstororg.ezproxy.is.cuni.cz/stable/pdf/2645512.pdf?refreqid=excelsior%3A40d9b6ce0fab915d2088b1045a9f1
683.
17
Habib, „North Korea’s nuclear weapons programme and the maintenance of the Songun system,“ 57.
18
Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 11.
19
Siegfried Hecker, „Three Kims And Six US Presidents Later, Diplomacy Can Still Solve The North
Korea Crisis,“ New Perspectives Quarterly 4, č. 34 (2017): 17,
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=815e134e-1e4e-48c4-b44ee8f3643d1108%40sessionmgr102.
20
Ibid., 17.
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konstrukce byla dokončena roku 1986. 21 První jasné důkazy o severokorejské snaze
vyvinout nukleární zbraně světu poskytly až americké satelitní snímky z 80. let,
zachycující rozvoj jongbjonského jaderného centra.22 Tím se jaderný program Severní
Koreje dostal do popředí zájmů nejen sousedních asijských států, ale i Spojených států,
které tak republiku na severu poloostrova začaly považovat za bezprostřední hrozbu, na
kterou bylo potřeba reagovat.23 Možných důvodů, proč vůbec Severní Korea začala
budovat jaderný program, bylo hned několik a jelikož jsou pro vývoj vztahů mezi
Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou klíčové, bude
jim věnována následující část kapitoly.
Po podpisu příměří, fakticky ukončujícím korejskou válku, se již roku 1958
z republiky na severu stáhly sovětské a čínské jednotky, které v konfliktu podporovaly
Kim Ir-senovu armádu. Na jižní části poloostrova však zůstalo na základě Smlouvy o
společné obraně (Mutual Defense Treaty), podepsané mezi Spojenými státy a Korejskou
republikou dne 1. 10. 1953,24 přibližně 100 000 vojáků, kteří představovali neustálou
bezpečnostní hrozbu pro severokorejský režim. 25 Prvním z důvodů, proč Severní Korea
začala budovat jaderný program, byl tedy pocit nejistoty a zranitelnosti s ohledem na
přítomnost amerických sil na poloostrově, které otevřeně podporovaly Jižní Koreu a byly
připraveny bezodkladně zasáhnout v případě hrozícího konfliktu. Dalším motivem mohla
být snaha vyrovnat se světovým mocnostem, získat jejich pozornost a dosáhnout respektu
mezinárodního společenství, čímž by byla posílena legitimita severokorejského režimu. 26
Křehká moc vládnoucích představitelů byla podpořena demagogií, propagandou a
absolutní izolací země a jejích občanů, kdy hrozilo, že pokud by se Severní Korea
„otevřela“ světu jako dříve Čína či Japonsko, režim mohl padnout. Obava ze svržení
severokorejského režimu a následného přílivu uprchlíků pak byla důvodem pro okolní
státy, především pro Rusko a Čínu, aby se zapojily do rozhovorů, zabývajících se
severokorejským jaderným programem. Jaderné zbraně se tak staly nepostradatelným
prvkem pro zajištění přežití a stability severokorejského režimu, prvkem, který budil

21

„Yongbyon 5MWE Reactor,“ NTI, staženo 15. 4. 2019, https://www.nti.org/learn/facilities/766/.
Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 11.
23
Ibid., 11.
24
„Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953,“
United States Forces Korea, staženo 4. 5. 2019,
https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H_Mutual%20Defense%20Treaty_1953.pdf.
25
Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 16.
26
Habib, „North Korea’s nuclear weapons programme and the maintenance of the Songun system,“ 47.
22
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respekt mezinárodního společenství a poskytoval Severokorejcům účinný politický
nástroj pro vyjednávání.
Až díky skromné iniciativě (modest initiative), jak byl mnohdy přezdíván
politický plán amerického prezidenta Ronalda W. Reagana (v úřadu 20. 1. 1981 - 20. 1.
1989), byly po roce 1988 bilaterální vztahy mezi oběma Korejemi na čas vylepšeny
zahájením dialogu mezi vrchními představiteli, čímž se zlepšily i vztahy se Spojenými
státy.27 Reaganova administrativa navíc přispěla k pokusu o vylepšení vzájemných
vztahů povolením neoficiálních návštěv Spojených států Severokorejcům, dodáním
humanitární pomoci do země a zapojením svých diplomatů do zásadních diskuzí o
Korejském poloostrově. 28 Reagan tak úřad prezidenta opouštěl s vědomím, že Severní
Korea začala prokazatelně budovat svůj jaderný program, ale zároveň byly za jeho vlády
položeny základy pro první mezikorejské diplomatické rozhovory, které se touto
problematikou měly zaobírat.

27

Liang, „The North Korean Nuclear Crises: Deterrence and Reassurance,“ 14.
Roland B. Wilson a Soyoung Kwon, „The Importance of Position and Power Symmetry in
International Relations: The Case of U.S. Foreign Policy towards North Korea,“ The Korean Journal of
Defense Analysis 2, č. 30 (2018): 222,
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=2e6219bc-1aed-45cf-a64ebc7099cfb0c8%40pdc-v-sessmgr03.
28
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2. George H. W. Bush a počátky cyklu kooperace a konfrontace

George H. W. Bush vstoupil do historie především jako prezident, za jehož
funkčního období (20. 1. 1989 – 20. 1. 1993) se rozpadl Sovětský svaz a skončila studená
válka. Zároveň však začalo docházet k prvním výrazným projevům severokorejské
kooperace a konfrontace. Za Bushova prezidentství Severní Korea poprvé otestovala
balistické střely středního a dlouhého doletu, což bylo bráno jako provokace. Rozvíjející
se jaderný program Severní Koreje ohrožoval nejen mír a stabilitu Korejského
poloostrova, ale i celé severovýchodní Asie a zbytku světa. Mezinárodním politickým
cílem se proto za vlády prezidenta Bushe stalo mimo jiné zbavit poloostrov materiálu na
výrobu jaderných zbraní a zabránit dovozu prostředků na jejich zhotovení.29 Toho mohlo
být dosaženo přijetím závazků vůči Mezinárodní agentuře pro atomovou energii30 (dále
jen MAAE). MAAE je světovou organizací dohlížející na mírové využívání jaderné
energie a vykonávající inspekce zařízení, a je rovněž orgánem zodpovědným za kontrolu
dodržování zásad uvedených ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (dále jen NPT31),
ke které Severní Korea přistoupila roku 1985 jako nenukleární stát.32 První dohodu
ohledně svého jaderného programu Severní Korea uzavřela s MAAE již v červenci 1977,
čímž se dostal jongbjonský komplex pod mezinárodní dohled. Do dohody byl zapojen i
Sovětský svaz, který dodával do reaktoru palivo. 33 Dohodu o bezpečnostních zárukách
pak s agenturou severokorejská republika podepsala 30. ledna 1992.34 Podle podmínek,
uvedených v dohodě, Severní Korea předložila první deklaraci svých nukleárních
zařízení a materiálů a umožnila přístup do komplexu inspektorům mezinárodní agentury
pro ověření úplnosti a správnosti severokorejského prohlášení.35
Prvotní snahy o navázání dialogu mezi Severní a Jižní Koreou, jenž byl klíčovým
pro další posun v řešení problematické situace na poloostrově, neprobíhaly hladce. Obě
strany zůstaly v rozporu ohledně téměř každé projednávané otázky, ať už jí byla
29

„Dokument 03a, US-ROK Basic Positions, ca. August/September 1991, Secret,“ National Security
Archive, staženo 12. 12. 2018, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/korea-nuclear-vault/2017-1108/bush-43-chose-diplomacy-over-military-force-north-korea.
30
International Atomic Energy Agency (IAEA).
31
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, obecně známá jako Non-Proliferation Treaty.
32
„IAEA and DPRK: Chronology of Key Events,“ International Atomic Energy Agency, staženo 3. 4.
2019, https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events.
33
„Nuclear,“ NTI, staženo 26. 4. 2019, https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/.
34
„IAEA and DPRK: Chronology of Key Events,“ International Atomic Energy Agency.
35
„Nuclear,“ NTI.
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terminologie, použitá k popisu obou politických systémů, či název, který měl výsledný
dokument nést.36 Spojené státy se za prezidenta Bushe pokoušely do korejských
rozhovorů zasáhnout tím, že vysílaly své zástupce na mezikorejská jednání. Snažily se tak
pomocí svých klíčových partnerů v regionu – Jižní Koreje a Japonska – přinutit
Severokorejce zasednout k vyjednávacímu stolu a dojednat dohodu zabývající se jejich
jaderným programem. Zároveň byly připraveny uvalit na Severní Koreu sankce v případě,
že by odmítla přijmout své závazky vůči MAAE a svůj jaderný program by tak nesvěřila
pod dohled mezinárodních kontrolních inspekcí.
Primárním cílem pro Spojené státy byla denuklearizace Korejského poloostrova,
tj. zbavení poloostrova materiálu a prostředků na výrobu jaderných zbraní. Odměnou za
jaderné odzbrojení mělo být zrušení sankcí, omezujících rozvoj severokorejské
ekonomiky, a spolupráce na začlenění země do mezinárodního společenství, čímž by byla
ukončena její diplomatická izolace. Dne 27. září 1991 proto prezident Bush oznámil, že
„Spojené státy stáhnou všechny pozemní taktické jaderné zbraně ze zámořských základen
a všechny taktické jaderné zbraně z amerických hladinových lodí, ponorek a námořního
letectva“,37 včetně přibližně 100 jaderných hlavic z území Jižní Koreje. Toto byl
významný krok k vylepšení vztahů mezi Severní Koreou a Spojenými státy v reakci na
přijetí obou zemí s podporou USA do Organizace spojených národů (OSN) dne 17. září
1991.38 Na jihu však zůstaly stíhací letouny schopné nést jaderné hlavice a stejně tak 7.
flotila, která v případě útoku mohla posloužit jako nosič jaderných zbraní, což
představovalo hrozbu pro severní republiku. Severní a Jižní Korea pak v návaznosti na
stažení amerických taktických jaderných zbraní podepsaly historicky první oficiální
dokument dne 13. prosince 1991 nazvaný Společná dohoda o usmíření, neútočení,
spolupráci a výměnách (Joint Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Cooperation
and Exchanges between the South and the North).39 V dokumentu se obě země
zavazovaly ke vzájemnému respektování politických režimů, k nezasahování do
vnitřních záležitostí druhého státu, ke spolupráci v různých oblastech, jakými byl
například obchod, věda, vzdělání, umění, zdraví, sport či životní prostředí, nebo ke
36

National Security Archive, „Dokument 03a, US-ROK Basic Positions, ca. August/September 1991,
Secret.“
37
Amy F. Woolf, „Nonstrategic Nuclear Weapons,“ zpráva pro Congressional Research Service (2019),
13, staženo 1. 4. 2019, https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL32572.pdf.
38
„Member States,“ United Nations, staženo 3. 4. 2019, https://www.un.org/en/member-states/.
39
„Dokument 07, Briefing Book, Deputies Committee Meeting, ca. 12/13/1991 (Secret),“ National
Security Archive, staženo 12. 12. 2018, https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4176673-Document07-Briefing-Book-Deputies-Committee.
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spolupráci na mezinárodní scéně. 40 Dále měly usilovat o podpis smlouvy, jež by nahradila
dosavadní příměří a zajistila trvalý mír a stabilitu na poloostrově.41 Není však zcela jasné,
proč k tomuto kroku Severní Korea přistoupila, zda v přímé reakci na stažení amerických
jaderných zbraní, kvůli ekonomické situaci, kdy se země snažila vyrovnat rapidnímu
růstu ekonomiky jejího jižního souseda, nebo čistě kvůli snaze vymanit se
z dlouhotrvající mezinárodní izolace a navázat tak nové ekonomické a politické vazby,
které by nastartovaly slabou ekonomiku. Spojené státy k dohodě přistupovaly zčásti
skepticky, i když převládaly vesměs pozitivní ohlasy, což je patrné z dokumentu,
vydaném v reakci na podpis mezikorejské dohody. Na společné schůzi zástupců
Spojených států a Jižní Koreje ve Washingtonu dle zmiňovaného dokumentu mimo jiné
zaznělo: „[…] Také jsme obeznámeni s nám již známou historií Pchjongjangu, kdy
nejprve vzbuzuje (Pchjongjang) očekávání, že podepíše, jen aby na poslední chvílí přišel
s dalšími požadavky.“42 Na tomto tvrzení je vidět, že si již na začátku 90. let byla Bushova
administrativa vědoma opakujícího se chování severokorejské republiky. Severní Korea
tedy mohla k dohodě mimo jiné přistoupit i proto, aby si při následném ratifikačním
procesu vyjednala další výhody.
Významným momentem v historii vývoje vzájemných vztahů byl podpis
Společné deklarace o denuklearizaci Korejského poloostrova (Joint Declaration of the
Denuclearization of the Korean Peninsula) dne 20. ledna 1992, ve které obě Koreje mimo
jiné souhlasily s tím, že nebudou testovat, vyrábět, produkovat, získávat, uskladňovat,
rozmisťovat či používat jaderné zbraně. Dokument též zavazoval strany k tomu, aby se
vzdaly zařízení na obohacování uranu a na přepracování jaderného odpadu, což byly dva
nejčastější způsoby, jak získat prostředky na výrobu nukleárních zbraní. 43 V rámci
postupné normalizace vztahů a snižování napětí nejen mezi oběma Korejemi, ale i mezi
Severní Koreou a Spojenými státy, prezident Bush inicioval odložení každoročního
vojenského cvičení amerických jednotek v Koreji (United States Forces Korea) a
jihokorejské armády zvaného Team Spirit. To se pravidelně konalo již od roku 1976 a
40

National Security Archive, „Dokument 07, Briefing Book, Deputies Committee Meeting, ca.
12/13/1991 (Secret).“
41
„Joint Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Cooperation and Exchanges between the South
and the North,“ United Nations Peacemaker, staženo 18. 4. 2019,
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/kr%20kp_911213_agreement%20on%20reconcil
iation%20non%20aggression%20and%20exchangespdf.pdf.
42
National Security Archive, „Dokument 07, Briefing Book, Deputies Committee Meeting, ca.
12/13/1991 (Secret).“
43
„Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula,“ U.S. Department of State Archive,
staženo 3. 4. 2019, https://2001-2009.state.gov/t/ac/rls/or/2004/31011.htm.
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primárně cílilo na nácvik obranných prvků. 44 Podmínkou bylo, aby Severní Korea dostála
svým závazkům a povolila inspekce podezřelých zařízení. Spojené státy vydaly ohledně
odvolání každoročního cvičení prohlášení, ve kterém mimo jiné stálo: „Společná cvičení
jako například Team Spirit patří mezi základní prvky k udržení a rozvoje společného
americko-jihokorejského obranného postoje. Pokud sever ověřitelně neimplementuje
dohody, kterých dosáhl s jihem, Team Spirit může být kdykoliv obnoven. Budeme blízce
sledovat, jak se severokorejská ofenzivní strategie a vojenský postoj změní a v případě
nutnosti podnikneme adekvátní protiopatření.“45 Nicméně i přes původní dohodu mezi
prezidenty Bushem a Ro Tche-uem46 se Jižní Korea rozhodla cvičení uskutečnit, což
vyvrcholilo první poválečnou krizí na Korejském poloostrově.
Během Bushova prezidenství došlo ke vstupu KLDR do OSN, stažení taktických
jaderných zbraní a podpisu průlomové Společné deklarace o denuklearizaci Korejského
poloostrova mezi Severní a Jižní Koreou. V tomto období tedy převládala severokorejská
kooperace nad konfrontací.

44

„Team Spirit,“ Global Security, staženo 27. 3. 2019, https://www.globalsecurity.org/military/ops/teamspirit.htm.
45
„Team Spirit' joint U.S.-South Korea exercise called off,“ UPI, staženo 4. 4. 2019,
https://www.upi.com/Archives/1992/01/07/Team-Spirit-joint-US-South-Korea-exercise-calledoff/5381694760400/.
46
Ro Tche-u, bývalý prezident Korejské republiky v letech 1988–1993.
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3. Bill Clinton a období první krize

Po skončení Bushova mandátu se do čela Spojených států amerických dostal na
dvě funkční období demokrat W. „Bill“ J. Clinton (v úřadu 20. 1. 1993 - 22. 1. 2001).
Brzy se však musel vypořádat s jednou z největších krizí na Korejském poloostrově od
formálního skončení korejské války. Po oznámení, že se vojenské cvičení Team Spirit i
přes nevoli Spojených států přece jen uskuteční, Severní Korea odmítla další inspekce
MAAE. Ta vznesla požadavek na prozkoumání dvou podezřelých zařízení připojených
k Jongbjonu, kvůli údajným nesrovnalostem v množství separovaného plutonia ze
spotřebovaného paliva uvedeném v původní severokorejské zprávě.47 Poté, co se MAAE
obrátila na Radu bezpečnosti OSN s požadavkem na speciální ad hoc inspekci, která by
situaci prověřila, Severní Korea nařkla agenturu z toho, že koná inspekce za účelem
špionáže a oslabení režimu a oznámila svůj úmysl odstoupit od NPT v souladu s Článkem
X48. V odpověď na severokorejské oznámení byly na Severní Koreu uvaleny sankce
Radou bezpečnosti OSN rezolucí č. 825.49 Severní Korea tak zaujala vůči mezinárodnímu
společenství konfrontační postoj a dala tím jasně najevo, že je pro ni jaderný program
důležitější než diplomatické vztahy s okolním světem.
Clintonova administrativa se nicméně rozhodla upřednostnit diplomatické řešení
krize před vojenským zásahem, jenž by v této chvíli mohl vést k rozpoutání nového
konfliktu, což si žádná ze zainteresovaných stran nepřála. Pro Spojené státy by vedení
války bylo „daleko dražší variantou než financování lehkovodních reaktorů a dodávek
těžkého palivového oleje“,50 o kterých obě země později jednaly, nehledě na značné ztráty
lidských životů. Po sérii vyjednávání se Spojenými státy v New Yorku tak Severní Korea,
pouhý den od platného data odstoupení od NPT, ustoupila, a dokonce souhlasila s
47

„Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy,“ Arms Control Association,
staženo 22. 7. 2018, https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron.
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implementací záruk Mezinárodní agentury pro atomovou energii, přičemž po druhém
kole vzájemných rozhovorů oznámila, že je připravena vyjednat i inspekce svých
zařízení.51 Jenže období kooperace znovu nemělo dlouhého trvání. Když MAAE obvinila
Severní Koreu z manipulace s jaderným odpadem bez dozoru inspektorů, Severní Korea
oznámila vystoupení z agentury. Nadále však musela dodržovat své závazky vůči NPT i
přesto, že již nebyla členským státem. 52 Clintonova administrativa oznámila, že osloví
Radu bezpečnosti, aby na Severní Koreu uvalila další a přísnější sankce, načež
Pchjongjang odpověděl, že ekonomické sankce bude považovat za „válečný akt“, což
bylo jednou z mnoha verbálních hrozeb Severní Koreje. 53 Zmírnit napětí a předejít
obnovení krize přijel v červnu 1994 do Pchjongjangu bývalý americký prezident Jimmy
Carter.54 Výsledkem jeho návštěvy bylo opětovné nastolení severokorejské kooperace,
kdy Severní Korea přislíbila „zmrazení“ svého nukleárního programu a obnovení
rozhovorů na vysoké úrovni se Spojenými státy. O necelý měsíc později však zemřel
severokorejský vůdce Kim Ir-sen, a když po něm vládu v zemi převzal jeho syn Kim
Čong-il, nebylo jasné, co s sebou tato změna přinese.
S nástupem Kim Čong-ila došlo k další fázi kooperace nejen se Spojenými státy,
ale i s mezinárodním společenstvím. Otázkou zůstává, co Severní Koreu vedlo k
součinnosti se Spojenými státy? Potřeba nového spojence? Špatná ekonomická situace?
Změna vůdce? Jak jsem již několikrát zmínila, pro republiku na severu poloostrova bylo
klíčovým přežití režimu a udržení moci v rukou Kimovy rodiny. Po smrti Kim Ir-sena tak
bylo důležité pro jeho nástupce udržet kontrolu nad narůstající obecnou nespokojeností
se situací v zemi.55 Jednou z největších hrozeb pro Severní Koreu v 90. letech byl
postupný úpadek komunismu nejprve v Evropě a poté v celém světě. S pádem
komunismu klesla ideologická i finanční opora Kimova režimu. Hlavním nepřítelem
severokorejského státu, jenž přímo ohrožoval severokorejský režim, tak zůstal především
jeho jižní soused – republika Jižní Korea. Boj o nadvládu nad poloostrovem odstartovalo
již neúspěšné znovusjednocení obou zemí po podpisu příměří roku 1953. Pro Severní
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Koreu bylo odstrašujícím příkladem znovusjednocení Německa, ke kterému došlo
pohlcením socialistické východní části Západním Německem. To ztělesňovalo
demokratické hodnoty západního světa, v jehož čele stály Spojené státy. Když ještě navíc
roku 1990 a 1992 normalizovali bývalí spojenci KLDR – Rusko a Čína – své vztahy
s Jižní Koreou, Severní Korea přišla o poslední socialistické spojence v regionu a ocitla
se v ekonomické a politické izolaci. Když pak roku 1995 zasáhla zemi vlna přírodních
katastrof, byla Severní Korea nucena pro přežití režimu a jeho obyvatel poprvé otevřeně
hledat mezinárodní pomoc. Obrátila se proto na světovou velmoc – Spojené státy.
Rozvojem jaderného programu a balistických střel na ně navíc získala „páky“, jimiž si
vynutila spoustu ústupků, jakým se často nedostalo ani signatářům NPT.
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3.1.

Společná rámcová dohoda

Dne 20. října 1994 zaslal prezident Clinton nejvyššímu vůdci Severní Korey
dopis, ve kterém stálo:

„Chtěl bych Vám potvrdit, že využiji plné moci svého úřadu k usnadnění příprav
financování konstrukce projektu lehkovodního jaderného reaktoru v KLDR i k
financování a zavádění prozatímních energetických alternativ pro Korejskou lidově
demokratickou republiku až do dokončení první jednotky lehkovodního reaktoru (jakožto
alternativního zdroje energie – pozn. autorky). Budu následovat tento postup tak dlouho,
dokud bude KLDR pokračovat v implementaci politiky popsané ve Společném rámci mezi
Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou.“56

V listu prezident zmiňuje mimo jiné dohodu, jež se stala symbolem tohoto období
a zároveň největším úspěchem Clintonovy administrativy, dosaženým při jednáních se
Severní Koreou. Podpis Společného rámce (Agreed Framework) v Ženevě dne 21. října
1994 zástupcem Spojených států Robertem L. Galluccim a prvním náměstkem ministra
zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky Kang Sok Juem, byl
významným předělem na cestě k mírovému využívání jaderné energie na Korejském
poloostrově.57 Obě země se v dokumentu zavázaly k usilování o nahrazení
severokorejských

grafitem

moderovaných

reaktorů 58

za

elektrárny

poháněné

lehkovodními reaktory (dále jen LWR) 59 s kapacitou přibližně 2 000 MWe do roku 2003.
56
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jaderných zbraní.
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Při reakci v grafitem moderovaném reaktoru vzniká kromě jiných produktů i plutonium,
které je možné z vyhořelého paliva extrahovat a použít například na výrobu jaderných
zbraní. Z toho důvodu bylo v zájmu Spojených států tyto reaktory nahradit za alternativní
zdroj energie, kterým byly právě lehkovodní reaktory. Severní Korea měla grafitem
moderované reaktory odstavit během jednoho měsíce od podepsání dohody a eventuálně
je demontovat. MAAE měla monitorovat a kontrolovat průběh tohoto procesu, přičemž
jí Severní Korea přislíbila udělit plný přístup do svých zařízení. Spojené státy souhlasily
s vedením mezinárodního konsorcia, jež mělo financovat a podporovat LWR projekt.
Dále přislíbily uhradit škodu vzniklou zastavením grafitem moderovaných reaktorů.
Dodávky těžkého palivového oleje na produkci elektřiny měly začít do země proudit
během tří měsíců od data podpisu tohoto dokumentu s tím, že měly každý rok dosáhnout
výše 500 000 tun až do dokončení výstavby nových reaktorů. Zároveň se obě země
zavázaly ke spolupráci při hledání metody bezpečného skladování spotřebovaného paliva
z reaktorů během konstrukce lehkovodních reaktorů tak, aby se zabránilo jeho
přepracování, čímž by byl posílen mezinárodní neproliferační režim. Mimo jiné měly obě
strany podniknout kroky směrem k plné normalizaci politických a ekonomických vztahů
a k zachování bezpečnosti a míru na Korejském poloostrově. Obě země se nakonec
domluvily na pokračování rozhovorů ohledně nukleární problematiky a normalizace
vztahů.60
Společný rámec se stal základní dohodou, určující vzájemné vztahy po
nadcházející desetiletí, a hlavním znakem severokorejské kooperace. Pro Severní Koreu
znamenal zlepšení ekonomické situace, alespoň částečné vylepšení reputace na
mezinárodním poli po jejím odmítnutí inspekcí MAAE a hrozbě odstoupení od NPT.
Spojené státy si jím na čas zajistily zažehnání krize a větší stabilitu ve východoasijském
regionu a mohly se tak věnovat dalším, především domácím, otázkám. Dne 9. března
1995 bylo Spojenými státy, Korejskou republikou a Japonskem zřízeno mezinárodní
konsorcium – Organizace pro rozvoj energetiky Korejského poloostrova (dále jen
KEDO), jež mělo dohlížet na implementaci zásad Společné rámcové dohody a na
konstrukci lehkovodního reaktoru. 61 Zdálo se, že šlo vše podle plánu: hlavní jaderné
středisko Jongbjon zůstalo uzavřené a Severní Korea získávala dodávky těžkého
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palivového oleje tak, jak bylo ujednáno. Kooperace mezi oběma zeměmi pokračovala
oznámením dohody, jejímž cílem bylo společné pátrání po ostatcích amerických vojáků,
padlých v korejské válce.62 Povolit vstup Američanům do země a umožnit jim průzkum
bylo tehdy bráno jako další průlom v bilaterálních vztazích. V červnu roku 1996 navíc
Washington dodal zemi potravinovou pomoc v hodnotě 6,2 milionu dolarů, což bylo o 2
miliony více, než bylo přislíbeno.63 Avšak věci se měly opět brzy změnit.
Při prvním bilaterálním kole rozhovorů po podpisu Společné rámcové dohody
mezi USA a KLDR v Berlíně roku 1996 americká delegace navrhla, aby se Severní Korea
připojila k dobrovolné mezinárodní dohodě, zaměřené na kontrolu prodeje systémů,
komponentů a technologií balistických střel. 64 V říjnu byly nicméně odhaleny
severokorejské přípravy na test rakety středního doletu typu Nodong, který byl zrušen až
v listopadu po několika schůzkách mezi americkými a severokorejskými diplomaty. 65
Situace se však opět začala zhoršovat. Nová krize vzájemných vztahů začala narůstat roku
1998.66 I přesto, že byly vojenské možnosti republiky na severu poloostrova značně
degradovány ekonomickým kolapsem a hladomorem z let 1995-1998,67 Severní Korea
začala vyrábět, testovat a rozmísťovat Nodong – balistické střely schopné zasáhnout
území Jižní Korey a části Japonska.68 I přesto, že balistické střely v době, kdy existovaly
účinné protiraketové obranné systémy, neměly žádný vojenský smysl, mohly sloužit jako
nosiče nukleárních hlavic, a proto vzbuzovaly strach. Tyto obavy ještě narostly ve chvíli,
kdy 31. srpna 1998 přeletěla území Japonska třístupňová raketa Taepo Dong 1 s dosahem
1 500 - 2 000 km, jež měla umístit malý severokorejský satelit na orbit země.69 I když byl
pokus neúspěšný, tato jasná provokace narušila několikaleté období kooperace. Společný
rámec byl odpalem rakety explicitně ohrožen, avšak v případě, že by se americký
Kongres rozhodl smlouvu ukončit, by Severní Korea bezpochyby obnovila chod
Jongbjonu. Zde by dříve či později vyvinula dostatek plutonia na výrobu nukleárních
hlavic, jež by se daly umístit na balistické střely a přímo tak ohrozit bezpečnost asijského
62
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regionu.70 Během tohoto nebezpečného období prezident Clinton souhlasil se založením
průzkumného týmu severokorejské politiky, který měl vést bývalý americký ministr
obrany W. J. Perry. Ten začal úzce spolupracovat na vylepšení situace s Japonskem a
Jižní Koreou. Procesu budování vzájemné důvěry a respektu se později začalo přezdívat
podle jeho jména – Perryho proces, kdy se Spojené státy opět pokusily předejít možné
eskalaci krize diplomatickou cestou. Země přišly společně se dvěma návrhy dalšího
postupu vůči Severní Koreji, jedním zcela novým a druhým již tradičním. První, novou
strategií, bylo postupovat krůček po krůčku směrem k normalizaci a mírové smlouvě,
jelikož obě země byly de facto stále ve válečném stavu, zatímco Severokorejci měli
demontovat zařízení schopná vyrobit nukleární zbraně. Druhou variantou byla
donucovací strategie, kdy by byl na Severní Koreu vytvářen nátlak skrze ekonomické
sankce a rozmístění dalších vojenských jednotek a obranných systémů na území Jižní
Koreje.71 Ty by tak sloužily jako zastrašující prostředek. Všechny tři strany se dohodly
na přijetí prvního přístupu, o kterém pak Perry jednal v Pchjongjangu. Jeho rozhovor se
severokorejským generálem popisuje ve svých pamětech následovně: „Tento meeting
nebyl mým nápadem. […] Nemyslím si, že bychom vůbec měli hovořit o vzdání se
jaderných zbraní.“ řekl severokorejský generál, načež Perry odpověděl: „Proč si myslíte,
že potřebujete nukleární zbraně?“ „K sebeobraně proti agresi.“ Na otázku, čí agresi se
Severokorejci chtěli bránit, mu generál odpověděl: „Od vás! Vyvineme nukleární zbraně.
Poté, pokud nás napadnete, použijeme naše jaderné zbraně ke zničení vašich měst.“72
Tato rétorika přidala na významu mnou v úvodu zmiňované teorie hrozby pro vývoj
vzájemných vztahů. Severní Korea se snažila vzbudit strach v reakci na hrozbu navýšení
počtu vojenských sil a rozmístění obranných prvků na Korejském poloostrově.
Nedostatek informací o vnitřní situaci severokorejské země znemožňoval objektivní
posouzení situace. Severní Korea navíc zaujala konfrontační postoj i přes to, že Perry
přicestoval do Pchjongjangu zároveň s léčebnou pomocí pro tamější nemocnici.
Vliv na vzájemné vztahy nejen na Korejském poloostrově, ale i mezi Spojenými
státy a Severní Koreou, měl bezpochyby nástup nového, značně reformního, prezidenta
Jižní Korey Kim Te-džunga a jeho tzv. Sluneční politiky (Sunshine policy), jež měla
usilovat o vylepšení mezikorejských konexí. Tímto přístupem chtěl Kim Te-džung
vylepšit vzájemné vztahy skrze mír, usmíření a vzájemnou spolupráci. Ve své nástupní
70
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řeči mimo jiné uvedl, že se Jižní Korea nebude snažit sjednotit poloostrov tím, že pohltí
republiku na severu pod svou vládu tak, jak tomu bylo například v Německu roku 1990. 73
Jeho zvolení proto otevřelo prostor pro nový severo-jižní dialog.
Na pozadí asijské finanční krize z let 1997-1999, která kromě dalších zemí
významně zasáhla i Jižní Koreu, se odehrávaly čtyřstranné rozhovory mezi hlavními
mocnostmi v regionu tedy Čínou, Jižní a Severní Koreou a Spojenými státy, navazující
na jednání Společného rámce. Mimo to, že nepřinesla žádný velký pokrok v řešení
jaderné problematiky, zazněla zde i věta dobře vystihující pocity této doby: „[…] Bylo
těžké zůstat optimističtí na konci Ženevského plenárního zasedání, řekl Pickering 74,
poukazujíce na to, že se na schůzky chodilo s nízkými očekáváními. Sever používal svou
typickou metodu, byl neukázněný, pokoušel se vyvíjet tlak a nakonec ustoupil.“75 Při
jednání se projednávalo mimo jiné i stažení amerických vojenských sil z poloostrova.
Cílem Spojených států bylo udělat Severní Koreu „další Čínou či Vietnamem“ co se
přijetí principů volného obchodu a otevření se světu týče, a proto ve svém nátlaku na
zapojení Severní Koreje do mezinárodního dialogu vytrvaly.76 Výsledkem bylo
severokorejské moratorium na testování raket dlouhého doletu ze 13. září 1999, které
bylo odměněno uvolněním ekonomických sankcí, k čemuž došlo poprvé od vypuknutí
korejské války.
Přelomovou událostí konce druhého volebního období prezidenta Clintona bylo
první vrcholné setkání hlav obou Korejí od rozdělení poloostrova. Dne 15. června 2000
obě země podepsaly společnou deklaraci, ve které se dohodly na vyřešení otázky
znovusjednocení Korejského poloostrova, na setkání rodin rozdělených korejskou
válkou, vydání vězňů a na usilování o ekonomické a kulturní výměny. 77 Deklarace se
však nezabývala problematikou jaderných zbraní ani raketových programů. Spojené státy
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pak s ohledem na úspěch summitu uvolnily široké spektrum sankcí včetně těch, co se
týkaly obchodu s komerčním a spotřebitelským zbožím. Severokorejská ekonomika se
tak poprvé od 90. let dostala opět do kladných hodnot HDP (viz Příloha č. 1). Období
kooperace bylo nicméně poznamenáno severokorejským požadavkem na kompenzaci
ušlých zisků ve výši 1 mld. dolarů ročně výměnou za zastavení exportu balistických
střel.78 Spojené státy toto odmítly s tím, že byly prozatím ochotny pouze postoupit
v procesu ekonomické normalizace vztahů. Takovýmto krokem se stal podpis
Společného prohlášení ohledně terorismu z 27. září 2000, který posunul Severní Koreu
blíže k vyškrtnutí ze seznamu států podporujících terorismus. Obě země v něm souhlasily
s tím, že mezinárodní terorismus představuje ve všech svých formách nepřijatelnou
hrozbu pro globální bezpečnost a mír.79 Ještě důležitější pro vzájemné vztahy byla říjnová
dvoudenní návštěva americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové, jež se
v Pchjongjangu setkala s Kim Čong-ilem.80 Krom rozhovorů o raketové problematice a
normalizaci vztahů zde projednávala i možnou návštěvu prezidenta Clintona, který by byl
prvním americkým prezidentem, co by kdy navštívil Severní Koreu a setkal se s jejím
nejvyšším představitelem. Na pozitivně naladěnou atmosféru po návštěvě Albrightové se
následně nepodařilo navázat a prezident Clinton tak zemi jako prezident Spojených států
nenavštívil.
Za

Clintonova

prezidentství

došlo

k mnoha

významným

událostem.

Nejdůležitějším momentem kooperace byl podpis Společné rámcové dohody a
mezikorejský summit roku 2000. Konfrontací naopak bylo například severokorejské
vystoupení z MAAE či odpálení rakety Taepo Dong 1, jež přerušilo několikaleté období
kooperace. Nepřátelské akce však převážil jak počet, tak význam multilaterálních
jednání.
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4. George W. Bush a změna přístupu ke Korejské lidově
demokratické republice

Výměna amerického prezidenta přinesla i značnou změnu americké politiky.
George W. Bush (v úřadu 20. 1. 2001 - 20. 1. 2009) přijal novou, konfrontační a
nepřátelskou politiku vůči Severní Koreji, která se významně lišila od diplomatického
přístupu předchozích administrativ.81 Ve své zprávě o stavu unie z 29. ledna 2002, značně
ovlivněné teroristickými útoky z 11. září, nastínil Bush svůj plán boje proti terorismu.82
Ve zprávě neopomněl mimo jiné zmínit ani Severní Koreu a její jaderný program,
přičemž ji spolu s Íránem a Irákem nazval osou zla (axis of evil), jež dle prezidenta
ohrožovala světový mír a stabilitu. 83 Severokorejské provokace se tak setkaly s agresivní
rétorikou Bílého domu.
Zatímco Společná rámcová dohoda zmrazila severokorejský program na
získávání plutonia na více než desetiletí, ani jedna ze zainteresovaných stran nebyla zcela
spokojena s vyjednanými kompromisy ani s implementací dohody – Spojené státy byly
nespokojeny s neustálým odkládáním inspekcí, které měly za úkol ověřit severokorejské
aktivity, a Severní Korea si stěžovala na zpoždění konstrukce lehkovodních reaktorů.
V lednu 2001 dokonce severokorejská vláda vyhrožovala ustoupením od Společné
dohody, pokud by nově zvolená administrativa měla následovat jiný přístup, než politiku
vyjednávání a začleňování.
Po nástupu G. Bushe do úřadu iniciovala jeho administrativa nové zhodnocení
politiky vůči Severní Koreji, přičemž navrhovala, aby Spojené státy požadovaly
důslednější provádění zásad dojednaných Společným rámcem, ověřitelně omezily
severokorejský raketový program a zakázaly vývoz raket. 84 Severokorejské vedení však
takto komplexní rozhovory odmítlo. Namísto toho navrhlo bilaterální jednání, která měla
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řešit kompenzaci za ztrátu elektřiny, zapříčiněnou zpožděním výstavby LWR. Uvalení
sankcí na severokorejskou korporaci Changgwang Sinyong a na Pchjongjang za transfer
raketové technologie do Jemenu v srpnu 2002 vedlo ke zhoršení již napjatých vztahů. 85
V létě navíc americká rozvědka odhalila důkaz o údajných přesunech jaderného materiálu
a technologie na obohacování uranu z Pákistánu do Severní Korey výměnou za balistické
střely.86 V říjnu pak napětí vyvrcholilo ve chvíli, kdy poté, co byl severokorejský režim
nařčen z porušování Společného rámce, Spojené státy donutily KEDO k zastavení
dodávek těžkého topného oleje do Severní Koreje. Pchjongjang nejprve svoje pokračující
nukleární aktivity vehementně popíral, ale po přerušení dodávek a po návštěvě
amerického zástupce pro východoasijské a pacifické záležitosti J. Kellyho
v Pchjonjgangu režim připustil, že vlastní program na vývoj jaderných zbraní, využívající
technologie na obohacování uranu, čímž porušil své závazky nejen vůči NPT, Deklaraci
o denuklearizaci Korejského poloostrova a MAAE, ale i vůči Společnému rámci, který
se tak stal nadále neúčinným. 87 Severokorejci dále vyhostili inspektory ze země a
oznámili své rozhodnutí podruhé odstoupit od NPT, čímž odstartovali období druhé krize,
která ukázala, že všechny pokusy předchozích administrativ o diplomatické řešení
problému selhaly ve své snaze odradit severokorejský režim od dalšího rozvoje jaderného
programu.88 Severní Korea si opět vybrala cestu konfrontace, kdy se stala vůbec první
zemí, která kdy odstoupila od NPT. Napětí se dále kulminovalo nejprve v únoru, kdy byl
obnoven provoz v jongbjonském středisku, a poté v březnu 2003, kdy severokorejský
stíhací letoun zachytil americké špionážní letadlo nad Japonským mořem. Tento incident
přivedl Spojené státy, Severní Koreu a Čínu k jednacímu stolu, což se stalo předehrou
přelomového multilaterálního dialogu, jehož primárním tématem byl severokorejský
jaderný program.89
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4.1.

Šestistranné rozhovory

V létě roku 2003 započaly v Pekingu šestistranné rozhovory mezi Spojenými
státy, Severní a Jižní Koreou, Čínou, Ruskem a Japonskem, jejichž cílem bylo zastavení
jaderného zbrojení Korejské lidově demokratické republiky.90 Čína jako hlavní obchodní
partner KLDR zde fungovala jako mediátor, zatímco Japonsko zasedlo ke stolu
především kvůli bezprostřednímu ohrožení jadernými zbraněmi. Jižní Korea usilovala o
vytvoření politického prostředí pro znovusjednocení korejského lidu a Spojené státy o
denuklearizaci poloostrova. Severní Koreu k vyjednávacímu stolu přivedla především
ekonomická situace, kdy země, zmítaná hladomory, nezbytně potřebovala humanitární a
energetickou pomoc. První kolo rozhovorů nepřineslo žádný velký průlom v dosavadní
situaci. Severní Korea vyzvala Spojené státy k normalizaci bilaterálních vztahů a k
sepsání paktu o neútočení, bez kterého Pchjongjang odmítal demontovat svá zařízení a
ukončit testování balistických střel, což bylo hlavním předmětem rozhovorů. Dále
Severní Korea požadovala dokončení výstavby lehkovodních reaktorů přislíbených ve
Společném rámci, obnovení zastavených dodávek topného oleje a zvýšení potravinové
pomoci. Zároveň explicitně popřela, že vlastní program na obohacování uranu, což bylo
v rozporu s jejím předchozím říjnovým prohlášením. Severokorejská delegace nicméně
vyhrožovala, že bude nadále testovat jaderné zbraně, aby tak demonstrovala svou sílu,
kterou by použila v případě odmítnutí jejího návrhu.91 Prezident Bush však již dříve
razantně odmítl podpis formálního paktu o neútočení, za čímž si i nadále stál. V tomto
případě se tedy severokorejská agrese nesetkala s kýženým účinkem. Na konci prvního
kola rozhovorů přednesl čínský zástupce ministra zahraničí Wang Yi 6 bodů konsenzu,
které zahrnovaly příslib vzájemné spolupráce na vyřešení jaderné problematiky pomocí
mírových prostředků a dialogu, a zdržení se kroků, které by ještě více zhoršily současnou
situaci.92
Začátkem roku 2004 Severní Korea povolila neoficiální návštěvu Jongbjonu
americké delegaci, vedené bývalým výzkumníkem z Los Alamoské národní laboratoře S.
Heckerem.93 Delegace potvrdila, že články, dříve chlazené ve speciální nádrži, jež byla
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monitorována v rámci Společného rámce, byly odstraněny a podle tvrzení
severokorejských zástupců přepracovány. Severní Korea tak mohla být schopna vyrobit
odhadem 4-6 jaderných zbraní. 94 Dne 23. června 2004 začalo třetí kolo vyjednávání v
Pekingu, které se neslo ve znamení amerických prezidentských voleb. Spojené státy zde
představily detailní návrh řešení téměř dva roky trvající krize. Dříve Bushova
administrativa nekompromisně trvala na kompletní, ověřitelné a neodvolatelné demontáži
severokorejských jaderných zařízení.95 Nyní přišla se střídmějším návrhem. Demontáž
měla začít po uplynutí tříměsíční přípravné fáze, během které měl Pchjongjang
zpřístupnit svá zařízení a připravit veškerý jaderný materiál na odvoz ze země, výměnou
za dovoz topného oleje na výrobu elektřiny z Číny, Jižní Koreje a Ruska, jehož přesné
množství nebylo předem zveřejněno. Severní Korea však navrhla vlastní postup. Nabídla
pouhé zmrazení jaderného programu a zdržení se produkce, testování a transferu
jaderných zbraní. Oproti původnímu návrhu požadovala navíc zrušení ekonomických
sankcí a energetickou pomoc odpovídající hodnotě 2 000 MW, což bylo stejné množství
energie, jako by vyprodukovaly dva plně funkční lehkovodní reaktory, přislíbené ve
Společném rámci.96 Ke vzájemné shodě nakonec nedošlo. Mezi třetím a čtvrtým kolem
pak panovala více než roční patová, nejistá situace, zapříčiněná především napětím mezi
Severní Koreou a Spojenými státy kvůli severokorejskému jadernému programu.
Dne 10. února 2005 severokorejské ministerstvo zahraničí již tak neklidné
atmosféře přitížilo oznámením, že vyvinulo jaderné zbraně a že se Severní Korea nebude
nadále účastnit šestistranných rozhovorů, přičemž obvinilo Spojené státy z pokusu
svrhnout severokorejský režim.97 V březnu následně Pchjongjang oznámil, že se nadále
necítí „svázán“ svým pět let starým moratoriem na testování střel dlouhého doletu,
nicméně neuvedl, zda má v úmyslu takové testy ve skutečnosti obnovit.98 Tato sdělení
vzbudila rozruch. I přesto, že se vědělo, že Severní Korea pracuje na výrobě jaderných
zbraní, nikdo neměl prokazatelné a ověřitelné informace o tom, jak daleko se se svým
výzkumem Severokorejci dostali. Pro Spojené státy byl navíc nadmíru znepokojivý fakt,
že Severní Korea mohla začít nově vyrobené zbraně, komponenty, či plány na jejich
výrobu prodávat teroristům, jak vyplývalo z jejích verbálních hrozeb. Předseda
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nejvyššího předsednictva lidového shromáždění Kim Young-nam sice v dubnu 2004
sdělil americkému novináři: „Jasně rozlišujeme mezi balistickými střelami a jaderným
materiálem. Máme právo prodávat balistické střely, abychom získali devizy. Avšak pokud
jde o jaderné materiály, naše politická minulost, současnost a budoucnost spočívá v tom,
že bychom nikdy nepovolili takové transfery Al-Káidě či komukoliv jinému.“99 Ministr
zahraničí Paik Nam-soon dodal, že „[My] odsuzujeme Al-Káidu, stavíme se proti všem
formám terorismu a nikdy nepřevedeme náš nukleární materiál jiným.“ Patová situace
však severokorejský politický diskurs změnila. Roku 2005 již severokorejský zástupce
ministra zahraničí Kim Gye-gwan varoval, že by „[Spojené státy] měly zvážit nebezpečí,
že máme možnosti, jak dodat jaderné zbraně teroristům.“100 Kim Čong-il se vyjádřil, že
neměl v plánu takovéto transfery uskutečnit, dokud Spojené státy „nezaženou
[Pchjongjang] do kouta“.101
V červnu 2005 Severní Korea opět přislíbila svou účast na jednáních a přerušila
tím dlouhé období konfrontace. Jedním z důvodů, proč tak Pchjongjang učinil, mohla být
zpráva Korejské centrální zpravodajské agentury102, podle které měly Spojené státy uznat
Severní Koreu jako suverénní stát a spolu s tím přislíbit, že nepodniknou invazi do země
s úmyslem svrhnout tamní režim. 103 Toto tvrzení je nicméně diskutabilní, jelikož se mi
nepodařilo dohledat jediný zahraniční zdroj, který by o takovémto prohlášení hovořil. S
ohledem na principy Bushovy politiky, vedené směrem ke KLDR, a na fakt, že Korejská
centrální zpravodajská agentura zveřejňuje pouze zprávy v souladu se severokorejskou
státní ideologií, bych tuto zprávu pokládala za výplod propagandy. Je však pravda, že
Bushova administrativa, jež se zpočátku snažila o tvrdý a nekompromisní přístup, se
nakonec tváří v tvář severokorejské konfrontaci a agresivní rétorice přiklonila
k diplomatickému řešení situace pomocí bilaterálních a multilaterálních rozhovorů.
Dne 19. září 2005 všech šest stran účastnících se rozhovorů v Pekingu dosáhlo
prvního průlomového společného prohlášení ohledně možného řešení jaderné krize, jež
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otevřelo cestu možné normalizaci vztahů jak s Japonskem, tak se Spojenými státy. 104
Severní Korea v něm přislíbila, že se vzdá všech jaderných zbraní a programů na jejich
výrobu, navrátí se k NPT a opětovně přijme inspekce mezinárodní agentury, výměnou za
zprostředkování výstavby lehkovodních reaktorů na výrobu energie. Spojené státy a Jižní
Korea ujistily sever, že nebudou rozmisťovat jaderné zbraně na poloostrově a spolu
s Čínou, Ruskem a Japonskem budou dodávat zásoby energie. Spojené státy navíc
Severní Koreu ujistily, že neměly v úmyslu zemi napadnout. Všech šest účastníků navíc
jednohlasně potvrdilo, že hlavním cílem šestistranných rozhovorů byla ověřitelná
denuklearizace Korejského poloostrova mírovým způsobem a snaha o společné úsilí
zachovat mír a stabilitu.105 Překážkou výrazného zlepšení vztahů však bylo vydání
prohlášení amerického ministerstva financí, jež označilo malou soukromou banku sídlící
v Macau za pračku špinavých peněz pro severokorejský režim a za hlavní zdroj jeho
příjmů.106 Pro Pchjongjang představovala Banco Delta Asia místo, přes které proudily
veškeré transakce ze zahraničí a kudy se do země dostávaly prostředky na výrobu
jaderných zbraní. V bance byly mimo jiné uloženy i padělky amerických dolarů a výdělky
z pašování drog.107 Pod nátlakem především Spojených států banka zmrazila veškeré
severokorejské účty a transakce a mnohé nasvědčovalo tomu, že Washington konečně
odhalil Kim Čong-unovu slabinu, jež ho donutí dlouhodobě spolupracovat
s mezinárodním společenstvím.
V pořadí páté kolo rozhovorů se konalo ve dnech 9. - 11. listopadu 2005. Zde byly
představeny plány na implementaci zářijového prohlášení. 108 V červenci 2006 však přišel
další konfrontační krok – Severní Korea otestovala sedm balistických střel, včetně střely
Taepo Dong 2 se zatím vůbec nejdelším dosahem. Ostatních 6 bylo kombinací střel s
krátkým a středně dlouhým doletem typu Scud C a Nodong. Zatímco test těchto šesti
raket byl prohlášen úspěšným, start Taepo Dong 2 ztroskotal méně než minutu po
odpálení. Washington nicméně označil testy za provokaci. Tokio a Soul na Pchjongjang
uvalily sankce a zastavily potravinové dodávky. OSN v reakci na zkoušku raket přijala
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rezoluci č. 1695, která odsuzovala testy a dále požadovala návrat Pchjongjangu
k šestistranným rozhovorům. Severní Korea však v říjnu odpověděla zcela nečekaně, a to
prvním jaderným testem dne 11. října 2006. Ten proběhl v podzemních tunelech poblíž
vesničky Punggye-ri. Severokorejské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Severní Korea
„byla nucena prokázat držení svých atomových zbraní, aby tak ochránila svou
svrchovanost“109, čímž potvrdilo důležitost jaderných zbraní pro severokorejský režim.
Pokud by Spojené státy ještě více zvýšily tlak na Severní Koreu, hrozila podniknutím
dalších jaderných testů. Poslední přání Kim Ir-sena – denuklearizovat Korejský
poloostrov – tak zůstalo nenaplněno. 110
Mezi 8. a 13. únorem 2007 se odehrávalo v pořadí šesté kolo rozhovorů s
vypracovaným akčním plánem na denuklearizaci, který obsahoval kroky k zavedení
zářijového společného prohlášení z roku 2005.111 Podle toho měla Severní Korea pod
dohledem MAAE přerušit operace v Jongbjonu a během 60denní doby jej zapečetit
výměnou za prvotní dodávku těžkého topného oleje ve výši 50 000 tun, dále zajistit
kompletní denuklearizaci a opustit všechna existující jaderná zařízení. Odměnou mělo
být dalších 950 000 tun topného oleje a uvolnění zmrazených finančních zdrojů z Banco
Delta Asia ve výši 25 milionu dolarů.112 Akční plán dále ustanovil 5 pracovních skupin,
z čehož se jedna z nich měla věnovat přímo vztahům se Spojenými státy. Ty souhlasily
s tím, že zahájí proces odstranění Pchjongjangu ze seznamu států sponzorujících
terorismus, kam byla KLDR zapsána po bombardování jihokorejského letu roku 1988.
Severní Korea se zavázala k tomu, že tyto finance budou použity pouze na mírové účely,
a to na zkvalitnění života severokorejského lidu. Dne 19. března 2007 tak byly prostředky
uvolněny a Severní Korea začala s uzavíráním Jongbjonu pod dohledem amerických
expertů, což následně potvrdila i inspekce MAAE. 113 V srpnu však Severní Korea
obvinila Spojené státy z nedodržování příslibu odstranění země ze seznamu států
podporujících terorismus a vyhrožovala obnovením jongbjonských aktivit a uvedením
komplexu „do původního stavu“. 114 V září 2007 navíc časopis Jane’s Defense Weekly
oznámil, že Severní Korea téměř dokončila výstavbu nového testovacího centra na
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západním pobřeží poblíž vesnice Pongdong-ni a střediska Donchang-ni v provincii
severní Pyongan, jež měla být sofistikovanější a s možností častějšího testování střel
s delším doletem. Problém navíc byl s lokací center, obzvláště pak s Pongdong-ni, ze
kterého byly střely jen těžko detekovatelné kvůli kopcovitému terénu poblíž čínských
hranic, což představovalo ohrožení křehké stability poloostrova.
Dalšího pokroku v šestistranných rozhovorech bylo dosaženo přijetím druhého
akčního plánu v říjnu 2007, který požadoval zavření hlavních severokorejských
jaderných zařízení a předložení kompletní deklarace všech programů, zabývajících se
vývojem jaderných zbraní, do 31. prosince 2007. Pchjongjang sice začal s uzavíráním
střediska Jongbjon, požadovanou zprávu však předložil až v červnu následujícího roku.
Bushova administrativa po obdržení deklarace opětovně přislíbila odstranění Severní
Korey ze seznamu zemí podporujících terorismus a zrušení části sankcí. Severní Korea
na toto prohlášení odpověděla zničením chladící věže jongbjonského reaktoru – symbolu
severokorejského jaderného programu, za přítomnosti mezinárodních žurnalistů a
diplomatů. V říjnu 2008 americké oddělení zahraničních styků při brífinku oznámilo, že
na základě předloženého dokumentu došlo k předběžné dohodě s Pchjongjangem ohledně
ověřování jeho jaderného programu. Pchjongjang měl inspektorům poskytnout přístup do
všech svých 15 deklarovaných továren spojených s produkcí plutonia a povolit jim odběr
vzorků, s čímž severokorejští představitelé souhlasili. Spojené státy obratem 11. října
odstranily Severní Koreu ze seznamu zemí podporujících terorismus, což byl další krok
k postupné normalizaci vzájemných vztahů. Začátkem prosince pak Spojené státy
doručily poslední přislíbenou dodávku 200 000 tun topného oleje. Na konci roku 2009 a
tím i na sklonku Bushova prezidentství však Severní Korea znovu porušila své závazky
a začala s obnovou svého programu.115
Bushova éra se nesla ve znamení šestistranných rozhovorů. V průběhu jeho
prezidenství však výrazně vzrostl počet severokorejských provokací, které vyvrcholily
prvním severokorejským jaderným testem.
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5. Barack Obama a politika strategického vyčkávání

Když roku 2009 nastoupil do úřadu nový americký prezident, mnoho expertů
věřilo, že s odkazem na jeho předvolební kampaň nastolí cestu kooperace se Severní
Koreou a brzy zahájí bilaterální rozhovory, které měly řešit vzájemné neshody. 116
Namísto toho však Barack Obama (ve funkci 20. 1. 2009 – 20. 1. 2017) přišel s novým
přístupem – strategickým vyčkáváním (strategic patience). I přesto, že byl
severokorejský jaderný program dlouhodobě pokládán za prioritní bezpečnostní otázku,
za Obamova prezidentství se zájem o severokorejskou republiku značně snížil, což se
projevilo i na nízkém počtu bilaterálních jednání a zároveň stupňováním intenzity
severokorejských provokací.117 Důvodem mohl být právě donekonečna se opakující
cyklus kooperace a konfrontace, kdy Severní Korea neustále porušovala své závazky vůči
mezinárodnímu společenství.
Jednou z možností, jak donutit Severní Koreu kooperovat, byly sankce.
Unilaterální sankce Spojených států primárně cílily na omezení rozvoje raketových a
jaderných programů, jenže často byly na Severní Koreu uvaleny v reakci na kybernetické
útoky, porušování lidských práv, podporování terorismu či za praní špinavých peněz.
Tyto postihy byly několikrát částečně zrušeny výměnou za příslib zmrazení
severokorejského jaderného programu a demontáže zařízení. Obamova administrativa i
nadále věřila, že zastrašování a sankce mohou fungovat a spoléhala na realistické
smýšlení severokorejských představitelů. Odpal třístupňové rakety Unha 2, modifikované
verze rakety dlouhého doletu Taepo Dong 2, však ukázal pravý opak. Severní Korea též
oznámila, že plně přepracovala 8 000 použitých palivových článků z jongbjonského
reaktoru, ze kterých údajně vyextrahovala plutonium vhodné na výrobu jaderných
zbraní.118 Spolu s tím vykázala z komplexu kontrolory, přestala se účastnit šestistranných
rozhovorů a 25. května 2009 podnikla druhý podzemní jaderný test jen několik kilometrů
od místa, kde testovala první. Bezpečnostní rada OSN v reakci na jaderný test svolala
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krizový meeting, jehož výsledkem bylo přijetí rezoluce č. 1874, jež rozšířila sankce,
zintenzivnila inspekce, zajišťující, aby nedošlo k šíření zbraní, požadovala finanční
restrikce vůči severokorejským firmám a posílení dozoru nad implementací rezoluce. 119
Severní Korea naznačila, že neměla v úmyslu účastnit se jednání, a že se necítila být
nadále vázána dohodami, které byly v rámci šestistranných rozhovorů uzavřeny.
Obamova administrativa tak byla nucena přehodnotit svůj přístup vůči Severní Koreji a
nastolila novou politiku. Přístup strategického vyčkávání spočíval v tom, že Spojené státy
neměly podnikat kroky směrem k normalizaci vztahů jako první. Zasednout
k vyjednávacímu stolu měly až poté, co dá Severní Korea prokazatelně najevo svůj úmysl
a snahu denuklearizovat poloostrov a znovu se nezúčastní šestistranných jednání.
Zároveň měly Spojené státy zvýšit sankce. Ani to však nebylo dostačující. 120
Dne 4. srpna navštívil Severní Koreu bývalý prezident Spojených států B. Clinton,
aby zde vyjednal propuštění dvou amerických novinářů obviněných ze špionáže. Při této
příležitosti se poprvé osobně setkal s Kim Čong-ilem. Spojené státy byly ochotny
vyjednávat. Ve dnech 8. - 10. prosince 2009 se proto konalo první setkání na vysoké
úrovni od nástupu Obamy do prezidentského úřadu mezi Spojenými státy, vedenými
speciálním zástupcem pro severokorejskou politiku S. Bosworthem a Korejskou lidově
demokratickou republikou v Pchjongjangu. Další zlepšování situace však zmařil
Cheonanský incident ze dne 26. března 2010, kdy potopení jihokorejské korvety
zapříčinilo smrt 46 námořníků. 121 Příčina tragédie zůstává dodnes nepotvrzena, i když
většina důkazů, nashromážděných mezinárodními experty mimo jiné ze Spojených států
a Jižní Korey, napovídá zásahu severokorejským torpédem. V listopadu téhož roku
Severní Korea odhalila novou centrifugu, umožňující obohacování uranu, kterou
v utajení dostavěla i přes uvalené sankce. Ten samý měsíc pak Severokorejci ostřelovali
Jonpchjongský ostrov. Útok si opět vyžádal lidské životy a mezinárodní společenství ho
odsoudilo jako trestuhodnou provokaci. 122 Spojené státy na situaci zareagovaly uvalením
nových sankcí na severokorejské firmy, přičemž zahájily 4denní společné vojenské
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cvičení s Jižní Koreou v Japonském moři, které bylo severokorejskými představiteli
odsouzeno jako akt agrese.
Dne 17. prosince 2011, po 17 letech vlády v Severní Koreji, zemřel Kim Čong-il
a moc nad zemí převzal jeho nejmladší syn Kim Čong-un. Nástup nového vůdce s sebou
opět přinesl mírné zlepšení vzájemných vztahů. Na konci února 2012 Spojené státy
jednaly se Severní Koreou o přerušení operací v Jongbjonu, opětovném povolením
inspekcí a zavedení moratoria na testování jaderných zbraní a raket dlouhého doletu.
V případě striktního monitoringu Spojené státy přislíbily dodávky potravinové
pomoci.123 Následná Leap Day dohoda z 29. února přinesla na krátký okamžik pocit
naděje, že Spojené státy přeci jen dokázaly vyjednat dohodu přijatelnou pro obě strany. 124
Leap Day dohoda byla moratoriem na severokorejské jaderné testování, obohacování
uranu a testy střel dlouhého doletu výměnou za dodávky potravinové pomoci. Ani
politika angažování země (Engagement), ani sankce však nedokázaly změnit
severokorejské chování, což se ukázalo hned 16. března, kdy Severní Korea oznámila, že
vypustí při oslavách 100. výročí narození Kim Ir-sena meteorologickou družici v podobě
třístupňové rakety. Odpal byl neúspěšný a Severní Korea vůbec poprvé veřejně přiznala
nezdar mise. I přesto byla celá událost posouzena jako jasná provokace, jež porušila
podmínky Leap Day dohody, která se tak stala nadále neúčinnou. Dne 12. prosince pak
Severní Korea uskutečnila druhý takový odpal, jenž byl na rozdíl od toho předchozího
úspěšný. Spojené státy poté ustoupily od nabídky potravinové pomoci, následovala řada
sankcí a další rezoluce OSN, na což Národní obranná komise Korejské lidově
demokratické republiky odpověděla prohlášením o konání dalšího nukleárního testu. Ten
se uskutečnil 12. února 2013. Začalo být více než jasné, že sankce nebyly dostatečně
efektivní, naopak se mohlo zdát, že severokorejský režim vybízely k ještě
intenzivnějšímu budování jaderného programu.
V červnu Severní Korea vypálila 3 střely krátkého doletu, což mohlo souviset
mimo jiné i s uvedením americké komedie The Interview z pera amerických komiků
Setha Rogena a Evana Goldberga do kin. Ve filmu ústřední dvojice dostane pověření od
CIA spáchat atentát na Kim Čong-una, což samo o sobě pobouřilo severokorejské
představitele. Distributorská společnost Sony Pictures navíc v souvislosti s vydáním
123

Arms Control Association, „Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy.“
„A Great Leap to Nowhere: Remembering the US-North Korea 'Leap Day' Deal,“ The Diplomat,
staženo 14.4.2019, https://thediplomat.com/2016/02/a-great-leap-to-nowhere-remembering-the-us-northkorea-leap-day-deal/.
124

33

filmu Severní Koreu označila za pachatele kybernetického útoku, při kterém se podařilo
uloupit množství citlivých dat.125
Korejský lidově demokratický republika začala v této době investovat stále více
do zbrojení a výroby zbraní. Zároveň se intenzivně věnovala miniaturizaci, tedy procesu,
kdy je nukleární zbraň zmenšena natolik, že je možné ji připevnit na balistickou střelu.
Pokud by Severní Korea tohoto dosáhla, mohla svými raketami přímo ohrozit bezpečnost
regionu. Na začátku roku 2015 Severní Korea oznámila svůj úmysl zastavit jaderné
testování výměnou za odvolání každoročního společného vojenského cvičení mezi
Spojenými státy a Jižní Koreou, což Spojené státy odmítly. Dne 6. ledna 2016 tak Severní
Korea informovala o uskutečnění 4. jaderného testu, který měl být údajně termonukleární,
9. září pak o dalším, v pořadí již pátém, na počest 68. výročí založení Severní Korey.126
Na test tentokrát zareagovala i Čína, severokorejský hlavní spojenec, jež test odsoudila a
vyzvala režim k ukončení provokací. Jižní Korea a Spojené státy na test zareagovaly
oznámením, že rozmístí obranné systémy THAAD 127 na území Jižní Korey k zajištění
bezpečnosti na poloostrově, což byla poslední akce administrativy prezidenta Obamy.
Roku 2016 vyhrál americké prezidentské volby Donald Trump, který se pokusil nastolit
novou éru americko-korejských vztahů.
Za vlády B. Obamy došlo k výraznému poklesu bilaterálních jednání s Korejskou
lidově demokratickou republikou a k sérii testů balistických střel včetně dalších čtyř
jaderných zbraní. Obamova administrativa tak dosáhla vůbec nejmenších pokroků co se
vylepšení vzájemných vztahů a denuklearizace Korejského poloostrova týče.
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Závěr
První diplomatické vztahy mezi Korejskou lidově demokratickou republikou a
Spojenými státy americkými byly navázány za Reaganova prezidentství. Jeho nástupce,
George H. W. Bush, se musel vypořádat s prvními testy balistických střel a s rozvíjejícím
se severokorejským jaderným programem. Za jeho vlády vstoupily obě Koreje do OSN a
podepsaly Společnou deklaraci o denuklearizaci Korejského poloostrova. Po nástupu
Clintona do čela Spojených států došlo k první krizi, která byla završena přijetím
historické dohody – Společného rámce. Jejím podpisem začalo období čtyřleté
kooperace, jež bylo ukončeno odpalem rakety Taepo dong 1 v srpnu 1998. Volba nového
prezidenta a rok 2001 s sebou přinesly i proměnu americké zahraniční politiky. Vláda G.
W. Bushe se nesla ve znamení šestistranných rozhovorů, zabývajících se
severokorejským

jaderným programem a

otázkou denuklearizace Korejského

poloostrova. V říjnu 2006 byl nicméně proveden první severokorejský jaderný test. Po
nástupu Obamy do úřadu byla omezena jednání se Severní Koreou a došlo k dalším
čtyřem jaderným testům.
Snaha Spojených států omezit jaderné zbrojení Severní Korey a zajistit mír a
stabilitu Korejského poloostrova skrze ověřitelnou denuklearizaci se po léta setkávala se
severokorejským odporem a sabotáží. Vždy, když se zdálo, že země dospěly ke vzájemné
shodě a nastoupily tak dráhu kooperace, přišla ze strany KLDR akce, jež kooperaci
přerušila, čímž se mi potvrdila má úvodní teze, že severokorejské chování se opakuje
v cyklech, vyznačujících se obdobím kooperace, následně přerušeném konfrontačními
kroky. Kooperace Severní Korey se vyznačovala především účastí na jednáních, přísliby
jaderného odzbrojení či povolením inspekcí podezřelých zařízení. Konfrontace byla
naopak způsobena provokacemi, verbálními hrozbami, či odpalem balistických raket a
jaderných bomb. Výsledky své analýzy jsem zpracovala do podoby schématu, ve kterém
jsou znázorněny stěžejní události od podpisu NPT až do konce Obamovy administrativy.
Žlutě je vyznačena kooperace KLDR, konfrontace je v mém schématu vyjádřena červeně.
Modré obdélníčky představují kroky především Spojených států amerických, ovlivňující
chování Severní Koreje. Zeleně označené jsou události, týkající se jak Spojených států,
tak Korejské lidově demokratické republiky, tedy především společná jednání a
rozhovory.
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Severokorejské chování bylo často ovlivňováno zahraničními faktory, především
pak jednáním Spojených států amerických. Ty spoluutvářely severokorejská rozhodnutí
pomocí bilaterálních dialogů, či unilaterálních akcí, jakými bylo například stažení
taktických zbraní z poloostrova, či uvalení ekonomických sankcí na severokorejský
režim. Na tyto kroky Severní Korea reagovala podle aktuální domácí situace, ať už
ekonomické nebo bezpečnostní. Na americké hrozby odpovídala stupňováním agresivní
rétoriky a provokacemi, na nabídky pomoci pak většinou přistoupením k jednání o svém
jaderném programu. Severokorejská kooperace byla však ve výsledku převážena
konfrontací. Další rozvoj vzájemných vztahů tak byl často narušen testy balistických střel
či přerušením rozhovorů. Již samotné konání dvou vrcholných setkání hlav obou států
v Singapuru a v Hanoji však nepochybně znamenalo významný posun ve vývoji vztahů
mezi Spojenými státy a Severní Koreou. Jednání nicméně nepřinesla kromě příslibu
denuklearizace poloostrova žádný závazek k jejímu ověření ani časový výhled
uskutečnění odzbrojení. To nám napovídá, že severokorejští představitelé nemají
doopravdy v úmyslu vzdát se svých jaderných zbraní, alespoň ne pro tuto chvíli. Z mého
průzkumu je patrné, že Korejská lidově demokratická republika nejednala o svém
jaderném programu poprvé. Již v minulosti několikrát nabídla uzavření zařízení na
výrobu jaderných zbraní a následnou denuklearizaci za příslib ekonomické a humanitární
pomoci či normalizace vztahů. Jak je však zřejmé, jaderné zbraně se staly
nepostradatelným prvkem pro zajištění přežití a stability severokorejského režimu,
prvkem, který budí respekt mezinárodního společenství a poskytuje Severokorejcům
účinný politický nástroj pro vyjednávání. Sankce, jako prostředek pro omezení vývoje
jaderných zbraní,

se

ukázaly

jako

nedostatečné

a

ve

výsledku

vedly

k

ještě intenzivnějšímu zbrojení.
I přes naděje, jež přineslo historicky první setkání představitelů obou zemí
v Singapuru, je tak pravděpodobné, že Trump nedokázal prolomit desítky let trvající
cyklus kooperace a konfrontace a denuklearizace Korejského poloostrova je
v nedohlednu stejně tak, jako podpis mírové dohody, jež by nahradila příměří, trvající již
téměř 70 let.
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Summary

The first diplomatic relations between the Democratic People's Republic of Korea
and the United States of America were established during Reagan’s presidency. His
successor, George H. Bush, had to deal with the first ballistic missile tests and the
development of the North Korean nuclear program. During his presidency, both Koreas
joined the UN and signed a Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean
Peninsula. When Clinton took power, the first crisis after the formal end of the Korean
War emerged but ended with the adoption of a historic agreement - the Agreed
Framework (1994). Its signature began a period of four-year cooperation, which ended
with the launch of the Taepo dong 1 rocket in August 1998. The election of a new
president in 2001 brought with it a transformation of American foreign policy. The Bush
administration was marked by so- called six-party talks dealing with North Korea's
nuclear program and the issue of the Denuclearization of the Korean Peninsula. However,
the first North Korean nuclear test was conducted in October 2006. Negotiations with
North Korea were reduced during Obama’s eight years in office and four more nuclear
tests were conducted afterwards.
The United States' efforts to curb North Korea's nuclear arms and to secure the
peace and stability of the Korean Peninsula through verifiable denuclearization have met
with North Korean resistance and sabotage for years. Whenever the countries seemed to
come to an agreement and thus enter a co-operation path, the DPRK came to an action
that interrupted the co-operation, confirming my initial suggestion that North Korean
behavior was repeated in cycles characterized by a period of cooperation, always
interrupted by confrontational steps. North Korea's cooperation was mainly due to its
participation in the negotiations, the pledges of denuclearization or the permission of
inspections of suspicious devices. On the contrary, the confrontation was caused by
provocations, verbal threats, or tests of ballistic missile and nuclear bombs.
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