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Abstrakt

Severní  Korea  dlouhodobě  vyvíjí  snahu  o  získání  respektu  jiných  zemí  skrz

vlastnictví  jaderných  zbraní.  Jaderný  program v  Severní  Koreji  vznikl  díky  pomoci

Ruska,  o  jaderné  zbraně  se  ale  začali  Severokorejci  zajímat  až  po  rozmístění

amerických raket na území Jižní Koreje.  Jelikož je Severní Korea stále ve válečném

stavu s Jižní Koreou, vzbuzuje vlastnictví jaderných zbraní velké emoce u jaderných

mocností.

Rusko má se Severní Koreou historicky blízký vztah, severokorejští odborníci

byli proškoleni v tehdejším Sovětském svazu, a navíc není v zájmu Ruska, aby došlo k

zvýšení  vlivu  USA v regionu.  Čína  má  v  dnešní  době největší  zájem na  uchování

severokorejského režimu zejména kvůli hrozící vlně uprchlictví a nerostným surovinám,

které  se  na  území  Severní  Koreje  nachází.  Naproti  tomu  Spojené  státy  americké

přistupují k Severní Koreji zcela skepticky a nechtějí akceptovat její jaderný status.

Tyto rozdílné postoje se pak střetávají v rámci jednání Rady bezpečnosti OSN,

která na Severní Koreu uvaluje sankce. Rusko a Čína stojí na straně Severní Koreji,

přestože nesouhlasí s jadernými testy prováděnými Severní Koreou, kdežto USA usiluje

o co nejtvrdší sankce. Problematika držení jaderných zbraní je dynamicky se vyvíjející

téma, které má zásadní vliv na bezpečnostní situaci ve světě.



Abstract

North  Korea  is  abidingly  putting  pressure  to  other  countries  to  be  respected

through nuclear ownership. The nuclear program in North Korea was created with the

help of Russia, but the North Koreans became interested in nuclear weapons straight

after the deployment of American missiles in South Korea. As North Korea is still at

war with South Korea, possession of nuclear weapons arouses great emotion among

nuclear powers.

Russia  has  a  historically  close  relationship  with  North  Korea.  North  Korean

experts  have  been trained  in  the  Soviet  Union,  and it  is  not  in  Russia's  interest  to

increase US influence in the region. Today, China is most interested in maintaining the

North  Korean regime,  mainly  due  to  the  impending wave of  refugees  and minerals

located in North Korea. By contrast, the United States of America are very sceptical

about North Korea and does not want to accept its nuclear status.

These differing positions clash in the UN Security Council, which is imposing

sanctions on North Korea. Russia and China are on North Korea's side, although they

disagree with North Korea's nuclear tests, while the United States are requesting the

toughest  sanctions.  The  issue  of  possession  of  nuclear  weapons  is  a  dynamically

evolving issue that has a major impact on the security situation in the world.
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1. ÚVOD

Ve  své  bakalářské  práci  se  budu  věnovat  otázce  jaderného  programu

autoritativního režimu Severní  Koreje1 a  komparaci  přístupů k dané problematice  tří

světových  jaderných  mocností,  a  to  Spojených  států  amerických,  Číny  a  Ruska.

Vlastnictví jaderných zbraní je velmi diskutovaným tématem v oblasti mezinárodních

vztahů.  Severní  Korea  přistoupila  k podpisu  Smlouvy  o  nešíření  jaderných  zbraní,

následně  od  ní  ovšem  odstoupila,  což  vyvolalo  velký  rozruch.  Na  Korejském

poloostrově stále panují neshody. Severní Korea je s Jižní Koreou oficiálně válečném

stavu.  Mezi  těmito  státy  došlo  pouze  k podpisu  příměří,  nikoliv  však  řádné mírové

smlouvy,  proto  také  představuje  vlastnictví  jaderných  zbraní  severokorejským

diktátorem nebezpečí pro celý region jihovýchodní Asie. 

V  teoretické  části  práce  budou  rozebrány  základní  pojmy  vztahující  se

k jadernému zbrojení,  teoretické přístupy k jadernému zbrojení  a konkrétní  motivace

států  pro  zisk  jaderných  zbraní.  Druhá  kapitola  práce  se  zabývá  motivy,  historií,

institucionálním ukotvením a vývojem jaderného programu v Severní Koreji. Bude zde

podrobněji  rozebrána  také  severokorejská  ideologie  čučche,  která  slouží  jako hlavní

záminka  pro  zisk  a  vývoj  jaderných  zbraní.  Třetí  část  práce  pojednává  o  přístupu

jednotlivých  aktérů  k této  problematice.  Postupně  je  u  každého  aktéra  rozebrán

historický vývoj vzájemných vztahů a přístup státu k jadernému programu KLDR. 

Cílem této práce je komparace přístupů tří odlišných zemí s různou ideologií a

historií k jadernému programu Severní Koreje. Historicky má Severní Korea nejblíže

k Rusku,  jelikož  po  druhé  světové  válce  spadala  do  Sovětského  bloku.  Naopak  se

Spojenými  státy  americkými  nemá  Severní  Korea  žádné  kulturní  ani  historické

podobnosti. Dá se tedy předpokládat, že vztahy s touto zemí budou nejkomplikovanější,

a tedy i jejich postoj k jaderným zbraním v Severní Koreji bude nejhorší. 

1 Severní Korea, dále také Korejská lidově demokratická republika (KLDR)
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2. TEORETICKÝ RÁMEC

V souvislosti s problematikou jaderných zbraní se často objevuje mnoho pojmů,

jejichž stručné objasnění je před vstupem do teoretické části  nutné.  Už jen samotná

jaderná zbraň je velmi specifickým pojmem. Jedná se o explozivní zařízení pracující na

bázi  jaderné  reakce.   Klasické  jaderné  bomby  využívají  energie  získané  z řetězové

reakce štěpení izotopů uranu či plutonia. Štěpení izotopů vzniká na základě dosažení

tzv. kritického množství, kdy jádra přestanou být stabilními a rozpadnou se, zároveň

pak vzniká velké množství energie (Freedman, 2003, s. 15). Následně byla vyvinuta

termonukleární,  jinak  zvaná  též  vodíková,  bomba.   Ta  je  nazývána  také  jako

superbomba,  jelikož  nevyužívá  pouze  štěpení  izotopů,  ale  zároveň  i  jadernou  fúzi.

Motivací pro vznik nového typu zbraně bylo vytvoření několikanásobně silnější bomby,

než byla ta, která byla shozena v Japonsku roku 1945, a pomoci USA2 udržet převahu

nad SSSR3 (Russett a Chernoff, 1985, s. 21). 

Termín proliferace je v mezinárodních vztazích používán výhradně v souvislosti

se  zbraněmi  hromadného  ničení.  Jelikož  obchodování  s jadernými  zbraněmi  je

nelegální,  musí být šíření jaderných zbraní  označováno zvláštním termínem, a tím i

odděleno od obchodu se zbraněmi (Rojčík, 2006, s. 423). Pojem je třeba chápat v širším

kontextu než jen šíření jaderných zbraní. Jedná se také o šíření potřebných technologií a

materiálů k výrobě a použití jaderných zbraní. Toto tvrzení jen podporuje skutečnost, že

mnoho  publikací  souvisejících  s danou  problematikou  věnuje  samostatné  kapitoly

nosičům jaderných zbraní nebo obchodu s materiálem a technologiemi (Marek, 2016, s.

10). V rámci jaderné proliferace rozlišujeme proliferaci vertikální a horizontální. Jako

vertikální  proliferaci  jaderných zbraní označujeme navyšování počtu zbraní a nosičů

aktérem,  který jaderné technologie  již  vlastní.  Horizontální  proliferace  pak znamená

šíření  jaderných  technologií,  speciálně  pro  vojenské  účely  mezi  státy,  které  tyto

technologie doposud nevlastnily (Sidel a Levy, 2007, s. 1589-1594).

2 USA-United states of America (Spojené státy americké)
3 SSSR- Svaz sovětských socialistických republik, také Sovětský svaz
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2.1  MOTIVY PRO ZÍSKÁNÍ JADERNÝCH ZBRANÍ PODLE K. WALTZE A S. SAGANA

Proliferace jaderných zbraní představuje jedinečnou oblast výzkumu. Jedná se o

typ zbraně, která nebyla nikdy použita v případě, že by ji vlastnil více než jeden aktér.

Z tohoto důvodu bývá její vojenský význam zpochybňován a motivy pro získání jaderné

zbraně bývají vysvětlovány jinak než jen zajištěním bezpečnosti státu. V této kapitole si

představíme základní teorie jaderné proliferace. 

V oboru mezinárodních vztahů se často objevuje debata o tom, zda je proliferace

jaderných  zbraní  jevem  pozitivním  či  negativním.  Demonstrací  těchto  rozdílných

pohledů může být debata mezi Kennethem Waltzem a Scottem Saganem. 

Kenneth Waltz se ve svém díle kriticky vymezuje vůči názoru, že jaderné zbraně

představují  hrozbu  pro  mezinárodní  bezpečnost.  Argumentuje  destruktivní  silou

jaderných zbraní, díky které dojde k odstrašení protivníka, který vůči státu vlastnícímu

jaderné zbraně vůbec nezaútočí. Waltz podporuje názor, že koncept odstrašení podpoří

mezinárodní  stabilitu  díky tomu, že státy oželí  vidinu minimálních zisků po zvážení

rizika plynoucího z použití jaderných zbraní. Z této teorie dále vyplývá, že díky držení

jaderných  zbraní  oběmi  stranami  nedojde  k eskalaci  konfliktu,  jelikož  v případě

provedení  odvety  jadernými  zbraněmi  dojde  ke  stavu  vzájemného  zničení4 ,  což

agresora odradí od zahájení konfliktu (Waltz, 1981).

Scott  Sagan naproti  tomu zastává  názor  o něco pesimističtější.  Bezpečnostní

hrozby mohou být zveličovány, a tedy i  využity k prosazení vlastních zájmů, nejsou

tedy dle něj hlavní příčinou proliferace. V mnoha případech spadá vlastnictví jaderných

zbraní do rukou nestabilních aktérů s nedostatečnou civilní kontrolou. Nestabilita aktérů

je  vnímána  Saganem  jako  zásadní  ohrožení  mezinárodní  bezpečnosti.  Vlastnictví

jaderných zbraní  není  pouze  nástrojem národní  bezpečnosti,  ale  především ukázkou

vyspělosti státu a prostředkem sloužícím k ovlivnění domácí politické scény. Saganova

teorie je vystavěna na třech motivech vedoucích k jaderné proliferaci. První z nich se

shoduje s realistickou teorií založenou na bezpečnostním modelu. Druhým modelem je

model normativní, zakládající se na státní identitě a symbolismu. Tyto dva modely jsou

doplněny modelem třetím, jímž je domácí politické dění a sledování postoje politických

aktérů.  Toto  pojetí  je  podloženo  případy  z historie,  kdy  měla  vědecká  komunita

podobný zájem na vývoji jaderných zbraní jako politická scéna (Sagan, 1996, s. 64-66).

Sagan ve svých textech upozorňuje na fakt, že se jaderné zbraně mohou dostat také do

4 Mutually assured destruction- MDA
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rukou  mimostátních  aktérů,  u  nichž  není  zastrašující  účinek  prioritní.  Jedná  se

především  o  hrozbu  mezinárodního  terorismu,  jehož  riziko  se  projevilo  po  útocích

v USA v roce 2001 (Sagan, 2004, s. 935).

2.2 VÝZNAM REŽIMU NA PROLIFERACI JADERNÝCH ZBRANÍ

Totalitní  režimy  využívají  veškeré  možné  prostředky  k legitimizaci  moci  a

udržení svého vlivu. Zachování podoby režimu a udržení vládnoucí vrstvy u moci je

jednou z hlavních priorit těchto zemí, k čemuž odjakživa dopomáhá i demonstrace síly

(Fedorovskiy,  2013,  s.  110-112).  Z dosavadního  pozorování  dějin  vyplývá,  že  i

nezodpovědní  diktátoři  jsou  ochotni  obětovat  statisíce  občanů při  svých  vojenských

operacích, nikdo však neobětuje říši jako takovou. Proto i režimy a jejich politici, které

můžeme považovat za iracionální, nepřekročí tu hranici, která představuje riziko padnutí

dlouhodobě budovaného systému (Eichler, 1994, s. 86).

Pro rozvojové země je důležitým aspektem pocit nenapadnutelnosti, jež vzniká

z vlastnictví jaderných zbraní. Potenciálního agresora od útoku odradí fakt, že případný

protiútok jadernou zbraní přinese větší ztráty než zisky. Z toho tedy plyne, že vlastnictví

jaderných  zbraní  rozvojovými  státy  nepřináší  přímou  hrozbu  jaderného  konfliktu.

Naproti  tomu  tato  skutečnost  velmi  komplikuje  možnosti  USA  a  mezinárodního

společenství  v problematice potlačení  rozpínavosti  agresivního aktéra v regionu.  Zde

tedy můžeme pozorovat  fenomén takzvané  „překvapivé  logiky dějin“,  kdy  „vědomí

zranitelnosti upevňuje mír, zatímco vědomí nezranitelnosti jej zpochybňuje, neboť vede

k pokušení řešit problémy použitím vojenské síly“ (Eichler, 1994, s. 86).
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3 SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ PROGRAM

Korejský  poloostrov  byl  od  roku  1910  okupován  a  utlačován  Japonskem.

K osamostatnění  Koreje  došlo  až  v průběhu  Druhé  světové  války,  následně  byl

Korejský poloostrov rozdělen do dvou sfér vlivu, stejně jako tomu bylo v Evropě. Jižní

Korea5 připadla  pod  ochranu  Spojených  států  amerických,  Severní  Korea  se  stala

součástí Sovětského svazu, od kterého přebrala i komunistickou ideologii. Roku 1948

došlo  k vyhlášení  samostatné  Korejské  lidově demokratické  republiky,  následně pak

roku 1950 započala Korejská válka, která jen podpořila touhu Severní Koreje vlastnit

jaderné zbraně.

3.1 MOTIVY JADERNÉHO ZBROJENÍ KLDR

Hlavním motivem Severní  Koreje  pro  zisk  jaderných  zbraní  je  bezpochybně

touha  po  udržení  nastoleného  režimu.   Severní  Korea  si  komunistickou  ideologii

pozměnila dle svého vzoru na takzvanou ideologii čučche, což je volně překládáno jako

soběstačnost.  Tato nezávislost  se má uskutečňovat ve všech oblastech individuálního

lidského života,  především díky studiu,  ale také na státní úrovni zbavením se všech

zahraničních  vlivů.  Každý  stát  má  dle  principu  „chaju“,  vycházejícího  z ideologie

čučche, právo na vytvoření ideálního státního zřízení dle svého uvážení, a tento režim

má být v mezinárodním systému respektován a uznáván jako rovný se všemi ostatními

státy (Koh, 1965 s. 296). Dynastie Kimů si je vědoma zranitelnosti režimu, proto se

snaží udržet si svou suverenitu skrz vlastnictví jaderné zbraně. 

Po konci  Korejské války Severní  Korea  značně prosperovala  díky  plánované

ekonomice podle sovětského vzoru s důrazem na těžký průmysl.  Snaha o vojenskou

soběstačnost  země přispěla  k chudobě v ostatních  oblastech  korejského hospodářství.

Severní Korea začala ztrácet na své jižní sousedy podporované Spojenými státy i ve

zbrojním průmyslu, načež došlo k navýšení výdajů na zbrojení a touhu získat jadernou

zbraň.  Ideologie  čučche  přímo  zdůrazňuje,  že  vlastnictví  jaderné  zbraně  je  nutným

prvkem, aby byl dosažen dialog s ostatními státy jako „rovného s rovným“. V případě

Severní Koreje jde tedy především o dosažení rozhovorů s USA a vyjednání smlouvy o

neútočení, dále pak zajištění míru s Jižní Koreou.

5 Jižní Korea, dále také Korejská republika
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3.2 HISTORIE JADERNÉHO PROGRAMU KLDR

V 60. letech 20. stolení začala Korejská lidově demokratická republika uvažovat

o  počátku  svého  jaderného  programu v návaznosti  na  krok USA,  která  se  rozhodla

umístit  své  jaderné  zbraně  na  území  Korejské  republiky.  V této  době  představoval

Sovětský  svaz  jednoho  z nejbližších  spojenců  Severní  Koreje,  díky  němuž  získala

dynastie základní technologii a znalosti jaderné energie, ovšem pod podmínkou využití

jaderného  programu  pouze  k mírovým  účelům  (Raus,  2016,  s.  2-3).  S pomocí

Sovětského svazu bylo  vybudováno Výzkumné  centrum pro  nukleární  vědu.  V roce

1956 došlo k podpisu dohody mezi  Pchjongjangem a Moskvou organizující  jaderný

program obou zemí, následně pak byli vysláni severokorejští odborníci k proškolení do

sovětských center.  Další dohoda zajišťující  pomoc při  vytváření jaderného programu

byla pak uzavřena s komunistickou Čínou (Monk, 2003).

Po zborcení sovětského impéria  stál  Pchjongjang před důležitou otázkou, zda

zůstat v totální izolaci i přes velké ekonomické potíže, či přistoupit k navázání alespoň

minimálních  kontaktů  s hlavními  nepřáteli.  Severní  Korea  se  nakonec  přiklonila

k druhému, pragmatickému řešení, díky čemuž došlo k otevření diskuze s dalšími státy.

Roku  1991  došlo  k uzavření  dohody  s Jižní  Koreou  o  denuklearizaci  Korejského

poloostrova a následně oba státy samostatně vstoupily do OSN6 (Rojčík, 2006, s. 69).

Po  konci  studené  války  přešli  dosavadní  spojenci  Korejské  lidově  demokratické

republiky na stranu Korejské republiky, což významně oslabilo pozici KLDR v regionu.

Díky  tomu  došlo  také  k  ohrožení  stability  režimu,  což  způsobilo  zvýšený  zájem o

využití jaderného potenciálu. Severní Korea si tak musela hledat nové spojence, kteří by

jim potřebnou technologickou pomoc zajistili. Z důvodu uzavření dohody s USA bylo

Severní Koreji znemožněno pokračovat v jaderném programu založeném na plutoniové

bázi. Z tohoto důvodu došlo k přiklonění se k obohacování uranu, potřebnou technologii

si KLDR zajistila spoluprací s Pákistánem (Hynek, 2003).

6 Organizace spojených národů, mezinárodní organizace spojující všechny uznávané státy světa kromě 
Vatikánu.
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3.3  SEVERNÍ KOREA A SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ

Zásadním  dokumentem  omezujícím  šíření  jaderných  zbraní  je  Smlouva  o

nešíření  jaderných  zbraní7.  Tato  smlouva  vznikla  v roce  1968  a  signatáře  zavazuje

k postupné denuklearizaci v případě států vlastnící jaderné zbraně, či zanechání snahy

získat  jaderné  zbraně  v případě  států  nejaderných,  díky  čemuž  získají  volný přístup

k jaderným technologiím pro využití k mírovým účelům. 

Severní  Korea  se  k ratifikaci  NPT  rozhodla  v roce  1985  na  základě  tlaku

mezinárodního  společenství  včetně  nejbližšího  spojence,  Sovětského  svazu.  KLDR

ovšem nezačala dohodu naplňovat dle daných požadavků. Kontrola jaderných zařízení

v zemi  je  prováděna  na  základě  dohody  s Mezinárodní  agenturou  pro  atomovou

energii8, jejíž uzavření je prvotní povinností států, které přistoupili k NPT. Tuto dohodu

uzavřela Severní Korea až v roce 1992. Pak ale došlo k vyhrocení situace, kdy byla při

inspekci  zjištěna  ze sejmutého vzorku přítomnost  plutonia,  od jehož  použití  Severní

Korea oficiálně odstoupila. V roce 1993 nebyl inspektorům povolen vstup do dvou míst

v areálu výzkumného centra a následně pohrozila Severní Korea odstoupením od NPT,

což bylo odůvodněno nepřátelským postojem Spojených států amerických. Clintonova

diplomacie docílila  uzavření bilaterální  dohody USA s KLDR, která KLDR přinesla

potravinovou a energetickou pomoc výměnou za omezení  jaderného programu, díky

čemuž k vypovězení NPT nedošlo (Raus, 2016, s. 3).

Roku  2003  se  Korejská  lidově  demokratické  republika  vrátila  k myšlence

vypovězení NPT, čímž si opět vynutila  pozornost velmocí.  Tato skutečnost vyvolala

tzv.  šestistranné  rozhovory,  kterých se  mimo KLDR a  USA účastnila  Čína,  Rusko,

Japonsko a Jižní Korea. V roce 2005 došly státy k prohlášení, že se Severní Korea vrátí

k NPT  a  plánu  denuklearizace  Korejského  poloostrova  s tím,  že  jí  zůstane  právo

využívat jadernou energii pro mírové účely a ostatní strany jí poskytnou energetickou a

ostatní potřebnou pomoc (Raus, 2016, s. 4). Vedení USA ovšem nakonec odmítlo učinit

první  krok  a  k naplnění  dohody  nedošlo,  načež  Pchjongjang  reagoval  veřejným

oznámením tykajícím se vlastnictví jaderných zbraní (Rojčík, 2006, s. 70).

7 NPT, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
8 IAEA- International Atomic Energy Agency
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3.4 VÝVOJ SEVEROKOREJSKÉHO JADERNÉHO PROGRAMU

První třístupňová raketa dlouhého doletu byla z KLDR odpálena na konci srpna

roku  1998.  Šlo  o  raketu  Taepodong-1,  která  proletěla  nad  japonským  územím

s odůvodněním, že šlo o vypuštění satelitu na oběžnou dráhu. Tato raketa by dle odhadů

byla  schopna  zasáhnout  i  území  USA  (Niksch,  2006).  Daná  skutečnost  vyvolala

rozsáhlá  diplomatická  jednání,  jež  vyústila  v uvalení  moratoria  na  testování

severokorejských raket s dlouhým doletem, což ovšem nemělo z praktického hlediska

vážný  dopad  na  Severní  Koreu  (Rojčík,  2006,  s.  52).  V červnu  roku  2006  došlo

k dalšímu odpálení balistických raket, načež Rada bezpečnosti OSN reagovala trestem

rezoluce zakazující všem státům dodávat součástky raketových technologií do KLDR

(Raus, 2016, s.4). 

Dohady o tom, zda Severní Korea vlastní jadernou zbraň, byly ukončeny v říjnu

2006 podzemním výbuchem jaderné pumy v blízkosti čínské hranice. Další jaderný test,

který  byl  několikanásobně  silnější  než  ten  první,  následoval  25.  května  2009.

Obhajobou tohoto kroku byl argument, že má Severní Korea právo na vlastní jaderný

arsenál pro vojenskou sebeobranu země (Kaleta, 2010, s. 22). Reakcí OSN na tento test

bylo  zpřísnění  zbrojního  embarga  týkajícího  se  všech  zbraní  s výjimkou  ručních,  o

jejichž koupi musela být Rada bezpečnosti  informována. Možnost poskytnutí  půjčky

Severní Koreji byla omezena pouze na humanitární důvody. Tento krok pojala Severní

Korea jako vyhlášení války a oznámila svou snahu pokračovat v jaderném i balistickém

programu (Raus, 2016, s. 6).

Po  smrti  Kim  Čong-ila  v roce  2011  nastoupil  do  vedení  Korejské  lidově

demokratické republiky jeho syn Kim Čong-un, s čímž přišla do mezinárodních vztahů

naděje  na  návrat  k vyjednávání.  Inspektorům IAEA byl  umožněn  vstup  do  země  a

zároveň bylo  přislíbeno,  že  Severní  Korea  nebude provádět  žádné  další  jaderné  ani

balistické testy pod podmínkou potravinové pomoci z USA. Zdánlivě slibný vývoj byl

ovšem přerušen v dubnu 2012, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o vystřelení vlastního

satelitu na oběžnou dráhu. Další pokus o vynesení severokorejského satelitu na oběžnou

dráhu proběhl v prosinci téhož roku, tentokrát se test balistické rakety povedl. Satelit

sice nikdy nezačal vysílat signál, ukázala se tím ale kvalita raketových nosičů KLDR

(Raus, 2016, s. 7).

V únoru roku 2013 přišel  na řadu další  jaderný výbuch, v pořadí již třetí.  Po

tomto výbuchu se žádnému z okolních států nepodařilo  zachytit  radioaktivní  částice,

9



což velmi zkomplikovalo dohady o tom, zda nezačala Severní Korea používat kromě

plutonia také uran. Tím by se vyřešily problémy spojené s dovozem plutonia, jelikož

uranu  má  Severní  Korea  velké  zásoby.  Jelikož  je  transport  uranu  jednodušší  než

transport  plutonia,  uvalila  Rada  bezpečnosti  na  KLDR  rezoluci  kontrolující  nejen

náklad dovážený do Severní Koreje, ale také ten, který je vyvážen, či pouze Severní

Koreou projíždí (Raus, 2016, s. 7).

V lednu  roku  2016  proběhla  další  jaderná  zkouška.  Naměřené  hodnoty  byly

podobné těm z roku 2013, ovšem po tomto testu oznámila Severní Korea, že šlo o test

vodíkové  bomby.  O  měsíc  později  došlo  k testu  balistické  rakety  pod  záminkou

vypuštění  satelitu.  Na  tuto  skutečnost  navázala  Rada  bezpečnosti  OSN  jednou

z nejtvrdších  možných  rezolucí  výrazně  omezující  veškeré  vztahy  států  s KLDR.

Schválení rezoluce bylo sice bezproblémové, zástupci Ruska a Číny ovšem upozornili

na  to,  že  situace  nesmí  být  zneužita  Spojenými  státy  americkými  tím,  že  rozmístí

protiraketový  systém  na  území  Korejské  republiky,  čímž  by  došlo  k narušení

bezpečnostních  zájmů  všech  regionálních  aktérů.  Spojené  státy  americké  ale  toto

varování nerespektovaly a k umístění raket v Jižní Koreji přistoupily (Raus, 2016, s. 8-

9).

K zatím  poslednímu  testu  vodíkové  bomby  došlo  v září  roku  2017.  Tento

výbuch byl několikanásobně silnější než ty předchozí a podle vyjádření Pchjongjangu

šlo o miniaturizovanou vodíkovou bombu použitelnou do mezikontinentální balistické

rakety. V březnu roku 2021 došlo k odpálení dvou raket krátkého doletu v návaznosti na

společné vojenské cvičení USA a Jižní Koreje. Šlo především o krok k otevření jednání

s novým americkým prezidentem Joem Bidenem. Následně, v září roku 2021, ukázala

Severní Korea vyspělost vývoje jaderného arzenálu odpalem dvou balistických raket

krátkého doletu z vlaku. V lednu roku 2022 došlo k odpalu další rakety z území Severní

Koreje.  Poté,  co  se  Kim  Čong-un  zavázal  v návaznosti  na  zhoršení  mezinárodních

vztahů k rozvoji zbrojního arzenálu, byla zkušebně odpálena hypersonická raketa letící

pětkrát  rychleji  než rychlost  zvuku. Proti  těmto raketám zatím neexistuje  dostatečná

ochrana. 
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4 PŘÍSTUP ČÍNY K JADERNÉMU PROGRAMU KLDR

Severní Korea a Čína k sobě mají kulturně blízko. Jejich historické kořeny jsou

založeny na konfuciánské tradici, společnost je výrazně hierarchizovaná a oba národy

utrpěly značnou újmu japonskou okupací, díky čemuž sdílí opatrnost vůči tomuto státu.

Z ideologického  hlediska  si  je  také  Severní  Korea  s Čínou  velmi  blízká  díky

komunistické ideologii. Díky těmto podobnostem zastává Čína vůči KLDR ochranářský

postoj  velkého státu  vůči  státu  menšímu,  což můžeme pozorovat  dodnes.  Čína  také

souzní se Severní Koreou v její touze po sjednocení Korejského poloostrova pod jednu

vládu, jelikož si sama nárokuje území Tchaiwanu. 

4.1 HISTORIE VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Na začátku října roku 1949 došlo ke vzájemnému diplomatickému uznání Číny a

Severní  Koreje.  Prvním  důkazem  vzájemné  oddanosti  bylo  zapojení  čínských

„dobrovolníků“  do  Korejské  války roku 1950,  kdy svým sousedům pomohli  odolat

invazi OSN a USA. Kromě lidské podpory poskytla Čína Severní Koreji také zbraně a

materiál. Díky čínské pomoci neutrpěla Severní Korea žádné územní ztráty (Kissinger,

1999, s. 500-508). Následně, roku 1961, byla mezi Čínou a KLDR uzavřena Smlouva o

vzájemné  pomoci  a  přátelství.  Tato  smlouva  je  obnovována  každých  20  let,

k poslednímu obnovení došlo roku 2021. Smlouva slibuje spolupráci v oblasti kultury,

ekonomie,  technologie,  ale  také  vojenskou pomoc v případě  napadení  jednoho státu

(Myklín,  2014, s. 1). V 70. letech začala  Severní Korea výrazně zaostávat  za svými

jižními sousedy ve všech oblastech včetně zbrojního průmyslu. Jižní Koreji významně

pomohla  k růstu  dodávka  materiálu  z USA,  což  vedlo  Severní  Koreu k radikálnímu

navýšení výdajů na zbrojení. Roku 1980 došlo k zahájení výstavby jaderného reaktoru,

který  měl  zajistit  dodávku  plutonia  na  výrobu  jaderných  zbraní.  Už  tak  vážná

ekonomická  situace  Severní  Koreje  byla  tímto  krokem  značně  poznamenána  a

neřešitelným problémům se KLDR vyhnula jen díky nadstandartním vztahům s Čínou a

Sovětským svazem. Z čínské strany došlo k pomoci mimo jiné navýšením vývozu ropy

za výhodné ceny a poskytnutí letounů MiG-21A (Buzo, 2003, s. 118-155). 
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Po rozpadu Sovětského svazu byla KLDR ekonomicky závislá pouze na pomoci

Číny.   Následně  ale  severokorejský  režim odmítnul  komunistické  reformy čínského

typu, které měly vést k tržnímu socialismu. Severokorejská vláda označila tyto kroky za

odchylku od komunistické  ideologie  a  jejich  odmítnutí  vedlo  k výraznému zhoršení

vztahů  KLDR  a  Číny.  Zhoršení  vzájemných  vztahů  se  nejzásadněji  projevilo  v

zastavení dodávky ropy a energií za přátelské ceny, která spolu s nepříznivým počasím

způsobila  rozsáhlý hladomor v devadesátých letech (Oberdorfer,  1997, s.  233).  Čína

navíc na konci studené války změnila svou snahu stát se regionální mocností ve snahu

být  světová  velmoc.  To  však  nebylo  pro  Peking  nic  jednoduchého,  jelikož  v době

studené války měl nálepku šiřitele zbraní hromadného ničení a potřebných technologií.

Aby  se  zbavil  tohoto  označení,  podepsal  hned  několik  mezinárodních  smluv

kontrolujících šíření zbraní hromadného ničení9 (Zhu, 1997, s. 43).

Od smrti Kim Ir-sena, jehož pohřbu se čínští představitelé odmítli zúčastnit, se

severokorejsko-čínské  vztahy  pouze  zlepšovaly  až  do  roku  2002,  kdy  se  vzájemné

vztahy opět mírně ochladily. Následně však, v letech 2005 a 2009, došlo k oficiálním

návštěvám  čínského  prezidenta  v Pchjongjangu.  Čína  sice  podpořila  uvalení  sankcí

OSN na dovoz luxusního zboží do KLDR, přesto však toto zboží nadále dovážela a

nijak  závažně tento  krok nenarušil  vzájemné  vztahy,  díky  čemuž došlo  k podepsání

smlouvy o ekonomické a technologické spolupráci (Hong, 2014, s. 293). 

S nástupem Kim Čong-una byl očekáván příchod postupného otevírání KLDR

světu, k čemuž ale nedošlo. Situace se vyostřila i ve vztahu s Čínou. Nejdříve byly roku

2012 a 2013 zadrženy čínské rybářské lodě,  za které požadovala KLDR i výkupné,

následně se situace  ještě  vyostřila,  když Kim Čong-un nechal  popravit  svého strýce

Song-tcheg Čanga. Právě tento muž prosazoval v Severní Koreji pročínskou politiku a

čínské ekonomické reformy, pravý důvod popravy ovšem znám není (Myklín, 2014, s.

4-5).

Od 70. let,  po zásadním zlepšení  vztahů KLDR a Číny, prudce vzrostl  počet

severokorejských migrantů v Číně. Důležitým faktorem pro zvýšení migrace byl také

hladomor a ekonomická krize v 90. letech, kdy se počet migrantů dostal až na hodnotu

50  tisíc  ročně.  Vzhledem  ke  snaze  Číny  o  udržení  dobrých  vztahů  s KLDR  není

migrantům uznán status  uprchlíka,  a  jsou  tak  navráceni  do  KLDR jako  ekonomičtí

migranti.  Z tohoto  důvodu  je  v současnosti  Čína  využívána  primárně  jako  tranzitní

9 NPT, CTBT- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CWC – Chemical weapons concetion, BWC – 

Biological weapons convention.

12



země. Z nařízení Kim Čong-una vyplývá, že zadržení migranti  mají  být zlikvidováni

včetně  rodinných  příslušníků,  v lepším  případě  jsou  deportováni  zpět  do  KLDR  a

odesláni do pracovních táborů z důvodu špionáže či velezrady. Kromě udržení dobrých

vztahů s KLDR neuznává Čína status uprchlíka Severokorejcům také z důvodu, že by

rapidně narostla migrace ze Severní Koreje, což by narušilo stabilitu severovýchodní

Číny (Čamrová, 2015).

V polovině roku 2021 došlo k výměně dopisů mezi čínským prezidentem Si Ťin-

pchingem a Kim Čong-unem, ve kterých si vzájemně blahopřáli k 60. výročí Smlouvy o

vzájemné pomoci a přátelství a připomněli si vzájemnou historickou podporu a tradiční

bratrské  přátelství.  Si  Ťin-pching  uvedl,  že  je  připraven  spolupracovat  s Kimem na

posílení  strategické komunikace a přátelské spolupráce mezi těmito zeměmi.  Si Ťin-

pching  také  uvedl,  že  pevně  podporuje  rozvoj  hospodářství  KLDR  a  zlepšování

blahobytu severokorejských obyvatel. Dle Kima se i přes velký tlak v posledních letech

vzájemné vztahy KLDR a Číny prohlubovaly (Xinhua, 2021).

4.2  VZTAH ČÍNY K JADERNÉMU PROGRAMU KLDR

Přístup Číny k jadernému programu Severní Koreji je velmi rozporuplný. Čína

již od začátku severokorejského jaderného zbrojení tento akt kritizuje, zároveň se ale

staví do pozice tiché tolerance. Severokorejské kroky byly vždy Čínou kritizovány a

následovány určitou formou sankcí, poté však došlo k oficiálním diplomatickým stykům

a urovnání vztahů. 

Již od roku 1993, kdy KLDR pohrozila vypovězením NPT, se Čína ukazuje jako

důležitý  spojenec  severokorejského  režimu.  Ze  strany  USA  došlo  k vyhrožování

válečným konfliktem, načež Čína mobilizovala svou armádu z důvodu pomoci KLDR.

K válečnému  konfliktu  nakonec  nedošlo,  USA  ovšem  iniciovaly  jednání  o  uvalení

ekonomických  sankcí  na  KLDR.  Díky  snaze  Číny  o  vyjednávání  k uvalení  sankcí

nedošlo,  KLDR opustila  od  své  snahy  odstoupit  od  NPT výměnou  za  humanitární

pomoc z USA v podobě 500 000 tun ropy (Beck, 2006, s. 58-59). Čína začala využívat

svého  vlivu  na  Severní  Koreu  po  vypovězení  NPT v roce  2002  a  došlo  ke  změně

vzájemné  politiky.  Čína  začala  více  vycházet  vstříc  požadavkům OSN a  iniciovala

několik jednání se Severní Koreou. V důsledku hospodářských sankcí, po kterých se
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KLDR dostala do krize, s jednáním souhlasila po nabídce humanitární pomoci z Číny.

Po  jaderném  testu  v roce  2006  došlo  k pozastavení  této  pomoci.  Čína  reagovala

podobně i na další jaderné testy Severní Koreje, následně ale vždy došlo k normalizaci

vztahů (Hong, 2014, s. 290). 

Obecně se dá říci, že po jaderném testu Severní Koreje následuje reakce Číny

v podobě výzvy k uvalení či zpřísnění sankcí OSN, následně však použije své právo

veta a schválí  pouze mírnější  formu sankcí,  kterou po krátké době začne porušovat.

OSN  tedy  rovnou  navrhuje  mírnější  sankce,  které  schválí  i  Čína.  S přibývající

intenzitou jaderných testů jsou již schvalovány i takové sankce, které by před několika

lety ještě neměly šanci na úspěch. Čína také po jaderném testu na krátkou dobu omezí

přísun potravin a ropy do KLDR, což se ovšem do několika týdnů opět rozvolní. Čína

sice vidí problém v ohrožení regionální bezpečnosti skrz vlastnictví jaderných zbraní

Severní Koreou, nicméně rozumí pocitu ohrožení severokorejské bezpečnosti z důvodu

přítomnosti amerických vojsk na Korejském poloostrově. 

4.3  ZÁVĚR: VZTAH KLDR A ČÍNY

Po konci studené války se sice proměnily priority Číny zejména v orientaci na

obchod se západem, v němž může působit podpora Severní Koreje jako přítěž, nicméně

zhroucení severokorejského režimu je pro Čínu větší hrozbou než vlastnictví jaderných

zbraní. Prvním problémem v otázce severokorejské politiky je otázka uprchlictví. Čína

má  se  Severní  Koreou  společnou  hranici  o  délce  téměř  1400  km,  přes  kterou  by

v případě  konfliktu  na  území  Korejského  poloostrova  či  zhroucení  režimu  proudilo

velké množství  Severokorejců.   Ještě  větší  hrozbu pro čínskou mezinárodní  politiku

představuje možnost, že by se v případě zhroucení severokorejského režimu přesunuly

americké  základny  blíže  k čínské  hranici,  což  by  znamenalo  zvýšení  vlivu  USA

v regionu.  Čína  tedy  již  nezastává  vůči  Severní  Koreji  politiku  ochrany  slabšího

spojence,  zároveň se ale snaží o udržení režimu.  Čínský přístup k severokorejskému

režimu lze dle Kima S. definovat jako tzv. „politiku pěti ne“, tedy „ne nestabilitě, ne

kolapsu,  ne  jaderným zbraním,  ne  nárůstu  uprchlictví,  ne  eskalaci  konfliktu“  (Kim,

2006, s. 186).
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Čína se také snaží dbát na bezpečnost v tomto regionu. I přes hrozbu jaderného

zbrojení KLDR si uvědomuje rizika, které případný pád režimu představuje. Zhroucení

systému z důvodu nestability režimu by mohlo mít za následek, že by se severokorejské

jaderné zbraně dostaly do rukou nestabilního aktéra ohrožujícího regionální bezpečnost.

Druhým důvodem,  proč  Čína  udržuje  ekonomické  vztahy  s KLDR, je  strach,  že  by

v případě nedostatku financí  začala  KLDR svůj jaderný arzenál  rozprodávat,  což by

také vedlo k narušení regionální bezpečnosti. Hlavním cílem Číny vůči Severní Koreji

je tedy snaha o ekonomickou soběstačnost a stabilitu režimu, čímž se pravděpodobnost

těchto  dvou  rizik  minimalizuje  (Freeman,  2015).  Zájmy  Číny investovat  do  KLDR

podporuje fakt, že na území Korejského poloostrova bylo nalezeno jedno z největších

úložišť vzácných kovů na světě, v jejichž těžbě je Čína světovou mocností. 

Na venek se tedy Čína tváří jako odpůrce jaderných zbraní v Severní Koreji, ve

skutečnosti  severokorejský  status  jaderné  mocnosti  tiše  toleruje  a  snahu  o

denuklearizaci KLDR ponechává ostatním aktérům, zejména USA. Dá se předpokládat,

že vliv Číny bude v KLDR nadále sílit, a to zejména z důvodu oslabení Ruska po vpádu

na Ukrajinu.   
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5 PŘÍSTUP RUSKA K JADERNÉMU PROGRAMU KLDR

Severní  Korea  již  od  konce  druhé  světové  války,  kdy  došlo  k odtržení  od

Japonska  a  rozdělení  Korejského  poloostrova  do  dvou  sfér  vlivu,  spadala  pod  vliv

Sovětského svazu. Právě Sovětský svaz měl zásadní vliv na budování korejské národní

identity  a  severokorejského státu,  jelikož  veškeré  politické  aktivity  byly  Japonskem

potlačeny. Také první severokorejský vůdce Kim Ir-sen prošel výcvikem v Sovětském

svazu,  a  právě  díky  tomu k sobě  mají  tyto  dva  státy  kulturně  velmi  blízko.  Až do

rozpadu  Sovětského  svazu  zde  panovala  výrazná  ekonomická  i  politická  závislost,

vojenský materiál byl do Severní Koreje také dovážen ze SSSR. Ideologie marxismu-

leninismu byla sice nahrazena ideologií  čučche,  i  přes to  si  tyto komunistické  státy

zůstaly velice blízké také ideologicky. 

5.1 HISTORIE VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Korea byla od roku 1910 až do konce 2. světové války okupována Japonska.

Svržení  bomb  na  Hirošimu  a  Nagasaki  znamenalo  konec  nadvlády  Japonska  nad

Korejským  poloostrovem a  Rudá  armáda  měla  volný  prostor  pro  vstup  do  Koreje.

Americká  armáda  nebyla  schopna  přesunout  se  na  Korejský  poloostrov  dostatečně

rychle, a tak měl SSSR prostor pro obsazení celého poloostrova. Diplomacie Spojených

států amerických navrhla Sovětskému svazu rozdělení sfér vlivu podobně, jako tomu

bylo  například  v Německu,  na  což  Sovětský  svaz  přistoupil  a  došlo  k rozdělení

Korejského poloostrova. 

Jelikož  po rozdělení  Korejského poloostrova  spadala  Severní  Korea pod vliv

Sovětského svazu, mělo zde dojít ke zformování komunistického režimu pod dohledem

komunistické strany SSSR, stejně jako tomu bylo v zemích východního bloku po druhé

světové válce v Evropě. Vzhledem k předchozí dlouhé okupaci Japonskem zde panovala

zcela  odlišná  atmosféra  než  v evropských  zemích,  a  tak  bylo  potřeba  přistupovat

k sovětizaci odlišně.  Neexistoval zde politický život,  tudíž nebyla ani žádná výrazná

osobnost,  kterou  by  mohli  Korejci  následovat.  Postava  národního  hrdiny  se

vykrystalizovala  až postupem času (Lankov,  s.  7-10).  Stal  se  jím Kim Ir-sen,  který
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prošel  výcvikem  v Rudé  armádě  a  získal  si  své  zásluhy  v protijaponském  odboji.

Postupně se propracoval až do pozice předsedy Korejské komunistické strany, na kterou

nabaloval další funkce, díky čemuž si vybudoval dominantní pozici ve státě, a tak Stalin

umožnil vznik samostatné Severní Koreje (Lankov, s. 43). 

Po vyhlášení samostatné Korejské lidově demokratické republiky byly všechny

kroky  SSSR  nasměrované  tak,  aby  si  korejští  obyvatelé  mysleli,  že  za  rozdělení

Korejského poloostrova může Jižní Korea ve spolupráci  s USA (Joungwon, s. 242).

Korejská válka je považována za jeden z konfliktů mezi USA a SSSR, ale výraznou roli

zde sehrála  také  touha Kim Ir-sena stát  se  vládcem celé  Koreje.  Sjednocení  Koreje

vojenskou  cestou  zpočátku  nepodporoval  ani  Stalin,  následně  ale  svůj  postoj

přehodnotil  a  schválil  myšlenku  ovládnutí  Jižní  Koreje.  Po  Korejské  válce  byla

v Severní Koreji přijata nová ústava, jejíž text byl téměř totožný s ústavou Sovětského

svazu.  Po  válce  již  nebyla  Severní  Korea  na  SSSR  vojensky  závislá,  ekonomická

závislost ovšem stále přetrvávala. 

Po válce se díky rozsáhlému znárodňování a propracovanému systému plánování

ekonomiky10 podařilo  vybudovat  prosperující  stát,  načež  Kim  Ir-sen  zareagoval

nahrazením marxismu-leninismu vlastní ideologií čučche. K výraznému zhoršení rusko-

severokorejských vztahů došlo v průběhu rusko-čínského konfliktu r. 1960, ve kterém

se soupeřilo mimo jiné o vliv v Severní Koreji, jelikož se KLDR pokoušela udržovat

dobré vztahy s oběma státy. Severní Korea byla Sovětským svazem obviněna z podpory

Číny (Young Pak, 2000, s. 43). 

Poté, co Severní Korea nebyla schopna splácet dluhy za své zahraniční nákupy,

vyhlásila roku 1976 bankrot,  přestože průmyslová produkce vykazovala značný růst.

V návaznosti  na  tento  fakt  byla  Severní  Korea svržena  do mezinárodní  izolace,  což

zvýšilo  závislost  KLDR  na  Sovětském  svazu  a  ostatních  zemích  Rady  vzájemné

hospodářské pomoci spojující země východního bloku v období studené války (French,

2005,  s.  79-81).  Po  zahájení  výstavby  jaderného  reaktoru  v KLDR roku  1980 bylo

uzavřeno  několik  hospodářských  a  vojenských  dohod  mezi  KLDR  a  Sovětským

svazem. Roku 1985 došlo k navýšení vzájemného obchodu o 94 %. Sovětský svaz také

zásoboval  Severní  Koreu dodávkami  zbraní,  uhlí  a ropy za nízké  ceny (Oberdorfer,

1997, s. 156). K ochlazení vztahů došlo roku 1988, kdy Rusko odmítlo výzvu KLDR

bojkotovat  Olympijské  hry  v Soulu  a  navázalo  diplomatické  vztahy  s Jižní  Koreou.

Ještě před rozpadem Sovětského svazu se pokusil Gorbačov přimět Severní Koreu k

10 Tříletka (1954-1956), pětiletka (1957-1961) a sedmiletka (1961-1967).
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reformám sovětského typu11, díky kterým by se snížila ekonomická závislost Severní

Koreje,  to  ovšem  režim  odmítl,  a  ještě  víc  se  přilnul  ke  své  ideologii  čučche

(Oberdorfer, 1997, s. 198-246).

Rozpad Sovětského svazu byl největší výzvou pro severokorejský režim, jelikož

tím  přišel  o  svého  hlavního  spojence,  a  došlo  tak  k značnému  úpadku  ekonomiky.

Z důvodu markantní závislosti Severní Koreje na Sovětském svazu byl režim donucen

vylepšit vztahy s okolními státy včetně Jižní Koreje, s níž byla roku 1991 podepsána

dohoda o usmíření12, a následně obě země vstoupily do OSN (Buzo, 2003, s. 178-186).

Nový Ruský prezident Boris Jelcin odmítl podporovat Severní Koreu ve prospěch Jižní

Koreje. 

K zásadnímu  zlepšení  vztahů  došlo  až  s nástupem  Vladimira  Putina  k moci.

Roku  2000  byla  podepsána  Smlouva  o  přátelství,  dobrých  sousedských  vztazích  a

spolupráci, v červenci téhož roku došlo k návštěvě Putina v Pchjongjangu. Roku 2012

odsouhlasila  Moskva  smazání  90  %  severokorejského  dluhu  z období  Sovětského

svazu, jako znamení budoucí užší  spolupráce s novým severokorejským vůdcem. Na

oplátku budou Rusku umožněny investice do severokorejských energetických projektů,

mezi  které  patří  mimo  jiné  vybudování  plynovodu  do  Jižní  Koreje.  Díky  těmto

dohodám došlo k odstranění bariér znemožňujících vzájemný obchod (Toloraya, 2014).

V roce  2019 došlo  k cestě  Kim Čong-una  do Vladivostoku,  kde  se  setkal  s ruským

prezidentem Putinem, a jednali o problematice jaderných zbraní v Severní Koreji. 

5.2 VZTAH RUSKA K JADERNÉMU PROGRAMU KLDR

Po  konci  korejské  války  se  severokorejský  režim  začal  významně  zabývat

možností  výzkumu  jaderných  technologií.  Již  v roce  1956  došlo  k uzavření  dohody

mezi SSSR a KLDR týkající se spolupráce v oblasti jaderného výzkumu, následovalo

založení Institutu pro výzkum atomové energie (Rojčík, 2006, s. 68). Na základě této

smlouvy  byl  pak  umožněn  severokorejským  odborníkům  vstup  na  školení  do

sovětských center. Odhaduje se, že v prvních dvaceti letech severokorejského jaderného

11 Glasnosť a perestrojka, tedy Informovanost a přestavba
12 Dohoda o usmíření, neútočení, výměně a spolupráci a také Společné deklarace o denuklearizaci 
Korejského poloostrova
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výzkumu bylo v Sovětském svazu proškoleno více než 300 vědců (Monk, 2003). Uran

do jaderných reaktorů byl také dovážen ze Sovětského svazu, zároveň se v KLDR už od

počátku jaderného programu snažili o vlastní výrobu paliva, které bylo obohacováno na

vyšší  hodnotu,  než  je  potřebná  pro  civilní  účely.  Na  to  Sovětský  svaz  zareagoval

nabídkou  poskytnutí  čtyř  lehkovodních  reaktorů  v případě,  že  KLDR  přistoupí  na

podpis Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, díky čemuž bude využití jaderné energie

Severní Koreou spadat pod pravidelnou kontrolu Mezinárodní agentury pro atomovou

energii,  k čemuž  roku  1985  došlo  (Rojčík,  2006,  s.  69).  Po  zhroucení  sovětského

impéria byla Severní Korea donucena jednat se svými nepřáteli, jelikož ztráta hlavního

politického i ekonomického spojence byla velkou komplikací. 

Vzájemná spolupráce Ruska a  Severní  Koreje  v oblasti  jaderných technologií

byla obnovena až roku 2002, kdy došlo k návštěvě delegace hlavního oddělení KLDR

pro atomovou energii v Moskvě a následně v Novosibirsku. Když roku 2005 Severní

Korea poprvé oznámila vlastnictví jaderných zbraní, Rusko toto tvrzení odmítlo. 

Roku 2006, poté, co severokorejský režim odpálil první balistické rakety, došlo

k jednání OSN o uvalení rezoluce na Severní Koreu. Rusko raketový test odsoudilo,

následně se ale společně s Čínou zasadilo o méně přísnou rezoluci, než bylo původně

ostatními  aktéry  zamýšleno.  Po jaderném testu  roku 2009 vyjádřilo  Rusko obavy o

bezpečnost  svých  obyvatel  žijících  v blízkosti  severokorejských  hranic  a  přidalo  se

k ostatním státům v podpoře sankcí OSN vůči KLDR. Následně ale společně s Čínou

zdůraznilo, že použití vojenské síly vůči Severní Koreji nepodporují a stálý zástupce

Ruska  v OSN  zdůraznil,  že  jakmile  začne  Severní  Korea  spolupracovat,  mají  být

všechny sankce  zrušeny.  V návaznosti  na tento  jaderný test  zakázal  ruský prezident

Medveděv  jakoukoliv  finanční  pomoc  a  vzdělávání  usnadňující  rozvoj

severokorejského  jaderného  programu  a  aktivit  s tím  spojených  (Toloraya,  2010).

V březnu 2013 uvalila rada bezpečnosti OSN další rezoluci proti KLDR, ke které se

Rusko  připojilo  v prosinci  zákazem  poskytování  jakékoliv  technologické  pomoci

Severní Koreji v oblasti jaderných technologií. Reakcí na čtvrtý jaderný test roku 2016

bylo  rozhodnutí  Ruské  centrální  banky o  pozastavení  všech  finančních  transakcí  se

severokorejskými  aktéry,  kteří  se  objevili  na  sankčním  seznamu  Rady  bezpečnosti

OSN. 

Roku 2019 pozval prezident Putin Kim Čong-una do Ruska k projednání otázek

spojených se severokorejským jaderným programem. Po tomto jednání Putin oznámil,

že Severní  Korea potřebuje  mezinárodní  bezpečnostní  záruky k tomu,  aby od svého
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jaderného  programu  odstoupila  a  vzdala  se  svého  arzenálu.  Na  toto  tvrzení  Putin

navázal  domněnkou,  že  bezpečnostní  záruky  nabízené  USA  nejsou  dostatečné,  aby

došlo k ukončení jaderného programu KLDR (Reuters, 2019).

Rakety  středního  doletu  Hwasong  a  Nodong  používané  severokorejskou

armádou  navíc  konstrukčně  vycházejí  ze  sovětských  raket  Scud.  Jedna  z  aktuálně

nejspolehlivějších severokorejských raket  Hwasong-15 by měla využívat  technologie

raketového motoru používaného v ruských mezikontinentálních raketách, export těchto

motorů do Severní Koreje však Rusko popírá (Polák, 2018). Vzájemným vztahům také

napomohlo odepsání 90 % severokorejského dluhu, který činil téměř 11 miliard USD,

díky  čemuž  došlo  k odstranění  bariér  znemožňujících  vzájemný  obchod.  Zbylá  1

miliarda  USD,  kterou  má  KLDR  Rusku  splatit,  má  být  využita  na  financování

společných projektů (ČTK, 2014).

5.3  ZÁVĚR: VZTAH KLDR A RUSKA 

Severní  Korea  má  s Ruskem  hlubší  vztahy  než  s jakýmkoliv  jiným  státem.

Primárním důvodem je, že Severní Korea spadala několik desítek let přímo pod vliv

Sovětského svazu. Sovětský svaz poskytl Severní Koreji pomocnou ruku při budování

nové státní identity po skončení okupace Japonskem, stejně jako dlouhodobou finanční

a vojenskou podporu. I během Korejské války byla pomoc Sovětského svazu zásadní,

hlavně díky poskytnutí letadel, stíhacích letounů a pilotů, ale i lékařské pomoci.  

Po rozpadu Sovětského svazu se vzájemné vztahy značně ochladily a Rusko pod

vládou Borise Jelcina nebylo partnerem, se kterým by Severní Korea mohla počítat.

S nástupem Vladimira  Putina  se  vzájemné  vztahy  těchto  komunistických  zemí  opět

zlepšily. Jaderný program KLDR byl od počátku Sovětským svazem podporován, a to

nejen  technologicky,  ale  i  poskytnutím  potřebného  vzdělání  severokorejským

odborníkům.  Rusko  zaujalo  pozici  „vyjednavače“  se  severokorejským  diktátorem

v otázce  jaderných  zbraní  a  snaží  se  vést  rozhovory  o  možnostech  denuklearizace

Korejského poloostrova. 

Obecně se dá tedy říci, že Rusko sice severokorejský jaderný program odsuzuje,

primárně  z důvodu  bezpečnosti  v regionu,  zároveň  se  ale  společně  s Čínou  domáhá

uvalení nižších sankcí Radou bezpečnosti OSN, než jaké jsou navrhovány Spojenými
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státy americkými.  Zároveň je také Rusko společně s Čínou proti  vojenskému zásahu

USA v KLDR. Vztahy prezidenta Putina s Kim Čong-unem jsou nadstandardní, díky

čemuž je  prostor  pro vyjednávání  v otázce  jaderných zbraní  více otevřený.  Poté,  co

v únoru roku 2022 došlo k napadení Ukrajiny Ruskem, lze předpokládat, že vliv Ruska

v KLDR značně upadne. Rusko již utrpělo značné ekonomické ztráty, a tak je možné, že

podpora jiných států půjde do ústraní. Lze také předpokládat, že ani vztah Ruska s OSN

nebude otevřen pro vyjednávání v otázkách Severní Koreje. 

6 PŘÍSTUP USA K JADERNÉMU PROGRAMU KLDR 

Spojené státy  americké  a  Severní  Korea  nemají  žádné historické  podobnosti,

jako tomu bylo v případě Ruska a Číny. Jejich vzájemné vztahy se odvíjely pouze podle

toho,  jak  se  vyvíjel  severokorejský  jaderný  program  a  vztahy  na  Korejském

poloostrově,  a  tak  bylo  zapotřebí  u  tohoto  specifického  aktéra  spojit  kapitoly

historického  vývoje  a  přístupu  k jaderným  zbraním.  Vzájemné  vztahy,  kromě

aktuálního dění  kolem jaderné  problematiky,  nejvíce  poznamenal  aspekt,  který  se u

předešlých států téměř nemusel zohledňovat. Tímto prvkem jsou demokratické volby

prezidenta USA konané každé čtyři roky, který určuje směr diplomacie vůči Severní

Koreji. Z tohoto důvodu není přístup USA tak jednoznačný, jak tomu bylo v předešlých

dvou případech, a vzájemné vztahy jsou o to komplikovanější. 
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6.1 HISTORIE VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ NA POZADÍ JADERNÉHO PROGRAMU KLDR

Od  rozdělení  Korejského  poloostrova  na  dva  státy  nedošlo  k žádným

významným krokům ve vztahu USA a KLDR. Severní Korea označovala USA jako

jednoho z hlavních nepřátel  a jakožto země spadající  pod vliv Sovětského svazu ani

nepomýšlela  na  navázání  vzájemných  vztahů  s touto  ideologicky  vzdálenou  zemí.

Severokorejci  cítili  ohrožení ze strany USA mimo jiné i z důvodu, že na Korejském

poloostrově každoročně pořádali  vojenské cvičení  společně s jihokorejskou armádou.

Od roku 1976 byly navíc v Jižní Koreji umístěny americké jaderné zbraně. 

První formální rozhovory mezi Spojenými státy a Severní Koreou po Korejské

válce začaly až v roce 1988, kdy prezident Reagan zareagoval na nárůst izolovanosti

režimu  a  z toho  plynoucí  hrozby.  Severokorejským  akademikům,  sportovcům  a

umělcům bylo umožněno cestovat do USA a rozvolněny byly také vzájemné obchodní

styky (Kim, 2006 b, s. 243-244). Následně,  roku 1991, stáhl prezident Bush jaderné

zbraně  z Jižní  Koreje,  díky  čemuž  došlo  ke  sjednání  deklarace  o  denuklearizaci

Korejského  poloostrova.  Severní  Koreji  bylo  zároveň  oznámeno,  že  jakmile  dojde

podpisu  smlouvy  s IAEA,  bude  zrušeno  společné  americko-jihokorejské  vojenské

cvičení, k čemuž také došlo (Mazarr, 1997, s. 68-70). V říjnu 1992 USA opět obnovilo

společné  vojenské  cvičení,  načež  KLDR zareagovala  odmítnutím  inspekce  IAEA  a

následně výhružkou odstupu od NPT. 

Roku  1993  nastoupil  do  funkce  prezidenta  USA  Bill  Clinton  a  pokusil  se

zabránit eskalaci konfliktu pomocí přímých rozhovorů se Severní Koreou týkajících se

pouze severokorejského jaderného programu. Výsledkem těchto jednání bylo zrušení

odstupu Severní Koreje od NPT. Pchjongjang vyjádřil ochotu modernizovat s pomocí

USA své jaderné reaktory. Následné rozhovory byly narušeny neochotou Severokorejců

přistoupit  na  mezinárodní  inspekce.  Spojené  státy  na  to  reagovaly  možností  uvalit

ekonomické  sankce  na  KLDR,  což  by  Pchjongjang  považoval  za  vyhlášení  války

(Creekmore, 2006, s. 6-17). K ukončení tzv. „první severokorejské jaderné krize“ došlo

až  jednáním bývalého  amerického  prezidenta  Jimmyho  Cartera  s Kim Ir-senem,  při

kterém došlo  k návratu  společných  rozhovorů.  Kim Ir-sen  vyjádřil  ochotu  vzdát  se

jaderného programu výměnou za ekonomickou pomoc, s čímž Washington souhlasil.

Výsledkem tohoto jednání bylo podepsání dohody „Agreed Framework“ 21. října 1994

(Clemens, 2010, s. 119-120). Mimo nahrazení původních jaderných reaktorů moderními

lehkovodními reaktory a zárukou ekonomické pomoci ze strany USA zaručovala tato
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dohoda normalizaci vzájemných politických a ekonomických vztahů (Davenport, 2018).

K odstranění obchodního embarga na KLDR a umožnění přímých telefonních hovorů

došlo  doku  1995,  výstavba  nových  reaktorů  ovšem započala  až  roku  2002,  slíbená

finanční  podpora  tohoto  projektu  byla  navíc  zcela  zamítnuta  republikánským

Kongresem.  Dodávky  ropy  z USA  nahrazující  odstavené  severokorejské  jaderné

reaktory  byly  také  opožděny.  Tyto  důvody  vedly  Severní  Koreu  k prohlášení,  že

Spojené státy neplní  dohodu, a  přestala  také  naplňovat  svou část  dohody (Clemens,

2010, s. 123-124).

Severokorejský  režim  opět  začal  používat  zakázané  reaktory  a  situace  dále

eskalovala  testem  rakety  Taepodong-1.  Americká  administrativa  byla  nucena

přehodnotit svůj postoj vůči Severní Koreji, primárně z důvodu rozvoje raket s dlouhým

doletem, ale také kvůli zhoršení ekonomické situace a nástupu nového vůdce. Navíc

bylo  potřeba  zvážit  fakt,  že  severokorejský  režim  v nejbližších  letech  nezkolabuje.

V letech 1999 a 2000 následovala série vzájemných diplomatických návštěv, při kterých

se  státy  zavázaly  k větší  transparentnosti  v implementaci  Agreed  Framework.  Došlo

k předběžnému domluvení podpisu smlouvy o neútočení, která by ukončila vzájemné

nepřátelství. K tomu ovšem nedošlo, jelikož Clintonovi vypršel mandát a George Bush

mladší v jeho administrativě nepokračoval13 (Clemens, 2010, s. 129-131). Přesto, ještě

v prosinci roku 2000, založil Clinton diplomatické vztahy s KLDR (Beal, 2005, s. 100).

S příchodem  nového  amerického  prezidenta  se  vzájemné  vztahy  zcela

proměnily. Na rozdíl od Clintona považoval Bush severokorejský režim za „ztělesnění

zla“ a nebyl ochoten s ním jakkoliv vyjednávat.  Bush přestal  plnit  všechny předešlé

sliby  z dob  Clintona  a  vyžadoval  striktnější  plnění  Agreed  Framework,  přestože  ze

strany  Spojených  států  k naplňování  dohody  nedocházelo.  Z tohoto  důvodu  se  ani

Severní  Korea  necítila  danými  smlouvami  vázána  (Kim,  2006  b,  s.  251).  Vztahy

Severní Koreje a USA se ještě zhoršily po teroristických útocích 11. září 2001. Přestože

Severní Korea teroristický útok i terorismus obecně odsoudila, zařadil ji Bush na tzv.

„osu  zla“  ohrožující  mír  ve  světě,  společně  s Iránem a  Irákem.  Ve  zprávě  Nuclear

Posture Review byla navíc KLDR uvedena jako první možný cíl amerických jaderních

zbraní, což přímo odporovalo předešlé dohodě obsažené v Agreed Framework (Beal,

2005, s. 102-107). Z důvodu nepřátelského postoje Spojených států došlo k odstoupení

KLDR  od Agreed  Framework,  ale  také  od NPT.  Následně  KLDR  oznámila,  že

13 George Bush svou politikou záměrně šel proti politice uplatňované Billem Clintonem ve stylu „ABC“- 
anything but Clinton (cokoliv jiného než Clinton).
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přistoupila ke zvyšování svého jaderného arzenálu z důvodu sebeobrany (Beal, 2005, s.

116-117).

Z důvodu zvyšujícího se napětí  bylo třeba zahájit  nové vyjednávání  s KLDR.

Došlo k nim ve formě šestistranných rozhovorů.14 První tři kola jednání, která se konala

v letech 2003-2004, se nesla  ve znamení  neshody, jelikož  USA preferovalo razantní

přístup  úplné  denuklearizace  KLDR15 jako  jedinou  možnost  pro  jednání  s KLDR.

Ostatní státy šestistranných rozhovorů s tímto tvrdým postojem nesouhlasily (Rozman,

2007,  s.  607).  V únoru  roku  2005  ohlásil  severokorejský  režim  vlastnictví  jaderné

bomby. Díky snaze Číny a Severní Koreje se následně, v září roku 2005, uskutečnilo

další  jednání.  Výsledkem  tohoto  jednání  bylo  prohlášení  „September19  Joint

Statement“ potvrzující  snahu  o  denuklearizaci  Korejského  poloostrova.  V tomto

prohlášení se KLDR zavázala k opuštění svého jaderného programu a výměnou za to

USA potvrdily, že nezaútočí na Severní Koreu a budou usilovat o vzájemný respekt,

Pchjongjang  ovšem  odmítl  učinit  první  krok.   Po  raketových  testech  roku  2006

následovala další vyjednávání v návaznosti na silné sankce přijaté Radou bezpečnosti

OSN.  V únoru  roku  2007  byl  v rámci  šestistranných  rozhovorů  přijat  tzv.  „Bejing

Agreement“16 ,  který  je  považován  za  nejdůležitější  dohodu  vztahující  se

k severokorejskému  jadernému  programu  od  roku  1994.  Severní  Korea  začala  opět

spolupracovat s inspektory IAEA, obnovila rozhovory s Jižní Koreou a ostatní strany na

oplátku  reagovaly  energetickou  a  humanitární  pomocí  (Leudrijk,  2008,  s.  17).  V

návaznosti  na  předchozí  události  odstranil  prezident  Bush  Korejskou  lidově

demokratickou republiku ze seznamu zemí podporujících terorismus. Přestože se vztahy

USA a KLDR zlepšily a tyto dvě strany naplnily své závazky, ostatní aktéři nedodali

severní Koreji slíbené množství ropy, což vedlo k ukončení šestistranných rozhovorů a

KLDR oznámila svou snahu o obohacování uranu. 

V lednu roku 2009 vystřídal  George Bushe ve  funkci  amerického  prezidenta

Barack Obama. Obama pokračoval v politice svého předchůdce a označil jaderné zbraně

v rukou Severní Koreje za  „velkou hrozbu pro mír a bezpečnost ve světě“. Dále pak

oznámil, že nehodlá odměňovat agresivní chování KLDR, „aby bylo jasné, že Severní

Korea nezíská bezpečnost  ani  respekt  pomocí  hrozeb a nelegálního zbrojení“ (Ahn,

2012, s. 70). Obama zastával vůči KLDR politiku „strategické trpělivosti“ projevující se

soustavným vyvíjením tlaku, díky čemuž měl dotlačit  Pchjongjang k dalším jednání.
14 Six-Party Talks (SPT), USA, Čína, KLDR, Jižní Korea, Rusko, Japonsko
15 CVID (complete, verifiable, irreversible denuclearization)
16 Oficiálně Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement, 13. únor 2007
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Jeho snaha o celosvětovou denuklearizaci se projevila i v přístupu k Severní Koreji, po

níž požadoval kromě denuklearizace i zlepšení vztahů s Jižní Koreou zavedením sankcí

týkajících  se  dovozu  a  vývozu  zbraní  (Chanlett-Avery,  Rinehart,  2013,  s.  6-7).

Z počátku Obamovy administrativy severokorejské jaderné snahy eskalovaly, následně

došlo  k uvolnění  a  spolupráci.  V listopadu  roku  2010  došlo  k odtajnění

severokorejských zařízení  na obohacování uranu, čímž byla popřena všechna tvrzení

zastávající severokorejskou snahu o denuklearizaci (Cha, 2012, s. 297). 

Z důvodu zajištění potravinové a humanitární pomoci začala Severní Korea opět

vyjednávat  se  Spojenými  státy  a  29.  února  2012  byla  podepsána  tzv.  „Leap  Day

Agreement“17. Jelikož v prosinci roku 2011 zemřel severokorejský vůdce Kim Čong-Il,

věřily Spojené státy, že nový vůdce bude ochoten vyjednávat a vést politiku mírovou

cestou.  Podepsáním  této  dohody  se  Severokorejci  zavázali  k ukončení  obohacování

uranu a jaderných testů výměnou za několik tisíc tun potravinové pomoci (Chanlett-

Avery, Rinehart, 2013, s. 7). Již dva týdny po uzavření dohody oznámili Severokorejci

test  rakety  dlouhého  doletu  k příležitosti  výročí  narození  Kim  Ir-Sena,  čímž  došlo

k anulování  předchozí  dohody  a  přitvrzení  existujících  sankcí.  Obamovi  se  tímto

potvrdil nezájem Pchjongjangu vzdát se svého jaderného programu (Revere, 2012, s.

173).  Další  jaderný  test  provedla  Severní  Korea  v prosinci  2012,  na  který  Rada

bezpečnosti  OSN zareagovala  rezolucí  zakazující  pohyb osob,  které  jsou  spojovány

s jaderným  programem.  Na  to  Severní  Korea  reagovala  odmítnutím  rezoluce  a

prohlášením, že její jaderný program bude zaměřen proti USA. Tyto eskalace napětí na

Korejském poloostrově se označují jako „2013 Korean Crisis“ (Sanger, 2013). Následně

Severní  Korea  ukončila  příměří  a  vypověděla  všechny  pakty  o  neútočení  s Jižní

Koreou18 a uzavřela společnou hranici. Tyto kroky navazovaly mimo jiné i na společné

vojenské cvičení Jižní Koreje a USA. K ukončení krize došlo až 15. června 2013, kdy

byla  Spojeným  státům  předložena  nabídka  k jednání  za  účelem  „zmírnění  tenzí  na

Korejském poloostrově“ (Botelho, 2013).

Po dobu administrativy  Baracka  Obamy byly  uskutečněny  tři  severokorejské

jaderné  testy,  což  je  přisuzováno  primárně  jeho  předem danému postoji  strategické

trpělivosti, díky kterému chtěl přinutit Severní Koreu k denuklearizaci prostřednictvím

dialogu  (Hudson,  2016).  K jednomu z největších  kritiků  Obamovy diplomacie  patřil

budoucí americký prezident Donald Trump, který viděl Severní Koreu jako skutečnou
17 Dohoda o skokovém dnu, název dohody vychází z data podpisu 29.2., tedy přestupný rok a den, který 
se opakuje jen jednou za 4 roky
18 Armjistice Agreement, 1953
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hrozbu a kritizoval strategii vyčkávání a vyjednávání. S vítězstvím Donalda Trumpa ve

volbách se tedy přístup rapidně změnil. 

V roce 2017, kdy nastoupil do vlády nový americký prezident Donald Trump,

začali  Severokorejci  ukazovat  sílu  svých  jaderných  zbraní  velmi  aktivně.  Navíc  se

začala  ukazovat  vyspělost  severokorejských  vojenských  technologií  i  v jiných

oblastech,  například  když došlo  k otravě  Kim Čong-unova bratra  nervovým plynem

přímo  v prostorách  letiště  Kuala  Lumpuru  v  Malajsii  (Davenport,  2020).  Poté,  co

v červenci téhož roku vypálila Severní Korea rakety směrem k Japonsku, ukázal Donald

Trump,  že  v porovnání  s jeho  předchůdcem  bude  zastávat  zcela  odlišný  přístup  a

přistoupil  i  k slovnímu zastrašování19.  Tyto  výroky byly  prezentovány  skrz  oficiální

prohlášení Bílého domu, ovšem nejvíce využívaným médiem byl osobní účet Donalda

Trumpa na sociální  síti  Twitter.  Podobnou rétorikou odpovídal také Kim Čong-un a

prohlásil,  že v dostřelu dalších balistických raket je mimo jiné i ostrov Guam patřící

Spojeným  Státům  (Davenport,  2020).  Slovní  přestřelky  mezi  Kim  Čong-unem  a

Donaldem Trumpem skrz Twitter  pokračovaly i nadále.  V lednu roku 2018 zveřejnil

Donald Trump následující vyjádření: „Severokorejský vůdce Kim Jong Un uvedl, že ‚na

svém  stole  má  vždy  jaderný  knoflík‘.  Mohl  by  ho  někdo  z  jeho  vyčerpaného  a

hladovějícího režimu informovat, že i já mám jaderné tlačítko, ale že to moje je mnohem

větší a silnější než to jeho, a můj knoflík hlavně funguje!“20 (Donald Trump, 2.1.2018

dle Twitter Account @realDonaldTrump).

Americký  prezident  ovšem  nepodnikal  kroky  vůči  agresivní  Severní  Koreji

pouze skrz vyjádření. V roce 2017 došlo k do té doby nejsilnějšímu severokorejskému

jadernému testu, kvůli čemuž se opět sešla i Rada bezpečnosti OSN. Došlo ke schválení

rezoluce zavádějící nové sankce, která zakázala všem členským státům OSN po dobu tří

měsíců přímo i nepřímo prodávat do Severní Koreje veškeré rafinované ropné produkty

(Security Council, 2017). Donald Trump následně vydal i vlastní sankce směřované na

KLDR,  které  se  týkaly  například  omezení  vzájemného  obchodu.  Navíc  se  vrátil

k dřívějšímu kroku prezidenta  Bushe a  zařadil  Severní  Koreu zpět  na  seznam států

podporujících mezinárodní terorismus (Sevastopulo, 2017).

19 Po výstřelu raket v červenci 2017 zareagoval Donald Trump výrokem, že „hrozby Severní Koreje budou
potkány s ohněm a zuřivostí, jakou svět nikdy neviděl“ (Al Jazeera, 2018).
20 „North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the ‚Nuclear Button is on his desk at all
 times.‘ Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a
 Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!“
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V roce  2018  se  začala  situace  na  Korejském  poloostrově  značně  zlepšovat.

Poprvé od konce Korejské války došlo ke vstupu severokorejského vůdce na území

Jižní  Koreje,  a  to  z důvodu  společné  večeře  s jihokorejským  prezidentem,  při  které

došlo k dohodě, že dojde k formálnímu a trvalému ukončení Korejské války. 27. dubna

byla podepsána Deklarace pro mír, blahobyt a sjednocení Korejského poloostrova, kde

státy projevily také zájem o denuklearizaci (Pkhaladze, 2018, s. 4). Dalším významným

krokem  ve  zlepšení  vztahů  na  Korejském  poloostrově  byl  moment  při  zahájení

Olympijských her v Pchjongčchangu, kde severokorejští a jihokorejští atleti nastoupili

pod  jednou  vlajkou.  Tyto  kroky  ocenil  také  americký  prezident  Donald  Trump  a

zareagoval  na to přáním setkat se s Kim Čong-unem. Plánované setkání,  které  mělo

proběhnout v květnu, ale následně zrušil a v otevřeném dopise obvinil severokorejského

vůdce  z nepřátelské  rétoriky  vůči  USA.  Následně, 12.  června  roku  2018,  došlo

k prvnímu  setkání  amerického  prezidenta  se  severokorejským  vůdcem  na  summitu

v Singapuru. Výsledkem tohoto summitu byla deklarace podporující budoucí zlepšování

vztahů USA a KLDR, KLDR navíc potvrdila svůj zájem o denuklearizaci Korejského

poloostrova  vyjádřený  v předchozí  dohodě  s Jižní  Koreou.  Názory  odborníků  na

schůzku  Donalda  Trumpa  s Kim Čong-unem se  různí.  Někteří  viděli  schůzku  jako

úspěch v mírových snahách USA, jiní zase odsuzují přátelský postoj Donalda Trumpa a

vidí jej jako podporu diktátorského režimu. V každém případě se nemůže summitu upřít

nepopiratelný přínos ve snížení napětí na politické scéně (Pkhaladze, 2018, s. 5). Další

schůzkou Donalda Trumpa s Kim Čong-unem byl v únoru 2019 summit v Hanoji, ten

ale skončil předčasně, jelikož si Severní Korea kladla nároky, na které Spojené státy

nehodlaly  přistoupit.  V polovině  roku  2019  došlo  k dalšímu  zlomovému  okamžiku,

když Donald Trump jako historicky první americký prezident vstoupil na půdu Severní

Koreje. Donald Trump zmínil, že díky svým vztahům se Severní Koreou zajistil mír,

aniž  by  došlo  k podpisu  jakékoliv  dohody.  Dále  pak  označil  svůj  vztah  se

severokorejským  lídrem  jako  „velké  přátelství“,  načež  zareagoval  Kim,  který  také

označil jejich vztah za „skvělý“. Donald Trump na této schůzce pozval Kim Čong-una

na jednání do Bílého domu, došlo také k pozvání Donalda Trumpa do Pchjongjangu.

Dle vyjádření Donalda Trumpa má ke schůzce dojít, až bude „vhodná doba“ (Himmer,

2019). 

Nic  z toho  ovšem nepřimělo  Severní  Koreu  k denuklearizaci  a  po  ochlazení

vzájemných vztahů oznámila Severní Korea, že bude pokračovat ve svých jaderných

testech.  Dle  severokorejské  oficiální  tiskové agentury  KCNA je  americká  politika  i
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nadále hrozbou pro Severní Koreu a je třeba zvyšovat sílu, aby měla KLDR možnost

bránit se. Dle severokorejského ministra zahraničí mají Trumpovy kroky za cíl pouze

sesbírat co nejvíce pozitivních bodů pro nadcházející volby, a pokud nedojde ke zrušení

hospodářských sankcí, nebudou ve vyjednávání pokračovat (ČTK, 2020). Zhoršily se i

vztahy s Jižní Koreou, a to z důvodu letáků posílaných na území Severní Koreje, na

nichž  je  odsuzováno  konání  severokorejského  vůdce.  Zlepšení  vztahů  mezi  státy

Korejského  poloostrova  nastalo  až  27.  července  2021,  kdy  došlo  k opětovnému

propojení telefonních linek, skrz které si má jihokorejský prezident se severokorejským

prezidentem telefonovat z důvodu společného řešení pandemie covid-19. 

V roce 2021 nastoupil do funkce prezidenta USA Joe Biden. Na to Pchjongjang

zareagoval  v březnu  téhož  roku vypuštěním dvou raket  krátkého  doletu  krátce  před

vyjádřením  Bidena,  jakou  politiku  bude  vůči  KLDR zastávat.  Na  to  Spojené  státy

zareagovaly  nabídkou vyjednávat,  což  Severní  Korea  odmítla,  jelikož  Spojené  Státy

údajně zastávají nepřátelskou rétoriku vůči KLDR.  V září roku 2021 došlo k odpálení

střely dlouhého doletu, což Spojené státy označily jako hrozbu pro okolní státy. Nešlo

ovšem o porušení rezoluce OSN, jelikož se jednalo o střelu s plochou dráhou letu, a ne

o vývoj balistické rakety. Ze severokorejských vyjádření vyplývá, že jsou ochotni se

Spojenými státy vyjednávat, ovšem pouze za podmínky, že USA změní svůj postoj vůči

KLDR a nebudou ji označovat za hrozbu. 

6.2  AMERICKO – SEVEROKOREJSKÉ ROZPORY MIMO JADERNÉ ZBRANĚ

Vývoj vzájemných americko-severokorejských vztahů se vždy týkal primárně

událostí  spojených  s jadernými  zbraněmi  a  ohrožení  Jihokorejců,  kteří  spadali  pod

ochranu Spojených států.  Vztahy USA a KLDR se tedy odvíjely  pouze od dění  na

území Korejského poloostrova.  To se změnilo  až v roce 2014,  kdy společnost  Sony

Pictures  Entertainment  představila  svůj  nový  film  The  Interview,  ve  kterém  měli

vyslanci  CIA  pod  záminkou  rozhovoru  zavraždit  Kim  Čong-una.  Měsíc  před

zveřejněním  filmu  došlo  k hackerskému  útoku  na  společnost  Sony  Pictures

Entertainment,  díky čemuž se dostali  Severokorejci  k tajným informacím a  interním

mailům společnosti, jejichž zveřejněním v případě vydání filmu vyhrožovali. Mimo to

ale  také  došlo  k výhružkám teroristických  útoků  v kinech,  ve  kterých  se  bude  film
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promítat.  Severní  Korea  se k tomuto  útoku sice  nepřihlásila,  nicméně  jej  podpořila.

Obama  tento  akt  odsoudil  uvalením  sankcí  na  konkrétní  osoby  a  subjekty  spojené

se severokorejskou vládnoucí stranou. Označil to za útočný akt s úmyslem poškození

finančních  zájmů  země  a  omezení  americké  svobody  projevu  skrz  filmové  umělce

(Miller, 2015).

6.3  ZÁVĚR: VZTAH KLDR A USA

Spojené  státy  americké  získaly  po  dohodě  se  Sovětským  svazem  po  druhé

světové  válce vliv  na jižní  části  Korejského poloostrova.  Území Severní  Koreje  tak

nikdy nespadalo do oblasti zájmu USA, která ani nezvažovala navázání vztahů s touto

komunistickou zemí.  Severní  Korea nestála  o  poválečné  vyjednávání  s USA, jelikož

měla zaručenou pomoc Sovětského svazu,  navíc  když USA umístila  na území  Jižní

Koreje jaderné zbraně, znamenalo to pro Severní Koreu přímou hrozbu. 

Prvním americkým prezidentem, který vycítil hrozbu izolovanosti režimu, byl až

v roce 1988 Ronald Reagan, jehož kroky přispěly k uvolnění napětí. Vzájemné vztahy

se  s občasnými  výkyvy  závislými  na  administrativě  aktuálního  prezidenta  USA

zlepšovaly až do roku 2000. V tomto roce mělo dojít k podpisu smlouvy o neútočení,

jenže to už prezident Clinton za své administrativy nestihl a George Bush mladší odmítl

pokračovat  ve  stopách  svého  předchůdce.  Označil  Severní  Koreu  za  hrozbu  pro

světovou bezpečnost a zařadil ji do zemí podporujících terorismus. Obama v Bushově

diplomacii  pokračoval  a  napětí  na  Korejském  poloostrově  se  opět  stupňovalo  i  po

nástupu  Donalda  Trumpa  až  do  roku 2018.  Díky podobné  rétorice  dokázal  Donald

Trump s Kim Čong-unem vyjednávat a vztahy USA a Severní Koreje se velmi zlepšily.

Trump nedokázal svůj prezidentský mandát obhájit, a tak nedošlo k výrazným krokům

slibujícím urovnání vztahů. Současný prezident Joe Biden nezastává rétoriku, kterou by

severokorejský vůdce byl ochoten akceptovat.  Budoucí vývoj vztahu USA a Severní

Koreje  se  nedá  s určitostí  předvídat,  jelikož  v případě,  že  současný  prezident  svůj

mandát neobhájí, nastoupí nový prezident dříve, než si k sobě stihnou Joe Biden a Kim

Čong-un najít cestu. Navíc, vzhledem k ruskému napadení Ukrajiny, se nyní musí USA
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společně  s celou  Severoatlantickou  aliancí  zabývat  podstatnější  hrozbu,  než  kterou

představuje Severní Korea.  
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7 ZÁVĚR 

Severní  Korea  je  jednou  ze  zemí  představujících  největší  hrozbu  pro

mezinárodní  bezpečnost  v oblasti  proliferace  jaderných  zbraní.  Severní  Korea  je

oficiálně  stále  ve válečném stavu s Jižní  Koreou,  jelikož  mezi  nimi bylo podepsáno

pouze příměří, nikoliv řádná mírová smlouva. Jelikož Spojené státy americké umístily

na území Jižní Koreje jaderné zbraně a pravidelně pořádaly společné vojenské cvičení

s jihokorejskou armádou, cítil  severokorejský režim ohrožení a potřeboval eliminovat

riziko pádu vládnoucí dynastie pomocí investic do zbrojního průmyslu. 

První  část  práce  se  zabývala  objasněním  základních  pojmů,  bez  jejichž

porozumění  by  nebylo  možné  se  daným  tématem  zabývat.  Na  základě  rozebrání

základních  konceptů  motivací  pro  zisk  jaderné  zbraně  podle  práce  S.  Sagana  a  K.

Waltze  bych se v tomto případě  přiklonila  k teorii  Kennetha  Waltze,  který  tvrdí,  že

motivací  států  k zisku  jaderných  zbraní  je  odstrašení  silnějšího  protivníka,  v tomto

případě USA. Severní Korea nemá zájem použít svůj jaderný arzenál v boji proti jinému

státu, jelikož si je vědoma své slabosti vůči aktérům, kteří by její případný útok vrátili

mnohokrát silněji. Hlavním motivem Korejské lidově demokratické republiky je tedy

pocit nenapadnutelnosti, který z vlastnictví jaderných zbraní vyplývá. 

Severní Korea má jako samostatný stát za sebou náročnou historii. Od roku 1910

spadala pod vliv Japonska, následně pod vliv SSSR a samostatnou republikou se stala

Korejská lidově demokratická republika v roce 1948. I po vytvoření samostatného státu

byla KLDR ekonomicky závislá na Sovětském svazu. Vztahy s Čínou začala Severní

Korea budovat o něco později. Roku 1949 došlo k vzájemnému diplomatickému uznání

KLDR a Číny, následně pomohla Čína Severní Koreji v Korejské válce a roku 1961

uzavřeli  Smlouvu  o  vzájemné  pomoci  a  přátelství  platnou  dodnes.  Po  rozpadu

Sovětského svazu byla Severní Korea ekonomicky závislá pouze na Číně. Mezi KLDR

a Spojenými státy americkými v tomto období neprobíhaly žádné oficiální rozhovory,

vztahy těchto dvou států se začaly formovat až v roce 1988. 

Podpis smlouvy mezi  SSSR a KLDR ohledně spolupráce  v oblasti  jaderného

výzkumu  proběhl  už  roku  1956,  nicméně  k zahájení  výstavby  prvního  jaderného

reaktoru v KLDR došlo až roku 1980. Severokorejští odborníci byli proškoleni v SSSR,

odkud bylo také dováženo palivo. Všechny tyto kroky ze strany Sovětského svazu byly

učiněny  pouze  pod podmínkou mírového  využití  jaderných  technologií.  Po  rozpadu
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Sovětského svazu si musela Severní Korea obstarat jaderné palivo sama skrze Pákistán,

k obnově  spolupráce  došlo  až  roku  2002  se  samotným  Ruskem.  Když  začal

severokorejský  režim  provádět  raketové  testy,  Rusko  nejdříve  vlastnictví  jaderných

zbraní Severní Koreou popíralo, následně ji za testy kritizovalo. Co se týče sankcí ze

strany OSN, Rusko se zasazuje o to, aby byly schváleny nižší sankce, než jaké jsou

navrhovány  Spojenými  státy.  Hlavní  zájem  Ruska  na  uchování  stability

severokorejského režimu tkví v co největším omezení vlivu USA v regionu. Kdyby se

Severní Korea rozpadla a Korejský poloostrov se sjednotil s Jižní Koreou pod záštitou

USA, značně by narostl vliv Spojených států amerických v jihovýchodní Asii. Rusko

podporuje  Severní  Koreu  dodnes.  Výraznému  zlepšení  vztahů  napomohly  společné

projekty  a  odepsání  90 % severokorejského dluhu.  Stejně  tak  severokorejské  rakety

vycházejí z ruského vojenského arzenálu, export těchto zařízení však Rusko popřelo. 

Přístup Číny k jadernému programu Korejské lidově demokratické republiky je

o něco horší než přístup Ruska, i přes to jej lze ale považovat za nadstandartní. Čína sice

severokorejský  jaderný  program nepodporuje,  zároveň  jej  ale  tiše  toleruje.  Poté,  co

Severní Korea pohrozila vypovězením Smlouvy o nešíření  jaderných zbraní,  byla to

právě Čína,  kdo se za Severní  Koreu postavil  a zabránil  USA ve vojenské eskalaci

konfliktu.  Přestože  Čína  jaderné  testy  Severní  Koreje  kritizuje,  společně  s Ruskem

usiluje  o uvalení  co nejnižších  sankcí.  Čína se dostala  do pozice  vyjednavače  OSN

s KLDR.  Díky  nabídce  humanitární  pomoci  KLDR  přistupuje  na  jednání  s Čínou,

zároveň Čína reguluje přísun ropy a potravin podle chování KLDR. Rusko sice stojí za

severokorejským  režimem  již  dlouho,  zájmy  Číny  na  uchování  stability

severokorejského režimu jsou ale větší. Jedním z důvodů je, stejně jako u Ruska, že by

zhroucení severokorejského režimu znamenalo zvýšení vlivu USA v regionu. Dalším

důvodem,  proč  stojí  Čína  za  uchováním  nastoleného  režimu  v KLDR,  je  vlna

uprchlictví ze Severní Koreje, kterou by zhroucení režimu vyvolalo. Čína má se Severní

Koreou nejdelší společnou hranici, tudíž by musela čelit největší vlně uprchlictví. Čína

má také zájmy na těžbě nerostných surovin v KLDR, jelikož zde bylo nalezeno jedno

z nevětších úložišť vzácných kovů. Čína se tedy primárně snaží o udržení nastoleného

režimu v KLDR, který tiše podporuje, a iniciativy v otázce denuklearizace ponechává

jiným aktérům. Dá se předpokládat, že Čína v budoucnu posílí svůj vliv v KLDR na

úkor Ruska, které bude po napadení Ukrajiny velmi oslabeno. 

Na rozdíl  od  předchozích  dvou zemí,  které  mají  k Severní  Koreji  kulturně  i

historicky  blízko,  nemají  Spojené  státy  americké  žádné  společné  rysy
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se severokorejským režimem.  Zájmem Ruska a  Číny je  primárně  zabránit  zhroucení

severokorejského režimu. Stejně tak je v Rusku a Číně komunistický režim, ve kterém

převládá dlouhodobě stálá politika vůči jiným státům, včetně KLDR. V tomto případě je

jasnou nevýhodou Spojených států amerických konání demokratických voleb prezidenta

každé čtyři roky. Přestože se prezidentské volby konají i v Číně a Rusku, mezinárodní

politika  a  přístup k problémovým aktérům je  zde  prakticky stálá.  Avšak jelikož  má

každý  prezident  v USA  zcela  rozdílné  stanovisko  k problémovým  aktérům

v mezinárodní politice, není možné uceleně shrnout jejich přístup. I když administrativa

jednoho prezidenta dokáže vyjednávat s KLDR a dostane se téměř k dohodě se Severní

Koreou, nastoupí jiný prezident se zcela rozdílným postojem a vyjednávání začíná od

začátku. Nejlepší vztahy USA a KLDR byly v době administrativy prezidenta Clintona,

který již vyjednanou smlouvu o neútočení nestihl ve svém mandátu podepsat a George

Bush mladší odmítl v jeho přístupu pokračovat. Dalším prezidentem, který dokázal se

severokorejským vůdcem vyjednávat,  byl až Donald Trump. Trump sice svou ostrou

rétorikou nedokázal udržet jednotný směr vývoje vztahu USA a KLDR, nicméně by se

dalo  předpokládat,  že  by  se  v případě  obhajoby  mandátu  mohly  vzájemné  vztahy

zlepšit.  Postoj  Joa Bidena je zatím téměř neutrální  a žádné zásadní kroky ve vývoji

vztahu těchto dvou zemí nelze ani předpokládat. Od jeho nástupu do funkce vystřelila

Severní  Korea  historicky  nejvíc  raket,  z důvodu  pandemie  Covid-19  to  ovšem

nevyvolává takové reakce, jakých by se režim dočkal v dřívějších letech. Také z tohoto

důvodu se nejspíš vývoj vztahu USA a KLDR neposunul žádným směrem.  

Jelikož  je  otázka  jaderných  zbraní  aktuálním  tématem  řadícím  se  mezi

bezpečnostní  priority  států  a  mnoho  dokumentů  týkajících  se  daného  tématu  je

utajováno, vycházela jsem pouze z veřejně dostupných zdrojů. Stejně tak je i  případ

Severní  Koreje  velmi  limitován  množstvím  dostupných  informací  a  není  možné

s jistotou říci, na jaké úrovni se jaderný program KLDR nachází, ani to, zda Severní

Korea  vlastní  funkční  zařízení  na  obohacování  uranu.  Obohacování  uranu  je  sice

technologicky náročný proces, jeho zvládnutím by ale Severní Korea vyřešila problém

dovozu plutonia  ze  zahraničí,  neboť disponuje  bohatými  zásobami  uranové rudy na

svém území.  Prodej uranu je také jednodušší než prodej plutonia. V roce 2019 propukla

celosvětová pandemie Covid-19, která významně ovlivnila veškerá jednání, včetně těch

týkajících se jaderných zbraní. Přestože Severní Korea stále ukazuje schopnosti svého

jaderného arzenálu, není tomuto problému věnována požadovaná pozornost médií ani

světových mocností. 
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Na  jednotlivé  státy  bylo  při  zkoumání  nahlíženo převážně  z dlouhodobého

hlediska,  jelikož  krátkodobé  výkyvy  vzájemných  vztahů  nemají  na  problematiku

jaderných zbraní výrazný vliv. V tomto ohledu by se dalo dále zkoumat, jak by mohl

vypadat  následný vývoj  v případě,  že  by  některý  z amerických  prezidentů  například

obhájil  svůj  mandát,  případně  kdyby  prezidenti  USA  pokračovali  ve  vyjednávání

podobnou  formou,  jako  jejich  předchůdce.  Podobně  lze  také  zkoumat  vlastnictví

chemických a biologických zbraní Severní Koreou a jejich možnost využití v případě

konfliktu, což ovšem přesahuje rozsah této práce.  
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SUMMARY

North Korea is one of the countries presenting the greatest threat to international

security in the area of nuclear proliferation. North Korea is officially still at war with

South Korea. Only a ceasefire has been signed between them, not a proper peace treaty.

When the United States placed nuclear weapons in South Korea and regularly held joint

military  exercises  with  the  South  Korean  military,  the  North  Korean  regime  felt

threatened and needed to eliminate the risk of the ruling dynasty collapsing by investing

in the arms industry.

The first part of the thesis dealt with the clarification of basic concepts, without

whose understanding would not be possible to deal with the topic. Based on the analysis

of the basic concepts of motivation to gain nuclear weapons according to the work of S.

Sagan and K. Waltz, I would in this case lean towards the theory of Kenneth Waltz,

who argues that the motivation of states to gain nuclear  weapons is to discourage a

stronger adversary, in this case the US. North Korea is not interested in using its nuclear

arsenal  to fight  another  state,  as  it  is  aware of  its  weaknesses  towards  players  who

would  return  its  eventual  attack  incomparably  strongly.  The  main  motive  of  the

Democratic People's Republic of Korea is the feeling of inviolability that results from

nuclear ownership.

As an independent state, North Korea had a challenging history. From 1910 they

come under  the  influence  of  Japan,  then  under  the  influence  of  the  USSR and the

Democratic People’s Republic of Korea became an independent republic in 1948. Even

after the creation of an independent state, the DPRK was economically dependent on

the Soviet Union. North Korea launched to build relations with China a little later. In

1949, there was mutual diplomatic recognition between the DPRK and China, followed

by China's assistance to North Korea in the Korean War, and in 1961 they concluded

the  Sino-North Korean Mutual Aid and Cooperation Friendship Treaty, which is still

valid  today.  After  the collapse of the Soviet  Union, North Korea was economically

dependent  only  on  China.  No official  talks  took place  between  the  DPRK and  the

United States during this period; relations between the two states did not begin to take

shape until 1988.

The agreement between the USSR and the DPRK on cooperation in the field of

nuclear research was signed in 1956, however, construction of the first nuclear reactor

in the DPRK begun in 1980. North Korean experts were trained in the USSR, uranium
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was also imported from the Soviet Union. All these steps by the Soviet Union were

made only in case of the peaceful use of nuclear technology. After the collapse of the

Soviet  Union, North Korea had to  procure nuclear  fuel  itself  through Pakistan,  and

cooperation with Russia itself  was not resumed until  2002. When the North Korean

regime began conducting missile tests, Russia first denied nuclear ownership to North

Korea, and then criticized it for the tests. As for UN sanctions, Russia is pushing for less

sanctions  than  those  proposed  by  the  United  States.  Russia's  main  concern  in

maintaining the stability of the North Korean regime lies on limiting US influence in the

region as much as possible. If North Korea disintegrates and the Korean Peninsula unify

under the auspices of the United States, the influence of the United States in Southeast

Asia would increase considerably. Russia still supports North Korea. Joint projects and

the  write-off  of  90%  of  North  Korea's  debt  have  helped  to  significantly  improve

relations. Comparably, North Korean missiles are based on Russia's military arsenal, but

Russia has denied the export of these devices.

China's  approach  to  the  Democratic  People's  Republic  of  Korea's  nuclear

program is slightly worse than Russia's, but it can still be considered above standard.

Although  China  does  not  support  North  Korea's  nuclear  program,  they  just  quietly

tolerate it. After North Korea threatened to terminate the Non-Proliferation Treaty, it

was China who stood up for North Korea and prevented the US from escalating the

conflict militarily. Although China criticizes North Korea's nuclear tests, it is working

with Russia to impose the lowest possible sanctions. China has become a UN negotiator

with the DPRK. Thanks to the DPRK's offer of humanitarian aid, it is negotiating with

China, while China is regulating the supply of oil and food according to the DPRK's

behaviour. Although Russia has long stood behind the North Korean regime, China's

interests  in  maintaining  the  stability  of  the  North  Korean  regime  are  greater.  One

reason,  same  with  Russia,  is  that  the  collapse  of  the  North  Korean  regime  would

increase US influence in the region. Another reason why China stands for maintaining

the established regime in the DPRK is the wave of North Korean refugees that  the

collapse of the regime would cause. China has the longest border with North Korea, so

they would have to face the largest wave of refugees. China is also interested in mining

in the DPRK, as one of the largest precious metal repositories has been found there.

Thus, China primarily seeks to maintain the established regime in the DPRK, which it

quietly supports, and leaves initiatives on denuclearization to other actors.
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Unlike the previous two countries,  which have to North Korea culturally and

historically close, the United States has no similarity with the North Korean regime.

Russia and China are mainly interested in preventing the collapse of the North Korean

regime.  Likewise,  Russia  and  China  are  a  communist  regime  with  a  long-standing

policy towards other states, including the DPRK. In this case, the clear disadvantage of

the  United  States  is  holding  democratic  presidential  elections  every  four  years.

Although presidential elections are also taking place in China and Russia, international

politics and access to troubled actors are practically  stable.  However, because every

president in the United States has a completely different attitude on problematic actors

in international politics, it is not possible to comprehensively summarize their approach.

Although the administration of one president is able to negotiate with the DPRK and

almost reach an agreement with North Korea, another president will take a completely

different position and negotiations will launch from the beginning. The best relationship

between the United States and the DPRK was during the administration of President

Clinton, who did not manage to sign a non-aggression pact in his mandate, and George

Bush Jr. refused to continue his approach. Another president who managed to negotiate

with the North Korean leader  was Donald Trump.  Although Trump's sharp rhetoric

failed to maintain a unified direction in the US-DPRK relationship, it could be assumed

that relations could be improved if the mandate was defended. Joe Biden's position is

almost neutral so far, and no major steps in the relationship between the two countries

can  be  expected.  Since  taking  office,  North  Korea  has  fired  the  record  amount  of

missiles  in  history,  but  due  to  the  Covid-19  pandemic,  this  does  not  provoke  the

reactions the regime would have seen in earlier years. For this reason, the development

of the US-DPRK relationship has probably not moved in any direction.

The issue of nuclear weapons is a relevant problem among the security priorities

of  states  and  many  documents  on  the  subject  are  classified,  I  have  relied  only  on

publicly available sources. The case of North Korea is also very limited by the amount

of  available  information,  and it  is  not  possible  to  say with certainty  what  level  the

DPRK's nuclear program is  at  or whether North Korea owns a functioning uranium

enrichment facility. Uranium enrichment is a technologically demanding process, but

managing it would solve North Korea's problem of importing plutonium from abroad, as

it  has rich uranium ore reserves on its  territory.  Selling uranium is also easier  than

selling plutonium. In 2019, the global Covid-19 pandemic broke out, it has significantly

affected all negotiations including those of nuclear proliferation. Although North Korea
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is still demonstrating the capabilities of its nuclear arsenal, this issue is not receiving the

required attention from the media or world powers.

The  separate  countries  were  viewed  in  the  study  mainly  from  a  long-term

perspective,  because  short-term  fluctuations  in  mutual  relations  do  not  have  a

significant impact on the issue of nuclear weapons. In this regard, further consideration

could be  given to  what  subsequent  developments  might  look like  if  one of  the  US

presidents,  for  example,  defends  his  mandate,  or  if  the  US  presidents  continue  to

negotiate in a similar way of their predecessors. Also the North Korea's ownership of

chemical and biological weapons and their potential use in the occasion of a conflict can

be examined, but this is beyond the scope of this work.
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Íránu a Severní Koreje. Praha, Diplomová práce, Univerzita Karlova, 2016. 

MAZARR, Michael J. North Korea and the Bomb: A Case Study in Nonproliferation. 

Palgrave Macmillan, 1997. ISBN 978-0312164553.

OBERDORFER, Don. The Two Koreas: A Contemporary History. The New York 

Times Book Review, 1997. ISBN 97804650508888.

REVERE, Evans J. R. Tough Challenges, Hard Choices: Dealing with North Korea 

after the Collapse of the Leap Day Agreement. The Journal of the National Committee 

on American Foreign Policy., 34(4), s. 171-177, 2012. DOI: 10803920
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