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Abstrakt 

Severokorejský jaderný program se stal mezinárodním problémem na začátku 90. let 20. 

století. Spojené státy sice s KLDR uzavřely tzv. Rámcovou dohodu, podle které měl být 

program zastaven, avšak dohoda nebyla v následujících letech plněna. Severní Korea 

navíc začala tajně pracovat na obohacování uranu. Po odhalení tohoto programu 

vypukla tzv. druhá nukleární krize na Korejském poloostrově. Spojené státy poučené 

neúspěchem předchozích bilaterálních snah se zasazovaly o multilaterální řešení 

severokorejského jaderného problému a s cílem vyvinout na KLDR společný tlak 

přizvaly k jednání Čínu, Japonsko a Jižní Koreu. Účast Ruska si vyžádala KLDR. 

Zástupci těchto čtyř států společně s představiteli USA a Severní Koreje se poté mezi 

lety 2003 a 2007 sešli celkem k šesti kolům jednání. Během šestistranných rozhovorů 

ovšem nebylo dosaženo deklarovaného cíle, tedy denuklearizace Severní Koreje, a 

k jejich definitivnímu konci došlo v dubnu 2009 odstoupením KLDR. Neúspěch 

šestistranných rozhovorů způsobila hlavně nevyzpytatelnost severokorejského režimu a 

také příliš odlišně zájmy a priority jednotlivých aktérů. První část této práce nabídne 

nástin vývoje severokorejského jaderného programu a představí koncept šestistranných 

rozhovorů jako takový. Druhá část stručně shrne průběh dosavadního jednání a třetí pak 

zanalyzuje politická východiska, zájmy, cíle a limity zapojení do jednání jednotlivých 

účastníků. Závěrečná část práce komplexně zhodnotí koncept šestistranných rozhovorů 

a pokusí se jej zasadit do obecnějšího rámce multilaterálního vyjednávání jakožto 

možnosti řešení mezinárodních krizí.  

 

 

Abstract 

North Korea's nuclear program has become an international issue in the early 1990s. 

Even though the United States and the DPRK signed the Agreed Framework under 



    

which the program should have been stopped the agreement’s provisions were not 

fulfilled in the coming years. In the late 1990s North Korea began secretly working on 

uranium enrichment program. The second nuclear crisis on the Korean Peninsula started 

after this program was discovered by the CIA. The United States knew that previous 

bilateral efforts were not successful and therefore called for a multilateral solution to the 

North Korean nuclear problem. It aimed to apply joint pressure on the DPRK and that is 

why China, South Korea and Japan were invited to participate in the negotiations. 

Russia was invited to the Talks by the DRPK. The representatives of these four states 

together with the U.S. and North Korea met for a total of six rounds of the Six-Party 

Talks between 2003 and 2007. The main goal of denuclearization of North Korea was 

not achieved, however. The Six-Party Talks ended in April 2009 when North Korea 

announced its withdrawal from the Talks. The failure of the Six-Party Talks was caused 

mainly by the unpredictability of the North Korean regime. Moreover, the interests and 

priorities of individual actors were far too different to allow for a widely acceptable 

compromise. The first part of this thesis offers an outline of the development of the 

North Korean nuclear program and introduces the concept of the Six-Party Talks. The 

second part briefly summarizes previous rounds of the talks and the third part focuses 

on the attitudes, interests and expectations of the individual players. The final part 

comprehensively evaluates the concept of the Six-Party Talks and aims to place it into 

the general framework of multilateral negotiations as an alternative solution of 

international crises. 
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Úvod 

Korejský poloostrov, jehož rozdělení na dva znepřátelené státy, Korejskou republiku 

(dále i Jižní Korea) a Korejskou lidově demokratickou republiku (dále i Severní Korea, 

KLDR), bývá často nazýváno posledním reliktem studené války, se v průběhu roku 

2002 opět dostal do středu pozornosti Spojených států amerických a následně i 

mezinárodního společenství. Po potvrzení podezření amerických expertů a tajných 

služeb, že severokorejský režim tajně pracuje na obohacování uranu, čímž narušuje tzv. 

Rámcovou dohodu podepsanou se Spojenými státy v roce 1994, vypukla na Korejském 

poloostrově tzv. druhá nukleární krize. 

Administrativa George W. Bushe, v této době oslabovaná vnitřní nejednotou 

způsobenou rivalitou mezi neokonzervativními jestřáby (např. viceprezident Dick 

Cheney či ministr obrany Donald Rumsfeld) a zastánci politiky engagementu1 

(především lidé z ministerstva zahraničí – ministr Colin Powell nebo jeho náměstek 

Richard Armitage), prosazovala vůči Severní Koreji asertivní politiku a, částečně i s 

ohledem na neúspěch předchozích bilaterálních jednání během prezidentství Billa 

Clintona, odmítala se Severní Koreou navázat přímý kontakt. Čínská lidová republika 

(dále i Čína, ČLR), jež se obávala případného vyhrocení krize, které by v krajním 

případě mohlo vést až k unilaterálnímu vojenskému zásahu Spojených států amerických 

a k narušení hlavní čínské zahraničněpolitické priority, stability v regionu, využila 

svého vlivu v Severní Koreji a přivedla ji k jednacímu stolu. 

První třístranné rozhovory mezi Čínou, Spojenými státy a Severní Koreou se 

uskutečnily v Pekingu na začátku roku 2003. Přestože jednání nepřineslo posun 

směřující k vyřešení probíhající krize, otevřelo cestu k vytvoření rozsáhlejší 

vyjednávací platformy, kterou se pro příštích několik let staly šestistranné rozhovory. 

Americká strana v rámci snahy zintenzivnit tlak na Severní Koreu přizvala 

k rozhovorům své spojence, Jižní Koreu a Japonsko. KLDR reagovala pozváním 

zástupců Ruska, od nichž očekávala podporu proti americké alianci.2 Původní trojice 

zemí tedy byla rozšířena na šest účastníků a k prvním rozhovorům v rámci této nové 

multilaterální platformy se zástupci USA, Severní Koreje, Číny, Jižní Koreje, Ruska a 

Japonska sešli 27. srpna 2003 v Pekingu. 

                                                 
1 Česky lze přeložit jako politika angažovanosti, v práci však bude používán anglický název.  
2 Georgy Toloraya, „The Six Party Talks: A Russian Perspective“, Asian Perspective 32, č. 4 (2008): 49.  



  

 - 3 -   

Důvodů pro výběr otázky šestistranných rozhovorů jako tématu této bakalářské 

práce je několik. Zaprvé se jedná vzhledem k nedávnému vývoji na Korejském 

poloostrově o problematiku velice aktuální a kvůli hrozbě proliferace jaderných zbraní o 

jednu z nejvážnějších bezpečnostních hrozeb současného světa. Zadruhé je nepochybně 

přínosná i obecná analýza tohoto konceptu jakožto multilaterálního mechanismu 

mezinárodní politiky a jeho účinnosti při řešení krizí podobných té severokorejské. 

Práce si klade dva hlavní cíle. V prvé řadě bude usilovat o představení 

mechanismu šestistranných rozhovorů, o objasnění základních principů fungování 

tohoto konceptu a o analýzu hlavních cílů, politiky a zájmů jednotlivých účastníků. 

Zadruhé zhodnotí dosavadní průběh rozhovorů a pokusí se zodpovědět otázku, zda 

právě tato platforma je vhodnou cestou k vyřešení severokorejského jaderného 

problému. 

Autor bude ve své práci usilovat o obhájení hypotézy, že šestistranné rozhovory se 

neukázaly být účinným mechanismem pro řešení situace na Korejském poloostrově, 

protože v jejich průběhu i přes určité pozitivní momenty nejen nebylo dosaženo 

společně deklarovaného cíle, tedy denuklearizace Severní Koreje, ale ani nedošlo k 

výraznějšímu posunu směrem k vyřešení tohoto problému. 

Z metodologického hlediska bude práce jedinečnou případovou studií zabývající 

se specifickým mechanismem mezinárodních vztahů – šestistrannými rozhovory. 

Koncept multilaterálních rozhovorů, představený a analyzovaný v teoretické rovině, 

bude aplikován na specifický mezinárodněpolitický scénář, na němž budou ilustrovány 

jeho zápory i klady. Téma práce spadá především do oblasti mezinárodních vztahů a 

bezpečnostních studií s přesahem do moderní historie, protože právě historický kontext 

je nezbytný k lepšímu uchopení zkoumané problematiky. 

Z hlediska časového vymezení se práce konkrétně zaměřuje na průběh jednání od 

vypuknutí krize v říjnu 2002 a končí květnem 2009, kdy Severní Korea po dubnovém 

odstoupení od veškerých jednání provedla druhý jaderný test. K lepšímu pochopení 

tématu je však nezbytné stručně prezentovat i vývoj předcházející a zasadit tak 

zkoumané události do širšího mezinárodněpolitického a historického kontextu. 

Geograficky je téma práce vymezeno Korejským poloostrovem a okolním regionem 

severovýchodní Asie. 

Přestože stále existuje šance, že šestistranné rozhovory budou v budoucnu 

obnoveny, jelikož se Spojené státy nevzdávají myšlenky šestistranného procesu a i 

nadále prosazují spolupráci s ostatními účastnickými státy, z hlediska této práce jsou 
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šestistranné rozhovory považovány za uzavřenou kapitolu, která skončila 

severokorejským odstoupením od jednání v dubnu 2009.  

Bakalářská práce bude rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První část práce v 

krátkém historickém úvodu shrne vývoj severokorejského jaderného programu a 

předchozí pokusy severokorejský jaderný problém vyřešit. Zároveň představí v 

obecnější rovině platformu šestistranných rozhovorů a její mechanismy a objasní 

důvody a okolnosti jejího vzniku.  

Druhá část práce stručně nastíní průběh jednotlivých kol jednání se zaměřením 

především na přelomové momenty, dosažené výsledky a úspěšnost snah o implementaci 

kroků vyplývajících ze vzájemných ujednání.  

Třetí kapitola důkladněji zanalyzuje postoje, hlavní cíle (přestože bylo 

deklarovaným společným cílem odzbrojení Severní Koreje, každý stát k jednacímu 

stolu přicházel s vlastními cíly a zájmy) a faktory omezující zapojení jednotlivých 

účastníků do jednání s důrazem na pozici Spojených států amerických. 

Závěrečná část komplexně zhodnotí dosavadní průběh šestistranných rozhovorů, 

poukáže na nejdůležitější přínosy i nedostatky celého procesu, které v dosavadním 

průběhu jednání převážily. Na základě prezentace možných změn strategie jednotlivých 

zainteresovaných států nabídne možné cesty vedoucí k lepšímu fungování a k vyšší 

efektivitě šestistranných rozhovorů a pokusí se pomocí využití příkladu šestistranných 

rozhovorů obecněji zhodnotit účinnost multilaterální cesty řešení 

mezinárodněpolitických krizí a její limity. 

Rozbor literatury 

Vzhledem k faktické absenci české odborné literatury k tématu šestistranných 

rozhovorů bylo při zpracování práce čerpáno výhradně ze zahraničních zdrojů psaných 

v angličtině. Téma je relativně aktuální a nebylo doposud komplexněji zpracováno 

formou vyčerpávajících vědeckých monografií. Publikace využité autorem vlastní 

koncept šestistranných hovorů zkoumají spíše v širším rámci vztahů Severní Koreje se 

zainteresovanými státy či v kontextu vývoje v regionu severovýchodní Asie. 

V odborných časopisech bylo nicméně publikováno velké množství článků, které se 

přímo zabývají konceptem šestistranných rozhovorů, a to z různých úhlů pohledu a 

v různém kontextu.  

Autoři odborných textů dospěli v hodnocení samotného konceptu k často dosti 

odlišným závěrům. Někteří z nich šestistranné rozhovory považují za obrovský 



  

 - 5 -   

neúspěch politiky administrativy prezidenta Bushe vůči Severní Koreji. Jiní zdůrazňují 

částečné úspěchy, jichž bylo dosaženo. Lze konstatovat, že negativní vidění platformy 

šestistranných rozhovorů a jejich výsledků převažuje v pracích, které byly publikovány 

v posledních několika letech. Texty publikované dříve, jež nemohou reflektovat pro 

celou situaci klíčové události roku 2009, obecně vkládají do celého konceptu větší 

naděje.  

Zřejmě nejpodrobněji bylo téma šestistranných rozhovorů zpracováno ve sborníku 

North Korea’s Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security3, který přehledně 

analyzuje zapojení jednotlivých účastníků do jednání. Jeden z editorů této knihy, Tae-

Hwan Kwak, rozsáhle publikuje o šestistranných rozhovorech a tématu se soustavně 

věnuje. 

Subjektivní pohled na vnitřní procesy uvnitř americké administrativy, zákulisní 

praktiky zahraničněpolitického aparátu a taktéž pohled na budoucnost vztahů se Severní 

Koreou nabízí dílo Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the 

Bomb4 Charlese L. Pritcharda, který byl vlivným poradcem prezidentů Clintona i Bushe 

v severokorejské otázce. Monografie The Peninsula Question: A Chronicle of the 

Second Korean Nuclear Crisis5 rovněž přináší pohled do zákulisí jednání o 

severokorejském jaderném problému na základě několika desítek rozhovorů s přímými 

účastníky jednání a s odpovědnými osobami zabývajícími se severokorejskou otázkou v 

jednotlivých státech. 

Kniha Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies6 z roku 2003 

představuje pohled dvou expertů, kteří i přes protichůdné pohledy na severokorejský 

jaderný problém (Victor D. Cha zastává politiku tvrdé linie, David C. Kang naopak 

tvrdí, že severokorejská hrozba je přeceňována, a prosazuje flexibilnější přístup) 

prosazují strategii engagementu. Spoluautor této knihy David C. Kang se podílel i na 

vzniku sborníku Engagement with North Korea: A Viable Alternative7. V této knize 

jednotliví autoři po analýze možností každého ze zainteresovaných států opět docházejí 

                                                 
3 Seung-Ho Joo a Tae-Hwan Kwak, eds., North Korea's Second Nuclear Crisis and Northeast Asian 
Security (Aldershot; Burlington, VT: Ashgate, 2007). 
4 Charles L. Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb 
(Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007).   
5 Yoichi Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis 
(Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007).  
6 Victor D. Cha a David C. Kang, eds., Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies (New 
York: Columbia University Press, 2003).  
7 Sung Chull Kim a David C. Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative (Albany, 
NY: State University of New York Press, 2009).  
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k závěru, že engagement je jedinou možnou strategií vedoucí k úspěchu jednání se 

Severní Koreou. 

Studie North Korea: The Politics of Regime Survival8 se na situaci v posledních 

letech dívá ze severokorejského pohledu, přináší analýzu vnitřního vývoje Severní 

Koreje po nástupu Kim Čong-ila v roce 1994 a snaží se vnitřní dynamiku 

severokorejské politiky propojit s působením KLDR na mezinárodní scéně a s jejími 

vztahy s ostatními účastníky šestistranných rozhovorů. 

Z velkého množství dostupných odborných článků autor považuje pro zpracování 

této bakalářské práce za nejpřínosnější komplexně pojatý článek Six-Party Talks and 

Negotiation Strategy: When Do We Get There?9 od Virginie Grzelczyk, který se zabývá 

jak popisem vývoje jednání, tak analýzou konceptu jako takového. Pro zachycení 

posledního vývoje, tedy severokorejského odstoupení od šestistranných rozhovorů a 

provedení druhého jaderného testu, se ukázaly být klíčovými články The Six-Party 

Talks and North Korea’s Denuclearization: Evaluation and Prospects10, který analyzuje 

úspěšnost šestistranných rozhovorů ve světle posledních událostí vedoucích k jejich 

definitivnímu krachu, a The Korean Peninsula on the Verge11, jenž kromě hodnocení 

nejdůležitějších momentů dosavadního vývoje přináší i pohled na další události, které 

ovlivňují situaci na Korejském poloostrově (volby v Jižní Koreji, problém nástupnictví 

v KLDR). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Young Whan Kihl a Hong Nack Kim, eds., North Korea: The Politics of Regime Survival (Armonk, 
NY: ME Sharpe Inc, 2006) .  
9 Virginie Grzelczyk, „Six-Party Talks and Negotiation Strategy: When Do We Get There?“, 
International Negotiation 14, č. 1 (2009): 95–119.  
10 Tae-Hwan Kwak, „The Six-Party Talks and North Korea’s Denuclearization: Evaluation and 
Prospects“, Pacific Focus 25, č. 2 (srpen 2010): 211–236.  
11 Charles K. Armstrong, „The Korean Peninsula on the Verge“, Current History 110, č. 737 (září 2011): 
229–235.  
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1. Okolnosti vzniku šestistranných rozhovor ů  

1.1 USA a severokorejský jaderný program 

Pocit naprosté nezbytnosti vlastnit jaderné zbraně v Severní Koreji výrazně vzrostl 

v souvislosti s událostmi let 1989 a 1990, kdy KLDR ztratila po zhroucení Sovětského 

svazu svého hlavního spojence a bezpečnostního garanta. Zbraněmi hromadného ničení 

si chtěl režim zajistit politickou a psychologickou bezpečnost a svou další existenci. 

Jaderné zbraně zvyšují prestiž severokorejského režimu a jsou používány jako 

nátlakový prostředek k dosažení jeho cílů a vydírání ostatních.  

Přestože KLDR podepsala v roce 1992 Společné prohlášení o denuklearizaci 

Korejského poloostrova,12 americké satelitní snímky odhalily pokračující práce 

na jaderném zařízení Jongbjon a USA začaly Severní Koreu podezřívat z rozvoje 

jaderného programu. Po provedení série kontrol inspektory z Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (International Atomic Energy Agency, MAAE), jejichž výsledky byly 

značně znepokojivé,13 pohrozila Severní Korea 12. března 1993 odstoupením od 

Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Non-Proliferation Treaty, NPT). Toto rozhodnutí 

zdůvodnila nepřátelskou pozicí Spojených států a zvláště dosud nepodepsanou mírovou 

smlouvou s Jižní Koreou, což je však problém přetrvávající již od korejské války.  

Severokorejský krok měl ale i pragmatické důvody – další, intenzivnější 

mezinárodní kontroly mohly vést k odhalení skutečného stavu severokorejského 

jaderného programu. Poté by mohly následovat tvrdší sankce a zesílení nátlaku na 

Pchjongjang nebo naopak pokles věrohodnosti severokorejské hrozby a potažmo 

důležitosti KLDR, pokud by se ukázalo, že ostatní jsou oficiálními zprávami pouze 

mystifikováni a Pchjongjang ve skutečnosti jadernými zbraněmi nedisponuje.14  

Americká administrativa prezidenta Billa Clintona začala se Severní Koreou 

jednat. Klíčovou otázkou pro USA byl severokorejský návrat ke Smlouvě o nešíření 

                                                 
12 Joint Declaration of South and North Korea on the Denuclearization of the Korean Peninsula, 
Monterey Institute of International Studies, dostupné na 
http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptkoreanuc.pdf (poslední přístup 19. 4. 2012). Oba korejské státy se 
podpisem tohoto dokumentu zavázaly k tomu, že nebudou testovat, vyrábět, přijímat, vlastnit, skladovat, 
převážet či používat jaderné zbraně, že budou jadernou energii využívat pouze k civilním účelům a že 
nebudou vlastnit zařízení pro přepracování jaderného paliva či pro obohacování uranu.  
13 Při kontrolách inspektoři odhalili nesrovnalosti mezi skutečným množstvím plutonia vlastněným 
Severní Koreou a tím, které oficiálně přiznala. Dále byla objevena laboratoř pro přepracování jaderného 
paliva a dvě tajná zařízení, kde bylo vyráběno plutonium, které KLDR vydávala za vojenské objekty 
nespadající pod kontroly MAAE.    
14 Yun Dukmin, „Historical Origins of the North Korean Nuclear Issue: Examining 20 Years of 
Negotiation Records“, Korea Journal 45, č. 4 (zima 2005): 22.  
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jaderných zbraní, čehož dosáhly výměnou za záruku severokorejské bezpečnosti. 

Situace se však nečekaně vyhrotila poté, co byly z jaderného zařízení Jongbjon 

odvezeny vyhořelé palivové tyče bez dohledu mezinárodních inspektorů, kteří KLDR 

podezřívali z pokusu odstranit důkazy jaderného výzkumu. Po zvýšeném tlaku 

Organizace spojených národů, která zvažovala přitvrzení sankcí vůči severokorejskému 

režimu, a kvůli hrozbě amerického bombardování zahájila Severní Korea jednání o 

kompromisním řešení, přičemž požadovala vybudování reaktorů na lehkou vodu15 

financovaných zahraničními subjekty. 

Toto kompromisní řešení nakonec obsahovala tzv. Rámcová dohoda,16 k jejímuž 

podpisu došlo 8. července 1994 v Ženevě. Spojeným státům americkým se sice podařilo 

zastavit plutoniový program, zásadním problémem se však ukázalo to, že jaderný 

výzkum byl touto dohodou omezen pouze kvantitativně, nikoliv kvalitativně, takže 

KLDR nic nebránilo ve zdokonalování již vyrobených zbraní.17 Mezi slíbené politické a 

ekonomické kompenzace patřilo vybudování dvou reaktorů na lehkou vodu v průběhu 

příštích deseti let, každoroční dodávky těžkého topného oleje a postupná normalizace 

dosud vyhrocených vztahů s USA. 

V následujících letech byly však dojednané závazky plněny velmi laxně, což 

souviselo především s neochotou amerického Kongresu ovládaného Republikánskou 

stranou financovat dodávky těžkého oleje a výstavbu reaktorů na lehkou vodu. Podle 

některých expertů tak tzv. Rámcová dohoda ztroskotala ještě dříve, než byl oficiálně 

odhalen program obohacování uranu.18 Kritici Rámcové dohody, především 

republikánští, ji označovali za appeasement vůči Severní Koreji a „odměňování“ země 

za špatné chování. KLDR totiž získala značné ústupky, přestože svůj jaderný program 

pouze pozastavila a mohla ho v podstatě kdykoli obnovit. Otázkou však zůstává, jestli 

vůbec měly USA v plánu závazky plynoucí z tzv. Rámcové dohody plnit. Většina 

amerických politických představitelů tehdy totiž očekávala, že režim v KLDR zkolabuje 

dříve, než k výstavbě lehkovodních reaktorů vůbec dojde.19 

                                                 
15 Lehkovodní reaktory vyžadují obohacený uran, který by se musel dovážet, a jehož spotřeba by tak byla 
kontrolována. Zároveň je z odpadů z reaktoru na bázi lehké vody mnohem těžší vyrobit plutonium, které 
by mohlo být zneužito pro vojenské účely.  
16 Agreed Framework of 21 October 1994 between the United States of America and the Democratic 
People’s Republic of Korea, International Atomic Energy Agency Information Circular, dostupné na 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc457.pdf (poslední přístup 19. 4. 
2012).  
17 Dukmin, „Historical Origins“, 27.  
18 Cha a Kang, eds., Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies, 135.  
19 Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 128.  
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Jak se později ukázalo, Severní Korea na konci 90. let začala pracovat na 

obohacování uranu, které představuje alternativu k plutoniovému programu výroby 

jaderné zbraně. Nezbytnou technologii v podobě plynových centrifug KLDR získala od 

nechvalně proslulého „otce pákistánské atomové bomby“ Abdula Kádira Chána 

výměnou za několik balistických raket středního doletu, které Pákistán později úspěšně 

okopíroval.20 

Americká politika vůči Severní Koreji se změnila s nástupem nové administrativy 

republikánského prezidenta George W. Bushe. Jeho politika nazývaná též jako ABC 

(Anything But Clinton) byla charakterizovaná vnitřními rozpory v administrativě mezi 

pragmatičtější skupinou a zastánci politiky tvrdé linie, jejichž dominance vedla k ostré 

rétorice vůči Pchjongjangu. Po teroristických útocích z 11. září 2001 se situace ještě 

vyostřila. Severní Korea byla označena za „darebácký stát“ (rogue state) a na začátku 

roku 2002 byla společně s Íránem a Irákem zařazena do tzv. osy zla, čímž se ji prezident 

Bush neúspěšně21 pokusil spojit s mezinárodním terorismem.22  

CIA začala KLDR v roce 2002 podezřívat, že tajně pracuje na obohacování uranu. 

Na setkání v Pchjongjangu v říjnu 2002 americký vyjednavač James A. Kelly 

konfrontoval Severokorejce se zjištěnými informacemi a ti následně americká podezření 

potvrdili. Poté však svá tvrzení dementovali a po sérii sporů o interpretaci jejich slov 

vypukla tzv. druhá nukleární krize. Kellyho cesta do Pchjongjangu je dnes považována 

za velmi kontroverzní, podle očitých svědků i dostupných informací není totiž úplně 

jasné, zda zástupci KLDR existenci programu obohacování uranu přímo potvrdili, nebo 

zda spíše zdůrazňovali své právo tento program rozvíjet.23  

Někteří odborníci Kellyho cestu považují za vůbec největší chybu Bushovy 

administrativy, protože USA touto konfrontací zavřely dveře diplomatickému jednání, 

neměly připravený plán dalšího postupu, a situace se tak nekontrolovatelně vyhrotila.24 

Nicméně toto tvrzení je velmi odvážné, protože lze pouze spekulovat, jak by se situace 

vyvíjela, pokud by se Kellyho cesta neuskutečnila, tedy zda by KLDR k diplomatickým 

rozhovorům v nějaké formě vůbec přistoupila a co by případně bylo jejich výsledkem. 

                                                 
20 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 28.  
21 Severní Korea veřejně potvrdila své závazky bojovat proti terorismu, ale přesto byla označena za zlo, s 
nímž se nejedná. Ani v budoucnu se přitom nepodařilo prokázat spojení KLDR s mezinárodním 
terorismem. 
22 John S. Park, „Inside Multilateralism: The Six-Party Talks“, Washington Quarterly 28, č. 4  (podzim 
2005): 78.  
23 Joo a Kwak, eds., North Korea’s Second Nuclear Crisis, 154.  
24 Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 163.  
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Prezident Bush požadoval úplné jaderné odzbrojení a odmítl s Pchjongjangem 

jednat, dokud nezastaví další vývoj jaderného programu. Organizace pro energetický 

rozvoj Korejského poloostrova (Korean Peninsula Energy Development Organization, 

KEDO)25 v reakci na kroky Severní Koreje po značném tlaku z americké strany 

zastavila dodávky těžkého topného oleje. Severokorejci obvinili USA z narušení tzv. 

Rámcové dohody, vyhostili inspektory z MAAE a po odpojení ochranného 

monitorovacího zařízení vyhlásili obnovení jaderného programu v zařízení Jongbjon, 

jež se dle jejich slov stalo po přerušení dodávek oleje nutným pro výrobu energie.26 

Krize eskalovala v lednu 2003, kdy Severní Korea znovu oznámila svůj záměr 

odstoupit od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kterou označila za nástroj Spojených 

států používaný k prosazování nepřátelské politiky vůči režimu.27 Po splnění této 

výhružky se KLDR stala prvním státem v historii NPT, jenž od smlouvy odstoupil. 

V reakci na tento vývoj Bushova administrativa vyjádřila ochotu zasednout za jednací 

stůl, ale zásadně odmítla bilaterální model známý z předchozího prezidentského období. 

KLDR naopak nesouhlasila s jakýmkoliv multilaterálním rámcem, protože považovala 

jaderný problém za čistě bilaterální záležitost mezi ní a Spojenými státy.  

První schůzku obou stran nakonec zprostředkovala Čína, která se obávala, že 

americký nezájem o bilaterální jednání vyústí v nekontrolovatelnou krizi, jež by mohla 

ohrozit stabilitu celého regionu. Tyto třístranné rozhovory mezi Spojenými státy, 

Severní Koreou a Čínou restartovaly po období zvýšeného napětí vzájemný dialog. 

První společná schůzka, jež se uskutečnila 23. dubna 2003 v Pekingu, otevřela cestu 

k ustavení šestistranných rozhovorů. 

 

1.2 Koncept šestistranných rozhovor ů a důvody jejich vzniku  

Šestistranné rozhovory jsou komplexním procesem na rozhraní mezi multilaterálním 

vyjednáváním, jehož cílem je harmonizace zájmů jednotlivých účastníků a dosažení 

kompromisu přijatelného pro všechny strany, jak bylo např. jednání o GATT, a 

odzbrojovacími snahami usilujícími o zastavení či alespoň kontrolu výroby, šíření a 

                                                 
25 Organizace pro energetický rozvoj Korejského poloostrova byla založena v roce 1995 Spojenými státy, 
Japonskem a Jižní Koreou pro implementaci tzv. Rámcové dohody. Jejím nesplněným cílem bylo 
vybudování dvou reaktorů na lehkou vodu. Činnost organizace byla ukončena v roce 2006, přičemž 
prezident Bush se tímto krokem zbavil posledního pozůstatku Clintonovy administrativy. Stránka 
organizace dostupná na http://www.kedo.org/Index.asp (poslední přístup 5. 5. 2012).  
26 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 43.  
27 Kihl a Kim, eds., North Korea: The Politics of Regime Survival, 20.  
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případného užití jaderných, chemických nebo biologických zbraní.28 Jednání na této 

úrovni již v minulosti vedla k mnoha dohodám, ale plnění dohod nebylo vždy 

signatářskými státy plně vynucováno a kontrolováno a jejich případné neplnění nebylo 

vždy sankcionováno.  

Šestistranné rozhovory z formálního hlediska odpovídají definici multilaterálního 

mechanismu, nicméně vzhledem k dominanci dvou ústředních aktérů, tedy Spojených 

států a Severní Koreje, se někdy hovoří spíše o mechanismu dvoustranném či o 

bilaterálním jednání zastřešeném multilaterálním rámcem.  

Z původního spíše diskusního fóra se šestistranné rozhovory sice postupně 

přeměnily v pevněji ukotvený vyjednávací mechanismus, stále však nelze mluvit o 

formálně ustavené platformě, především kvůli absenci pravidelných jednání.29 Tohoto 

faktu dokázala Severní Korea velmi obratně využívat, když svou účast v dalších kolech 

jednání podmiňovala ústupky ze strany zbývajících zemí. Každá strana také k jednáním 

přistupovala ze zcela odlišných výchozích pozic a jednotlivé účastnické země se dívaly 

na celou situaci různými úhly pohledu, které reflektovaly především jejich hlavní zájmy 

a priority.  

V případě šestistranných rozhovorů jsou priority každého státu natolik odlišné, že 

se ukázalo velmi obtížným je vzájemně koordinovat a dosáhnout dohody, se kterou by 

všichni souhlasili. Cíle a limity zapojení jednotlivých účastníků jsou podrobněji 

rozebrány a analyzovány v příslušné kapitole této práce. 

Šestistranné rozhovory představují první pokus o ustavení multilaterální platformy 

ve velice specifickém prostředí regionu severovýchodní Asie. V době jejich fungování 

se uvažovalo o jejich přeměně v dlouhodobou regionální bezpečnostní rámcovou 

strukturu, jíž by byly základem.30 Historickým předělem se v tomto ohledu stala dohoda 

z února 2007, ve které byla tato snaha oficiálně stvrzena a na jejímž základě vznikla 

pracovní skupina, která se právě touto otázkou zabývala. Pro vznik jakéhokoli 

                                                 
28 Grleczyk, „Six-Party Talks and Negotiation Strategy: When Do We Get There?“, 96. 
29 Pang Zhongying, „The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-U.S. Cooperation: 
Toward a Regional Security Mechanism for a New Northeast Asia?“ (Brookings Institution, Washington 
D.C., March 2009): 16. Dostupné na 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2009/03_northeast_asia_pang/03_northeast_asia_pang
.pdf (poslední přístup 19. 4. 2012).  
30 Jian Cai, „The Korea Nuclear Crisis and the Changing Sino-DPRK Relations“, Asian Perspective 34, č. 
1 (2010): 143.  
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bezpečnostního mechanismu je nicméně nezbytné nastolení vzájemné důvěry, což se 

v případě severovýchodní Asie nepodařilo.31  

Americký tlak na ustavení multilaterální platformy, která by se severokorejským 

jaderným problémem zabývala, měl hned několik důvodů. Spojené státy se zapojením 

Číny do jednání snažily oslabit Severní Koreu, jelikož od jejího nejbližšího spojence 

očekávaly vyvíjení tlaku a přesvědčení KLDR o tom, že se musí vzdát jaderných zbraní. 

O možnostech praktické realizace tohoto amerického očekávání lze však pochybovat. 

Čína začala aktivně v šestistranných rozhovorech působit až poté, co si uvědomila 

potenciální nebezpečnost severokorejského jaderného programu, ale ani tehdy nebyla 

ochotna americká očekávání plnit, protože hlavní prioritou pro ni vždy zůstalo 

zachování statu quo. 

Washington multilaterální řešení prosazoval také proto, že nukleární krizi 

považoval za mezinárodní problém se širokými dopady. Argumentoval tím, že zbraně 

hromadného ničení jsou primárně hrozbou pro země přímo sousedící s KLDR a až poté 

pro USA, a proto do projektu multilaterálního řešení zapojil státy Severní Koreou přímo 

ohrožované.32 Zároveň USA nechtěly nést tíhu tohoto problému samotné, což souviselo 

i s přetrvávající nedůvěrou Bushovy administrativy k Severní Koreji vyplývající z 

neúspěchů bilaterálních dohod sjednaných Clintonovou administrativou.  

USA doufaly v dosažení spolupráce se svými partnery a v zesílení tlaku na 

Severní Koreu. Předpokládaly, že s dalšími zeměmi budou vyvíjet na Pchjongjang 

společný nátlak a přimějí jej ke změně přístupu. Pro Spojené státy zároveň 

multilaterální platforma sloužila i jako jakési alibi. Dříve je totiž Severní Korea mohla 

přímo vinit za jakýkoli neúspěch v jednáních. Přestože KLDR a USA zůstaly hlavními 

aktéry jednání, za přítomnosti dalších čtyř států se pro severokorejské představitele stalo 

obtížnějším svalovat veškerou vinu za nedosažení pokroku na USA.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Jaewoo Choo, „Is Institutionalization of the Six-Party Talks Possible?“, East Asia: An International 
Quarterly 22, č. 4 (zima 2005): 43.  
32 Juergen Kleiner, „The Bush Administration and the Nuclear Challenges by North Korea“, Diplomacy & 
Statecraft 16, č. 2 (červen 2005): 205.  
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2. Průběh šestistranných rozhovor ů  

2.1 Od prvního setkání k prvnímu jadernému testu 

Účastníci šestistranných rozhovorů poprvé zasedli v abecednímu pořadí 

k šestistrannému stolu v čínském Pekingu dne 27. srpna 2003.33 Už při samotné 

prezentaci úvodních prohlášení jednotlivých zemí se mezi Spojenými státy a Severní 

Koreou projevil fundamentální rozdíl v představě o načasování kroků směřujících 

k vyřešení jaderného problému. Zatímco USA před jakýmkoli dalším jednáním 

požadovaly zastavení severokorejského jaderného programu, Severní Korea tento krok 

podmiňovala ústupky ze strany ostatních států, bez nichž odmítala cokoli podniknout.34  

Z prvního ani z dalších dvou kol, která se uskutečnila v průběhu roku 2004, žádná 

písemná dohoda nevzešla. Nepravidelné, maximálně třídenní schůzky se v pravém slova 

smyslu ani nedají označit za vyjednávání, ale spíše za simultánně vedené monology, 

během nichž byla prezentována předem připravená prohlášení a k diskusi 

nedocházelo.35 Zúčastněné státy se shodly pouze na tom, že jejich hlavním cílem je 

Severní Korea bez jaderných zbraní a že jsou ochotny dále vyjednávat. 

Důležitým momentem třetího kola se stalo předložení amerického návrhu 

dohody.36 Přestože nebyl Severokorejci akceptován, proměnil částečně atmosféru 

rozhovorů. Optimisté začali celé platformě více věřit a přestali ji považovat pouze za 

„jednání pro jednání“. Bez amerického návrhu a určitého posunu oproti předchozím 

dvěma kolům by podle Charlese L. Pritcharda byly šestistranné rozhovory odsouzeny ke 

konci.37  

Americká administrativa upustila od požadavku „kompletního, ověřitelného a 

nenávratného odzbrojení“, se kterým Severokorejci zásadně nesouhlasili, protože 

takovou formulaci mohl podle nich přijmout pouze poražený stát, kterým se oni být 

necítili.38 Vypuštění této formulace souviselo se změnou americké politiky, místo 

striktního vyžadování severokorejských kroků jako nutné podmínky jakéhokoli 

                                                 
33 Čínská delegace záměrně použila plné jméno své země (People’s Republic of China), aby delegace 
Severní Koreje a Spojených států amerických podle abecedního pořádku seděly vedle sebe. Tento krok 
zdůvodnila tím, že by obě Koreje jako nejdůležitější účastníci rozhovorů měly sedět naproti sobě.  
34 Kihl a Kim, eds., North Korea: The Politics of Regime Survival, 154.  
35 Joo a Kwak, eds., North Korea’s Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security, 155.  
36 Americká administrativa navrhla poskytnutí lhůty tří měsíců, během kterých měla KLDR zastavit a 
zlikvidovat svůj jaderný program, předat USA informace o veškerých dosavadních jaderných aktivitách a 
povolit mezinárodní kontrolu celého procesu. Ostatní zúčastněné země by KLDR za její kroky postupně 
odměňovaly.   
37 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 105 
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amerického postupu nově začal být používán princip „krok za krok“ a „čin za čin“ 

známý též jako simultánní reciprocita.  

Konání čtvrtého kola rozhovorů bylo několikrát odloženo, nakonec delegace 

zasedly za jednací stůl až v červenci 2005. Tato prodleva byla způsobena 

severokorejským vyčkáváním na výsledek amerických prezidentských voleb a 

zdrženlivostí ostatních států po prvním oficiálním prohlášení Severní Koreje z února 

2005, že vlastní jadernou zbraň.39  

Během čtvrtého kola se zrodil doposud nejvýznamnější výsledek šestistranných 

rozhovorů, kterým je Společné prohlášení z 19. září 2005.40 Přes určité nadšení z toho, 

že se účastníci konečně shodli na konkrétní deklaraci (předchozí kola byla vždy 

ukončena pouze prohlášením předsedajícího), toto prohlášení vyvolalo kritiku pro svou 

vágnost, nedostatek konkrétních ustanovení a nejednoznačnost užitých formulací, což 

umožnilo Spojeným státům i Severní Koreji přijít s vlastní interpretací.41  

Účastnící rozhovorů se dohodli, že se Severní Korea vzdá svého jaderného 

programu, vrátí se ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a povolí kontroly inspektorů 

z MAAE. Výměnou se všechny zúčastněné strany zavázaly k poskytnutí surovinové 

pomoci. Byla načrtnuta cesta k budoucí normalizaci vztahů s Japonskem i Spojenými 

státy a k podepsání mírové smlouvy mezi oběma Koreami. Severní Korea den po 

zveřejnění Společného prohlášení přišla s tím, že nepodnikne žádné kroky, dokud 

nebudou postaveny dva lehkovodní reaktory, což ostře kontrastovalo s tím, jak si 

formulaci „v příslušném čase“ ve Společném prohlášení vykládaly zbylé státy. Tento 

krok Pchjongjangu je interpretován jako důkaz severokorejské nezávislosti na Číně – 

KLDR si totiž dovolila nerespektovat již podepsanou dohodu, kterou čínská strana 

předložila.42 

Pokusy o další vyjednávání se opět dostaly na mrtvý bod v listopadu 2005 

v průběhu pátého kola rozhovorů, když byly oficiálně zveřejněny43 zjištěné 

                                                                                                                                               
38 Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 353.  
39 „DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Period”, KCNA, 
10. února 2005. Dostupné na http://www.kcna.co.jp/item/2005/200502/news02/11.htm (poslední přístup 
19. 4. 2012). 
40 Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks, U.S. Department of State, dostupné na 
http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm (poslední přístup 4. 5. 2012).  
41 Kab-Woo Koo a Soon-ok Shin, „Embedded Conflicting Identities in the Six Party Talks: Northeast 
Asian Security Dynamics“ (Conference Papers – International Studies Association, 2008 Annual 
Meeting): 5.  
42 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 111.  
43 Americká strana měla určitá podezření v tomto směru již několik měsíců, nechtěla však narušit 
šestistranné rozhovory, které v tu dobu směřovaly k přelomové dohodě. Po zveřejnění celé kauzy USA 
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nesrovnalosti na severokorejských účtech v Banco Delta Asia. Spojené státy obvinily 

KLDR z toho, že peníze uložené na jejích účtech pocházejí ze směny peněz padělaných 

v KLDR za skutečné peníze a z dalších nelegálních aktivit severokorejského režimu, 

např. z obchodování s drogami.44 Účty byly následně zmraženy a Severní Korea 

prohlásila, že se k šestistranným rozhovorům nevrátí, dokud Spojené státy nebudou 

ochotny jednat o odblokování jejích účtů, což vedlo k více jak ročnímu přerušení 

jednání. 

V mezidobí severokorejský režim vystupňoval své provokativní chování. Po 

provedení balistického testu v červenci 2006 celý svět šokoval podzemním jaderným 

testem v říjnu 2006. Těmito kroky byly překročeny hranice chování tolerovaného 

Spojenými státy i Čínou. Ta KLDR otevřeně kritizovala a vůbec poprvé se připojila 

k sankcím obsaženým v rezoluci schválené Radou bezpečnosti OSN.45  

 

2.2. Od jaderného testu k severokorejskému odstoupe ní od 

jednání  

Čína začala okamžitě po jaderném testu volat po obnovení šestistranných rozhovorů, 

což vlastně bylo cílem Severní Koreje, která se provokativními akcemi snažila obrátit 

pozornost ostatních a hlavně Spojených států zpět na sebe a zároveň posílit svoji 

vyjednávací pozici.46 Při okamžitém obnovení jednání by navíc zúčastnění neměli 

dostatek času na koordinaci svého postupu, z čehož by KLDR mohla jenom těžit. 

Japonsko a Jižní Korea pochybovaly o důvěryhodnosti Severní Koreje a nezdálo 

se jim pravděpodobné, že by byla ochotná vzdát se svého jaderného programu jen 

několik týdnů po provedení úspěšného jaderného testu.47 Pod tlakem Spojených států, 

které usilovaly o obnovení přerušených diplomatických jednání, však na restart jednání 

přistoupily. 

                                                                                                                                               
zdůrazňovaly, že situace ohledně severokorejských účtů nesmí ovlivňovat jednání v rámci šestistranných 
rozhovorů, protože se jedná o dvě na sobě nezávislé záležitosti.  
44 Gregory J. Moore, „America’s Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach“, Asian 
Perspective 32, č. 4 (2008): 14.  
45 Resolution 1718 (2006) Adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October 2006, 
United Nations Security Council, dostupná na http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/07/PDF/N0657207.pdf?OpenElement (poslední přístup 11. 5. 
2012). Rezoluce ukládala vůči KLDR zbrojní a finanční sankce.  
46 Victor D. Cha, „What Do They Really Want?: Obama’s North Korea Conundrum“, Washington 
Quarterly 32, č. 4 (podzim 2009): 120.  
47 Grzelczyk, „Six-Party Talks and Negotiation Strategy: When Do We Get There?“, 107.  
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K jednacímu stolu zasedli zástupci zainteresovaných stran na několik dní 

v prosinci 2006, poté však byly rozhovory v rámci pátého kola přerušeny do února 

2007. Mezitím došlo v Berlíně k vůbec první bilaterální schůzce zástupců Severní 

Koreje a Spojených států amerických mimo rámec šestistranných rozhovorů.48 Při 

obnovených rozhovorech v rámci pátého kola v únoru 2007 byl na základě předběžných 

dohod schválen denuklearizační plán navazující na ujednání ze Společného prohlášení. 

Severní Korea se zavázala k uzavření jaderného zařízení Jongbjon do dvou 

měsíců, výměnou jí byly přislíbeny energetické kompenzace a uvolnění účtů 

zmražených v listopadu 2005, odsouhlasen byl i vznik pěti pracovních skupin.49 

V dohodě byla opět zmíněna normalizace vztahů mezi Severní Koreou a Spojenými 

státy. Kvůli obsahu a znění velmi podobnému tzv. Rámcové dohodě z roku 1994 byl 

tento výsledek šestistranných rozhovorů označen za návrat do bodu nula s tím rozdílem, 

že v mezidobí měla Severní Korea dostatek času na vývoj balistických raket i jaderného 

programu.50 Lze tedy říct, že si KLDR počínala velmi úspěšně, protože Spojeným 

státům podruhé prodala „stejného koně“.  

Přestože nebyla dodržena dohodnutá lhůta, Severní Korea nakonec v červenci 

2007 zařízení Jongbjon uzavřela, což potvrdili i navrátivší se inspektoři z MAAE. Při 

dalším jednání Severokorejci souhlasili s ukončením svého jaderného programu 

výměnou za mezinárodní pomoc a ústupky. Pod dohledem amerických expertů začali 

s demontáží jaderného zařízení a s odvozem palivových tyčí. Američané slíbili vyjmout 

KLDR ze seznamu států podporujících terorismus a obnovit vzájemný obchod, na který 

byl dosud aplikován zákon pro obchodování s nepřítelem. 

V květnu 2008 Severní Korea předala Spojeným státům obsáhlý dokument 

týkající se jaderného programu, který o měsíc později následovala deklarace, jak bylo 

dříve dohodnuto v rámci šestistranných rozhovorů. V létě 2008 KLDR odpálila chladící 

věž jaderného zařízení Jongbjon, za což byla odměněna zrušením obchodních sankcí 

z americké strany. V říjnu téhož roku byla vyjmuta ze seznamu států podporujících 

terorismus. Tento krok měl podle Spojených států podpořit vzájemnou důvěru a také 

urychlit implementaci dohod ze šestistranných rozhovorů.51  

                                                 
48 Joo a Kwak, eds., North Korea's Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security, 36.  
49 Konkrétně se jednalo o tyto skupiny: pracovní skupina pro mír a bezpečnost v severovýchodní Asii; pro 
denuklearizaci poloostrova; pro normalizaci vztahů USA-KLDR; pro normalizaci vztahů mezi Japonskem 
a KLDR; pracovní skupina pro ekonomii a energetickou spolupráci.  
50 Patrick M. Cronin, ed., Double Trouble: Iran and North Korea as Challenges to International Security 
(Westport, CT: Praeger Security International, 2008), 100.  
51 Kwak, „The Six-Party Talks and North Korea’s Denuclearization: Evaluation and Prospects“, 216.  
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Kritici Bushovy administrativy nařkli prezidenta z appeasementu vůči Severní 

Koreji, protože ani dokument o jaderném programu, ani pozdější deklarace 

neobsahovaly všechny informace, které Spojené státy měly na základě dohodnutých 

ujednání obdržet.52 Prezident Bush zmírnil svůj postoj ke KLDR v očekávání dalšího 

vývoje příznivým směrem. V materiálech předložených Severní Koreou však chyběly 

především jakékoli informace o obohacování uranu, nebyla zmíněná proliferace do 

dalších zemí a konkrétně nebyl specifikován počet doposud vyrobených zbraní.53  

Šestistranné rozhovory se ocitly v dalším mrtvém bodě poté, co Severní Korea 

zpomalila postup demontáže svých jaderných zařízení a odmítla umožnit ověření 

uzavření jaderného komplexu Jongbjon kvůli tomu, že USA neplnily slíbené 

energetické dodávky. Opět tedy nastala situace podobná té na konci 90. let, kdy obě 

strany vyčkávaly na krok protistrany a v důsledku ani jedna z nich neplnila dohodnuté 

závazky. 

S nástupem nového prezidenta Baracka Obamy na počátku roku 2009 došlo na 

americké straně k přehodnocení přístupu k Severní Koreji. V rámci Obamovy nové 

politiky, později označované jako „strategické vyčkávání“, byla Severní Koreji 

nabídnuta jednání, na americké výzvy však KLDR nereagovala.54 Situace v zemi byla 

vyhrocená kvůli vnitřní krizi související se špatným zdravotním stavem vůdce Kim 

Čong-ila. V rámci příprav na případné nástupnictví Kimova syna Kim Čong-una měly 

vyostřená rétorika oficiálních míst a připomínání velkých úspěchů KLDR za úkol 

usnadnit případný proces nástupnictví, povzbudit národní hrdost a doložit technologický 

pokrok, kterého bylo dosaženo.55 Právě tato situace byla jednou z příčin 

severokorejského odmítání jednat o jaderném programu.  

V průběhu roku 2009 Severní Korea svými činy opět ostatní přesvědčila, že 

nebude respektovat vzájemné dohody a bude si chtít uchránit svou pozici. Po provedení 

dalšího balistického testu v dubnu 2009 oznámila po ostré reakci mezinárodního 

společenství a vydání prezidentského prohlášení Rady Bezpečnosti OSN,56 které 

                                                 
52 Ed Shin, „U.S Diplomacy with North Korea during the Bush Administration“ (The Conduct of 
International Diplomacy, 2009): 8. Dostupné na http://wws.princeton.edu/research/cases/Shin4-09.pdf 
(poslední přístup 19. 4. 2012). 
53  Jayshree Bajoria, „Pyongyang’s Deal“, Council on Foreign Relations, 27. června 2008, dostupné na 
http://www.cfr.org/proliferation/pyongyangs-deal/p16657 (poslední přístup 19. 4. 2012). 
54 Armstrong, „The Korean Peninsula on the Verge“, 229.  
55 Evans J. R. Revere, „The North Korea Nuclear Problem: Sailing into Uncharted Waters“, American 
Foreign Policy Interests 32, č. 3 (květen 2010): 9.  
56 Statement by the President of the Security Council, United Nations Security Council, 13. dubna 2009, 
dostupné na: http://daccess-dds-
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balistický test odsoudilo, ukončení jakýchkoli rozhovorů o svém odzbrojení, vykázala 

mezinárodní inspektory ze země a znovuzahájila jaderný program.57  

Severní Korea odmítla mezinárodní kritiku, protože nesouhlasila s tím, že by 

provedla balistický test. Podle jejích slov odpálená raketa nesla ve skutečnosti satelit.58 

Situaci lze interpretovat tak, že KLDR obratně využila možnosti provést balistický test, 

aniž by byla mezinárodní komunitou ostře a jednoznačně odsouzena, protože Čína její 

počínaní před ostatními obhajovala a odmítala jakékoli přitvrzení sankcí. Peking vyzval 

Severní Koreu k návratu za jednací stůl, což se i přes občasné náznaky ochoty jednat do 

doby, kdy je psána tato práce, nestalo. Vážnost celé situace byla ještě umocněna 

provedením druhého jaderného testu v květnu 2009, který byl velmi silně kritizován 

nejen účastníky šestistranných rozhovorů jako hrozba světovému míru.59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/301/03/PDF/N0930103.pdf?OpenElement (poslední přístup 5. 5. 
2012).  
57 Mark Landler, „North Korea Says It Will Halt Talks and Restart Its Nuclear Program“, The New York 
Times, 14. dubna 2009, dostupné na http://www.nytimes.com/2009/04/15/world/asia/15korea.html?_r=2 
(poslední přístup 19. 4. 2012). 
58 Kwak, „The Six-Party Talks and North Korea’s Denuclearization: Evaluation and Prospects”, 219.   
59 Resolution 1874 (2009) Adopted by the Security Council at its 6141st meeting, on 12 June 2009, United 
Nations Security Council, dostupné na http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/49/PDF/N0936849.pdf?OpenElement (poslední přístup 4. 5. 
2012). Rezoluce zpřísnila ekonomické a obchodní sankce vůči Severní Koreji a vyzvala členské státy 
OSN ke kontrole severokorejského zboží a nákladů. 
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3. Cíle, politika a limity zapojení jednotlivých ú častník ů  

3.1 Spojené státy americké 

Spojené státy americké se doposud v jednacích sálech snažily především zabránit šíření 

severokorejských jaderných zbraní. Jejich hlavní obavou byla proliferace horizontální, 

tedy šíření zbraní ze Severní Koreje do dalších států (jako nejpravděpodobnější cílové 

země se jevily Sýrie, Barma/Myanmar či Libye), především ale chtěly zabránit tomu, 

aby se zbraně dostaly k teroristickým skupinám, konkrétně k al-Ká’idě.60 

Především za první administrativy George W. Bushe se hlavním prostředkem 

dosažení amerických cílů stala snaha o změnu severokorejského režimu pomocí 

zostřených sankcí OSN a vyhrocené rétoriky. Zaznívaly dokonce nepříliš reálné úvahy o 

vojenském zásahu, proti němuž ale velmi hlasitě protestovaly Čína i Jižní Korea. Pokus 

Bushovy administrativy démonizovat KLDR a hlavně její vedení nicméně nepřinesl 

pozitivní výsledky. Nátlak vyústil pouze v to, že se Severní Korea cítila ještě více 

ohrožena, a narušil probíhající jednání. Zároveň byl americký tlak severokorejským 

vedením ideologicky využit k posílení sympatií vůči režimu ze strany obyvatelstva.61 

Ostřejší americký přístup k severokorejskému problému vyplýval z dominance 

neokonzervativních jestřábů v první Bushově administrativě. Převaha této skupiny nad 

pragmatičtějšími zastánci politiky engagementu a Bushova nedůvěra vůči KLDR byla 

posílena po odhalení severokorejského jaderného programu v roce 2002. Podle Charlese 

L. Pritcharda byla dominance zastánců tvrdého přístupu při tvorbě americké politiky 

vůči Pchjongjangu jedním ze základních problémů Bushovy administrativy. Tito lidé 

podle jeho názoru neměli mnoho zkušeností s jednáním se Severní Koreou, dostatečně 

neznali severokorejské reálie a zároveň příliš nerespektovali doporučení odborníků.62 

Především zpočátku ale americká administrativa trpěla hlavně vnitřními spory, které 

neumožňovaly politiku vůči KLDR jasně definovat a konzistentně a jednotně v duchu 

zvoleného směřování vystupovat.  

Změna v americké politice vedoucí k většímu prosazování politiky engagementu 

byla způsobena personálními přesuny na nejvyšších postech v druhé Bushově 

administrativě. Až pod vedením nových amerických představitelů bylo v šestistranných 

rozhovorech dosaženo podepsání Společného prohlášení. Přestože i nadále nebyly 

                                                 
60 Moore, „America’s Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach“, 15.  
61 Joo a Kwak, eds., North Korea's Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security, 167.  
62 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 51.  
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všechny závazky Severní Koreou plněny v dohodnutých časových horizontech, větší 

důvěra amerických představitelů a víra v úspěch jejich politiky vedla k tomu, že KLDR 

nebyla otevřeně kritizována a přístup k ní se stal flexibilnějším.63 

Sankce vůči Severní Koreji, prosazované v OSN především z iniciativy Spojených 

států amerických, jsou velmi diskutovaným tématem. V prvé řadě experti pochybují o 

jejich účinnosti, protože Severní Korea díky svému politickému režimu, spojencům a 

velmi omezenému napojení na systém mezinárodního obchodu představuje velmi 

problematický cíl sankcí.64 Sankční režim v posledních letech vedl k tomu, že se KLDR 

ekonomicky téměř plně přeorientovala na partnery prosazující politiku engagementu, 

tedy Čínu a Rusko, kteří mezinárodní sankce aplikovali velmi laxně.65  

V druhé řadě americké sankce znamenají velmi problematický prvek bilaterálních 

vztahů Severní Koreje a Spojených států. Velmi často se proto ozývají hlasy, že USA 

nemohou očekávat pokrok v jednání s KLDR, pokud budou neustále trvat na stávajícím 

sankčním režimu a nenaznačí Severní Koreji ochotu sankce alespoň v nějakém rozsahu 

omezit. Na druhou stranu neúspěch sankcí neznamená, že by pozitivní přístup nutně 

přinesl výsledky, protože Severní Korea v minulosti využívala nabídnutých ústupků a 

benefitů, avšak v jejím chování či politice k žádným změnám nedošlo. V případě, že 

byly nabízené výhody nějakým způsobem podmíněné, ztratila o ně KLDR zájem.  

Američané pod Bushovým vedením prosazovali multilaterální přístup nikoli 

z důvodu, že by věřili v jeho výhody, ale protože odmítali bilaterální přístup a Clintonův 

styl zahraniční politiky.66 Šestistranné rozhovory se staly cestou jak severokorejský 

problém odsunout na „vedlejší kolej“ a zároveň jak udržovat se Severní Koreou dialog 

bez nutnosti s ní přímo jednat. Častým přerušováním rozhovorů a občasnou neochotou 

se Severní Koreou jakkoli jednat USA umožnily, aby se situace vymkla kontrole, snížily 

svou schopnost se s nastalou situací vypořádat, což nepřímo donutilo KLDR 

k provokativním krokům, které by Spojené státy opět přivedly za jednací stůl.67  

USA v rámci platformy šestistranných rozhovorů čelily hned několika překážkám. 

Za nejvýznamnější z nich je považován přístup Číny, která s ohledem na svého blízkého 

spojence odmítala plně spolupracovat a implementovat sankce schválené OSN. Otázka 

                                                 
63 Shin, „U.S Diplomacy with North Korea during the Bush Administration“, 7.  
64 Stephan Haggard a Marcus Noland, „Engaging North Korea: The Role of Economic Statecraft“, Policy 
Studies 59 (2011): 6. Dostupné na http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps059_0.pdf 
(poslední přístup 19. 4. 2012).  
65 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 139.  
66 Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 161.  
67 Cha and Kang, eds., Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategie, 147.  
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Severní Koreje byla ale na druhou stranu důležitým komponentem vztahů mezi 

Spojenými státy a Čínou a vývoj v této oblasti na ně měl podstatný vliv. Pro úspěch 

americké politiky je proto nezbytné Čínu přesvědčit, že Severní Korea bez jaderných 

zbraní je pro ni výhodnější alternativou než udržování současného statu quo. 

Bushovu politiku vůči Severní Koreji dnes experti považují za velký americký 

neúspěch. Poukazují především na to, že Bushovi a jeho poradcům trvalo příliš dlouho 

než přišli s koherentní strategií, která by na rozdíl od té dřívější byla promyšlená a 

prosazovala by účinně zájmy Spojených států.68 Americká strategie, označovaná kvůli 

vnitřním sporům v administrativě a následným protichůdným prohlášením za matoucí a 

rozporuplnou, nejen neeliminovala severokorejský jaderný program, ale navíc dala 

KLDR čas na další vývoj a inovaci tohoto projektu a USA tak v důsledku musely 

zastavovat již rozvinutý program. Šance, že by se KLDR rozhodla opustit program, 

který byl již plně funkční, začala být minimální. Zdá se tedy, že Spojené státy prováhaly 

svou šanci eliminovat severokorejský jaderný program v jeho samých počátcích, kdy 

pravděpodobnost toho, že by se ho KLDR vzdala, byla nejvyšší. 

 

3.2 Čína  

Čína se po kolapsu Sovětského svazu stala nejbližším a vlastně jediným trvalým 

spojencem izolované Severní Koreje. Dodnes je jejím nejdůležitějším obchodním 

partnerem a lze hovořit o tom, že právě dodávky potravin a dalšího zboží přes čínské 

hranice drží režim stále při životě.69 Zboží proudící přes čínskou hranici vedlo 

k nastartování severokorejského černého trhu, který se pro obyvatelstvo stal životně 

důležitým při častých výpadcích státních přídělů. Dodávky z čínské strany měly a mají 

pragmatické důvody – Čína totiž viděla Severní Koreu jako dodavatele surovin 

s velkým potenciálem do budoucna. Díky blízkému vztahu obou zemí čínské 

společnosti těží a následně vyvážejí nerostné suroviny (jedná se především o železnou 

rudu, měď, stříbro a uhlí) za „přátelské“ ceny. 

Mezi zásady čínské politiky mírového vzestupu patří zajištění stabilního 

mezinárodního prostředí, a to především v blízkém okolí. I proto jako jeden ze svých 

hlavních cílů Čína označila zachování určitého statu quo na Korejském poloostrově. 

Kolaps režimu či vypuknutí konfliktu by ostře kontrastovalo s politikou, kterou Peking 
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prosazoval.70 Kvůli obavám ze zvýšeného tlaku na režim, jenž by případně mohl vést až 

k jeho zhroucení, Čína proto často v plném rozsahu neuplatňovala sankce, které na 

Severní Koreu uvalilo OSN. 

Změna nastala po provedení severokorejských jaderných testů, kdy se Čína 

poprvé oficiálně přidala k sankčnímu režimu. Jaderný test totiž představoval překročení 

hranice, kterou byla Čína ještě ochotna tolerovat. Vidina jaderné hrozby vedla i 

k aktivnějšímu vyjednávání ze strany Pekingu v rámci šestistranných rozhovorů. Čína si 

uvědomila, že její národní zájmy byly přímo ohroženy, a vůči KLDR proto zaujala 

flexibilnější a pragmatičtější postoj.71  

Svou aktivní rolí v multilaterálním procesu se Čína chtěla vyhnout vyhrocení 

situace a přímé americké akci na poloostrově. Šestistranné rozhovory se pro Peking 

staly zárukou, že nedojde k neočekávanému vývoji či dokonce k vypuknutí konfliktu.72 

Role hostitele a hlavního vyjednavače byla navíc pro Čínu prestižní záležitostí. Úspěch 

šestistranných rozhovorů by znamenal posílení čínského sebevědomí i její pozice 

regionální velmoci a jejich výsledek byl a bude i čínskou vizitkou.73 

Jednou z největších čínských obav byl strach z přílivu ohromného množství 

severokorejských uprchlíků po náhlém zhroucení režimu, který by mohl ohrozit čínskou 

ekonomickou situaci. Čína by se v takovém případě musela řídit mezinárodními 

normami pro zacházení s uprchlíky, zřídit uprchlické tábory a případně dovolit 

mezinárodní humanitární dohled nad těmito tábory, což by bylo absolutně v rozporu 

s čínskými zájmy. Čína doposud tyto mezinárodní normy nikdy nemusela dodržovat, 

protože všichni severokorejští uprchlíci byli oficiálně považováni za ekonomické 

migranty.74  

Čína v oblastech, kde se severokorejští uprchlíci nejvíce vyskytovali, prováděla 

časté kontroly, uprchlíky zatýkala, posílala zpátky do KLDR a převaděče tvrdě trestala. 

I přesto do Číny proudilo velké množství severokorejských exulantů, kteří se usazovali 

právě v oblastech sousedících s KLDR a kteří by v budoucnu, společně s Korejci 

dlouhodobě žijícími v ČLR, mohli představovat nebezpečnou národnostní menšinu. 

                                                                                                                                               
69 Jonathan D. Pollack, „The Major Powers and the Two Koreas: An Uneasy Transition“, The Korean 
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72 Shale Horowitz a Min Ye, „China’s Grand Strategy and the Six-Party Talks“, (Paper prepared for 
presentation at the 2007 International Studies Association annual meeting, Chicago IL, 2007): 29.  
73 Shulong Chu a Xinzhu Lin, „The Six-Party Talks: A Chinese Perspective“, Asian Perspective 32, č. 4 
(2008): 30.  
74 Park, „Inside Multilateralism: The Six-Party Talks“, 83.  
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Překážkou v cestě výraznějšího pokroku šestistranných rozhovorů byla 

nedostatečná koordinovanost strategií USA a Číny. Dle odborníků však užší spolupráce 

obou těchto velmocí představuje jedinou cestu k budoucímu úspěchu šestistranných 

rozhovorů.75 Spojené státy vnímaly čínský vliv na Severní Koreu jako obrovský a 

domnívaly se, že by pro denuklearizaci poloostrova mohla Čína udělat více. Tyto 

americké představy však nereflektovaly skutečnou podobu vztahu ČLR a Severní 

Koreje.76 Již několikrát se totiž ukázalo, že Pchjongjang uplatňuje do jisté míry 

nezávislou politiku a vliv Pekingu byl a je omezený.  

Podporou spřáteleného režimu si Čína na své hranici udržuje jakýsi nárazníkový 

stát proti vlivu Spojených států, jehož rozpad by v případě sjednocení obou Korejí a 

přetrvání americko-korejské aliance přivedl americké jednotky přímo na čínskou 

hranici. Dokud bude Čína vnímat americké působení na Korejském poloostrově jako 

hrozbu geopolitické stabilitě a svým národním zájmům a nebude se cítit Pchjongjangem 

vážně ohrožena, její podpora trvalého vyřešení situace a zlepšení vztahů mezi 

Spojenými státy a Severní Koreou zůstane značně omezená.77  

 

3.3 Severní Korea 

Severokorejské požadavky byly v průběhu šestistranných rozhovorů v různých 

podobách zveřejněny několikrát, ale jedním z hlavních problémů zůstal fakt, že se 

ostatním účastníkům jednání vlastně nepodařilo zjistit, o co ve skutečnosti KLDR 

usilovala.78 Vlastnictví jaderného programu Severní Korea interpretovala jako 

defenzivní akt ospravedlněný ohrožením ze strany Spojených států, a proto požadovala 

získání bezpečnostních záruk a podpis smlouvy o neútočení, která by režimu zaručila, 

že se jej Spojené státy nepokusí svrhnout silou.  

Pro nevolené vedení KLDR, které nebylo ovlivňováno médii ani veřejným 

míněním, neustálé odkládaná a bezvýsledná jednání nepředstavovala velký problém, na 
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rozdíl od Spojených států, Japonska a Jižní Koreje, které pod domácím i mezinárodním 

tlakem chtěly co nejdříve předložit konkrétní výsledky.79 

Pro Pchjongjang byla vždy prioritou bilaterální jednání s USA, o jejichž navázání 

se snažil i v rámci konceptu šestistranných rozhovorů, protože jaderný problém 

považoval čistě za dvojstrannou záležitost těchto dvou států. Za ústupky v otázce 

jaderných zbraní požadoval ekonomickou a humanitární pomoc. KLDR trvala na právu 

disponovat jaderným programem pro civilní účely, protože tím by si zachovala obecné 

právo tento zdroj energie využívat a také možnost případně budovat jaderné zbraně.80  

Provokativními akty se KLDR snažila posílit svou pozici, demonstrovat svůj 

potenciál a zároveň získat zpět pozornost ostatních. Jaderné a balistické testy 

symbolizovaly sílu země a staly se ideologickým nástrojem v rukou severokorejského 

vedení. Politiku KLDR je možné shrnout tak, že získávala od ostatních výhody tím, že 

dělala to, co se jim nelíbilo. Větší ústupky a humanitární pomoc využívala ke 

kompenzaci neúspěchů v domácí politice.81 

Velkou neznámou pro aktéry šestistranných rozhovorů byla vnitřní dynamika 

severokorejského systému a důvody jeho jednání na mezinárodním poli, protože 

neexistovala možnost získat vysvětlení severokorejských politických kroků přímo od 

jejích zástupců. Nejasný byl také vztah mezi politickým vedením, tj. Stranou práce 

Severní Koreje, a armádou. Role ozbrojených sil v posledních letech posílila díky 

prosazované strategii „armáda především“.  

Dominance armády se výrazně projevila v době zdravotních problémů Kim Čong-

ila po mrtvici v roce 2008. Představitelé armády v tomto období vedli jednání 

s americkými i jihokorejskými zástupci a právě armáda pravděpodobně stála za 

rozhodnutím od šestistranných rozhovorů definitivně odstoupit. V prohlášení 

vojenského generální štábu, které Kim Čong-ila vůbec nezmiňovalo, stálo, že „armáda 

od samého počátku od šestistranných rozhovorů nic neočekávala“.82  

Přestože mezinárodní společenství již mnohokrát spekulovalo o možném 

zhroucení severokorejského režimu, nezdá se, že by k němu mělo v blízké době dojít, a 

to hlavně z toho důvodu, že pro klíčové aktéry v severokorejské otázce, Rusko a 

                                                 
79 Taisuke Mibae, „The North Korean Issue: Points to Be Considered at This Juncture“, Harvard Asia 
Pacific Review 9, č. 2 (jaro 2008): 52.   
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především Čínu, nepředstavuje rozpad režimu preferované řešení situace na Korejském 

poloostrově. Obě tyto země, ale i řada dalších, by raději viděly postupnou transformaci 

a otevírání se režimu okolnímu světu.  

Transformovaná Severní Korea by především pro ČLR představovala ohromnou 

ekonomickou příležitost.83 KLDR si ovšem velmi dobře uvědomuje, jak riskantní by 

tento krok byl. Transformaci současného ekonomického systému pomocí reformních 

opatření by nutně muselo doprovázet alespoň částečné uvolnění státní kontroly a 

zmírnění izolace severokorejského obyvatelstva od okolního světa.  

3.4 Jižní Korea 

Hlavní cíle Jižní Koreje zahrnovaly denuklearizaci KLDR a budoucí sjednocení obou 

rozdělených států, prioritou však stejně jako v případě Číny zůstávalo zachování 

stability na Korejském poloostrově. Riziko náhlého kolapsu KLDR se snažila Korejská 

republika snížit postupnou ekonomickou integrací a investicemi (např. průmyslový 

komplex Kaesong či organizování turistických zájezdů na horu Kumgang). Aktivita 

však nebyla vyvíjena pouze v ekonomické a politické sféře – Jižní Korea se pokoušela 

dosáhnout i změny chování a smýšlení severokorejského obyvatelstva.84  

Po zvolení Kim Te-džunga prezidentem v roce 1998 začala Jižní Korea 

prosazovat tzv. sluneční politiku (sunshine policy), na níž navázal i Kimův nástupce Ro 

Mu-hjon. Přelomovým okamžikem s obrovskou symbolickou hodnotou se stalo první 

bilaterální setkání nejvyšších představitelů obou Korejí v Pchjongjangu v roce 2000. 

Engagement představoval ze strany Jižní Koreje logickou volbu – pokud by se podařilo 

napětí na poloostrově eliminovat, razantně by se snížily její výdaje na obranu.85 Mezi 

hlavní zásady sluneční politiky patřila mírová koexistence obou režimů, oddělení 

politiky a ekonomiky při vzájemných jednáních a vyžadování reciprocity ze strany 

KLDR.  

Přestože byl za tento přístup jihokorejský prezident Kim Te-džung oceněn v roce 

2000 Nobelovou cenou míru, administrativa amerického prezidenta George W. Bushe 

sluneční politiku otevřeně kritizovala, protože se obávala, že KLDR jakékoli 

prostředky, a to například i mzdy vyplácené zaměstnancům v Kaesongu, zneužívala 

                                                 
83 Gregory J. Moore, „How North Korea Threatens China’s Interests: Understanding Chinese ‘Duplicity’ 
on the North Korean Nuclear Issue“, International Relations of the Asia-Pacific 8, č. 1 (2008): 5.  
84 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 29.  
85 Ibidem, 152.  
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k financování jaderného programu.86 Zvolení konzervativního kandidáta I Mjong-baka 

prezidentem v roce 2008 znamenalo konec vstřícnějšího jihokorejského přístupu a 

nástup politiky tvrdší linie vůči KLDR.  

Kromě omezeného jihokorejského ekonomického průniku do Severní Koreje, 

obrovských výdajů a dvou setkání na nejvyšší úrovni nebyla snaha Korejské republiky 

ze strany KLDR nijak reflektována a odměněna. Praktické důsledky při transformaci 

Severní Koreje neměla, protože oba jihokorejské ekonomické projekty jsou absolutně 

izolovány od zbytku KLDR.87 

Sluneční politika se stala jednou z příčin oslabování tradiční aliance mezi 

Spojenými státy a Jižní Koreou. Přístup obou zemí k jaderné hrozbě a možnostem jejího 

řešení se diametrálně odlišoval. Korejská republika nepodporovala americké lpění na 

ekonomických sankcích, nechtěla totiž omezovat potravinovou a humanitární pomoc, 

protože pak byla KLDR závislá téměř výhradně na Číně.88 Aliance trpěla i dalšími 

problémy, pro fungování v dnešním světě musela hledat i jinou vizi než letité 

spojenectví z korejské války a nepřátelství k Severní Koreji.89 Zejména mezi mladými 

Jihokorejci navíc stále častěji rezonovaly otázky ohledně korejské identity a násilně 

přerušených vazeb se severokorejským národem, což vedlo ke stále většímu posilování 

protiamerických nálad. 

3.5 Japonsko 

Hlavní japonskou prioritou v bilaterálním i multilaterálním jednání se Severní Koreou je 

otázka únosů japonských občanů ze 70. a 80. let 20. století. Nekompromisní trvání na 

vyřešení tohoto problému učinilo z Japonska v rámci šestistranných rozhovorů velmi 

nekonstruktivního hráče. Pro Severní Koreu, které jde hlavně o jednání s USA, otázka 

unesených japonských občanů nepatří do hlavní agendy společných jednání, a proto 

několikrát japonskou účast v šestistranných rozhovorech zpochybnila.90  

Japonský přístup ke KLDR je kromě tlaku veřejnosti na vyřešení otázky únosů 

silně závislý na aktuální politice Spojených států amerických, s nimiž Japonsko svou 

                                                 
86 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 83.   
87 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 165.  
88 Armstrong, „The Korean Peninsula on the Verge“, 230.  
89 Cha a Kang, eds., Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies, 11.   
90 Jayshree Bajoria, „ The Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program“, Council on Foreign 
Relations, 29. února 2012. Dostupné na http://www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-
nuclear-program/p13593 (poslední přístup 19. 4. 2012).  
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strategii velmi úzce koordinuje. Tvrdý přístup USA, který udržoval napětí v regionu na 

vysoké úrovni, vedl i k domácímu tlaku na posílení japonských ozbrojených sil.  

I přes náznaky pokroku ve vzájemných vztazích na počátku 21. století, kdy 

proběhly dvě přelomové návštěvy japonského premiéra Koizumiho v KLDR v letech 

2002 a 2004, se otázku únosů z japonského pohledu vyřešit nepodařilo. Severní Korea 

však tuto problematiku za uzavřenou považuje.91 Pokud bude Japonsko v budoucnu mít 

zájem přistoupit ke konstruktivnějšímu vyjednávání či dokonce k normalizaci 

vzájemných vztahů, bude nezbytné, aby problém únosů formálně prohlásilo za 

vyřešený.92 

Taisuke Mibae, politický poradce na japonské ambasádě v USA, tvrdí, že by 

Japonsko mělo na šestistranných rozhovorech aktivněji participovat, a to nejen kvůli 

tomu, že se cítí Severní Koreou přímo ohroženo, protože jsou její několikrát otestované 

balistické rakety schopny přímo zasáhnout jeho území, ale i proto, že v rámci 

šestistranných rozhovorů vlastně nemá co ztratit a mělo by být v jeho zájmu podílet se 

na jakýchkoliv probíhajících změnách, které značně ovlivní budoucí situaci v celém 

regionu.93 

3.6 Rusko  

Ruská role v oblasti severovýchodní Asie je daná především historicky. V současné 

době jsou ruské zájmy v tomto regionu hlavně ekonomické. Na rozdíl od sponzorské 

role bývalého Sovětského svazu prosazuje dnes Ruská federace politiku čistě 

pragmatickou. Rusko se především snaží nezůstat stranou vývoje na Korejském 

poloostrově, který pro něj ze strategického hlediska představuje de facto jedinou 

možnost, jak hlouběji proniknout do regionu severovýchodní Asie a zvýšit v něm svůj 

vliv.94 Zapojením se do šestistranných rozhovorů se Rusko stalo permanentní součástí 

regionu, kde se dříve mohlo angažovat pouze v krizových situacích.  

Rusko přistoupilo k šestistranným rozhovorům po nátlaku Severní Koreje, která 

od něj očekávala podporu proti americké alianci s Jižní Koreou a Japonskem. Rusko 

společně s Čínou zastávalo rezervovaný postoj k prosazování sankcí dohodnutých na 

                                                 
91 Severní Korea na počátku nového tisíciletí povolila návštěvy přeživších obětí únosů v Japonsku a 
nechala převézt ostatky zesnulých do Japonska. Japonská strana tvrdí, že okolnosti smrti jejích občanů 
jsou velmi podezřelé a žádá od KLDR detailnější vysvětlení. Šokem bylo zjištění, že domnělé ostatky 
jedné z obětí podle testů DNA této osobě nepatřily.   
92 Cronin, ed., Double Trouble: Iran and North Korea as Challenges to International Security, 142.   
93 Mibae, „The North Korean Issue: Points to Be Considered at This Juncture“, 52.  
94 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 104.  
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půdě OSN a neupíralo KLDR právo na využití jaderné energie pro civilní účely.95 

Pozice Ruska v rámci šestistranných rozhovorů je komplikovaná jeho značně 

omezenými možnostmi ovlivňovat ostatní aktéry. Stejně jako Čína musí Rusko hledat 

vyváženou pozici mezi svými dvěma partnery, tedy Severní Koreou a Spojenými státy, 

a přestože vždy nezastává stejnou politiku jako oba zmíněné státy, k narušení 

vzájemných vztahů to zatím nevedlo.  

Rusko by mohlo v budoucnu profitovat z toho, kdyby se severokorejský jaderný 

problém podařilo mírově vyřešit. Předložené projekty ekonomické spolupráce, 

především vybudování železničního spojení mezi Jižní Koreou a Ruskem nebo dodávky 

plynu či elektřiny do Severní Koreje, by mohly vést k zlepšení situace na ruském 

Dálném východě.96 O těchto projektech Rusko uvažovalo již v minulosti, avšak nakonec 

od nich upustilo, protože se obávalo nevyzpytatelnosti Severní Koreje. I přesto Rusko 

musí zůstat připraveno a dříve navrhované projekty by nemělo úplně pustit ze zřetele, 

protože v případě náhlé změny vývoje by se KLDR mohla stát strategicky vysoce 

důležitou a perspektivní oblastí, z čehož by Rusko mohlo výrazně profitovat.97 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
95 Toloraya, „The Six Party Talks: A Russian Perspective“, 52.  
96 Kihl a Kim, eds., North Korea: The Politics of Regime Survival, 219.  
97 Leonid Petrov, „Russia’s ‘Power Politics’ and North Korea“, International Issues & Slovak Foreign 
Policy Affairs 17, č. 2 (2008). Dostupné na http://north-korea.narod.ru/Russia-
DPRK_power_politics_English.htm (poslední přístup 19. 4. 2012). 
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4. Šestistranné rozhovory a jak dál?  

4.1 Hodnocení šestistranného mechanismu  

Koncept šestistranných rozhovorů a především jeho účinnost je v akademickém 

prostředí hodnocena různě. Někteří autoři zdůrazňují určité momenty, které přispěly 

k pozitivnímu vývoji. Jiní naopak koncept zatracují, upozorňují na jeho zásadní 

nedostatky a nemožnost dosáhnout pokroku za současné konstelace sil a doporučují 

zúčastněným zemím změnu přístupu, v němž by už šestistranné rozhovory nehrály 

zásadní roli.98 

Šestistranné rozhovory byly již od samého počátku svazovány přehnanými 

očekáváními,99 přestože samotní jejich účastníci je považovali za dlouhodobý proces a 

vzhledem k jejich komplexnosti nepředpokládali, že se výsledky dostaví okamžitě. 

Kvůli své dlouhodobosti a malému posunu k vyřešení severokorejského jaderného 

problému byly proto šestistranné rozhovory někdy nazývány platformou pro kontrolu 

severokorejské jaderné hrozby spíše než cestou k jejímu vyřešení.100 

Řadu pochybností vyvolává už samotný deklarovaný cíl šestistranných rozhovorů, 

tedy denuklearizace Severní Koreje. Není totiž úplně jasné, jak by opuštění jaderného 

programu ze strany Pchjongjangu vůbec bylo možné dosáhnout a především ověřit. 

Samotný proces by trval roky a náklady, které by bylo nutné vynaložit, by byly 

obrovské.101  

Spojené státy byly za volbu multilaterálního mechanismu pro řešení 

severokorejského jaderného problému kritizovány, protože nejvíce výsledků bylo 

prozatím dosaženo v přímých bilaterálních jednáních,102 která ale především první 

Bushova administrativa zásadně odmítala. Severní Korea vždy preferovala bilaterální 

jednání a veřejně kritizovala šestistranné rozhovory, které dle její propagandy Spojené 

státy zneužívaly ke zmatení světové veřejnosti a k prohloubení mezinárodní izolace 

země pomocí sankcí schvalovaných OSN.103 

                                                 
98 Viz například Duchâtel, Niksch.   
99 Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 402.  
100 Bajoria, „The Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program“.  
101 Kim a Kang, eds., Engagement with North Korea: A Viable Alternative, 250.  
102 Tzv. Rámcová dohoda jako nejvýznamnější výsledek bilaterálních jednání s KLDR však také plněna 
nebyla a neuspěla tak podobně jako pozdější dohody vzešlé z multilaterálního jednání.  
103 Koo a Shin, „Embedded Conflicting Identities in the Six Party Talks: Northeast Asian Security 
Dynamics“, 18.  
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Přetrvávajícím problémem šestistranných rozhovorů byla absence jasně 

stanovených základních principů fungování a definice společné agendy. Každá ze zemí 

sice věděla, čeho má být v konečném důsledku dosaženo, avšak odlišný způsob, kterým 

se k tomuto cíli chtěly dobrat, a pochyby o tom, jestli Severní Korea vůbec měla zájem 

o dosažení tohoto cíle, celý proces komplikovaly a zpomalovaly.104 Do budoucna je 

proto nutné přesně identifikovat, čeho vlastně chtějí účastníci dosáhnout. Všichni sice 

deklarují přání posunout se kupředu, ale zároveň s tím chrání a prosazují vlastní národní 

zájmy. Pokud tedy budou chtít všechny státy deklarovaného cíle opravdu dosáhnout, 

bude nezbytné najít kompromis mezi hlavním společným cílem a jejich partikulárními 

zájmy. Cestou, která by mohla stát za zvážení, je redukce jednací agendy pouze na 

jaderný program.105 Není však jasné, zda by s takovýmto postupem jednotliví účastníci 

souhlasili. 

Zatímco někteří odborníci by agendu rozhovorů omezili jen na jaderný program, 

druzí vidí absenci jednání o dalších druzích zbraní hromadného ničení, tj. chemických a 

biologických zbraních, a zvláště o balistických raketách, jako velký nedostatek.106 

Problematika balistických raket však není regulována žádným mezinárodním 

legislativním aktem, a proto nelze kritiku KLDR v této oblasti založit na relevantních 

právních předpisech. Moratoria vyhlášená samotnou Severní Koreou na testování 

balistických střel byla pouze jejími vstřícnými kroky. 

Možnost vyvíjet společný tlak, již Spojené státy spatřovaly jako hlavní devízu 

tohoto konceptu, zůstala ve většině případů nevyužita. Zájmy jednotlivých aktérů se 

totiž až příliš liší, čehož Severokorejci zatím úspěšně využívali ve svůj prospěch.107 

Zainteresované státy preferovaly své aktuální či dlouhodobé zájmy a obavy před 

kolektivním cílem denuklearizace KLDR. 

Za hlavní překážku šestistranných rozhovorů, která zatím zabránila většímu 

pokroku, však experti obecně považovali nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost Severní 

Koreje. Jejím hlavním cílem bylo zajištění dalšího přežití režimu a dosavadní jednání 

využívala především k vlastnímu prospěchu. Jaderný výzkum a jaderný arzenál byly její 

nejvyšší hrací kartou, se kterou operovala ve prospěch získání maximální možné 

ekonomické pomoci. Potají pak pokračovala ve vývoji jaderných zbraní, zatímco od 

mezinárodní komunity dostávala ekonomickou pomoc. Klasickou severokorejskou 

                                                 
104 Cronin, ed., Double Trouble: Iran and North Korea as Challenges to International Security, 109.  
105 Grleczyk, „Six-Party Talks and Negotiation Strategy: When Do We Get There?“, 111.  
106 Kihl a Kim, eds., North Korea: The Politics of Regime Survival, 112.  
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taktikou bylo předstírání ochoty dohodnout se, přičemž po předložení návrhů KLDR 

nabídla vlastní interpretaci sjednaných návrhů, která se neshodovala s postojem 

ostatních aktérů, ti dohodu proto odmítli a byli následně obviněni z neúspěchu 

jednání.108  

Absence jakéhokoli orgánu, jenž by monitoroval proces implementace 

dohodnutých ujednání, rovněž vedla k neúspěchu většiny dohod.109 V důsledku tak 

účastníci jednání trávili většinu času diskusí o obsahu předložených návrhů a podobě 

závěrečných ujednání, která nakonec nebyla v praxi implementována, protože KLDR 

přišla s odlišnou interpretací či přímo oznámila, že danou dohodu respektovat nebude.  

Přestože šestistranné rozhovory poskytly kritikům dostatečné množství 

argumentů, stále existují i jejich obhájci, kteří tvrdí, že určitý pokrok díky nim nastal. 

Zdůrazňují přijetí celého procesu jak jednotlivými aktéry, tak mezinárodní komunitou. 

Poukazují na to, že se postupem času změnil přístup účastníků, kteří projevili určitou 

flexibilitu a zvykli si využívat možnost vzájemně komunikovat a řešit společné 

problémy.110  

Dílčím vítězstvím je i to, že sjednané dohody byly vyhotoveny v písemné podobě, 

přestože později nebyly přesně dodržovány. Právě na Společné prohlášení, první 

písemnou dohodu, chtějí státy v budoucnu navázat, protože obsahuje principy a cíle 

(denuklearizace Korejského poloostrova, normalizace vztahů mezi všemi členy 

šestistranných rozhovorů, ekonomická spolupráce a pomoc KLDR, mír na Korejském 

poloostrově a v severovýchodní Asii), které by podle nich měly být prosazovány v 

jakýchkoli dalších jednáních.111 

Optimističtější pozorovatelé vidí jako velmi důležitou už samotnou účast Severní 

Koreje na jednáních. Lze z ní podle nich vyčíst, že KLDR procesu přikládá určitou 

váhu, a proto se stala jedním z jeho účastníků. Kritici tohoto argumentu však namítají, 

že si země svou účastí na jednáních pouze zajišťovala kontinuitu dodávek humanitární 

pomoci a byla k rozhovorům přinucena Čínou. Svou účastí si KLDR uchovala možnost 

pokračovat v rozvoji jaderného programu a nashromáždit tak více vyjednávacích pák. 

                                                                                                                                               
107 Park, „Inside Multilateralism: The Six-Party Talks“, 87.  
108 Grleczyk, „Six-Party Talks and Negotiation Strategy: When Do We Get There?“, 110.  
109 Zhongying, „The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-U.S. Cooperation: 
Toward a Regional Security Mechanism for a New Northeast Asia?“, 12.  
110 Chu a Lin, „The Six-Party Talks: A Chinese Perspective“, 41.  
111 Scott Snyder, „North Korea’s Nuclear and Missile Tests and Six-Party Talks: Where Do We Go From 
Here?“ (Testimony before the House Committee on Foreign Affairs, June 17, 2009): 3.  
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Prodlužování šestistranných rozhovorů v konečném důsledku garantovalo jejímu režimu 

větší bezpečnost.112 

Optimisté mohou teoreticky v některých otázkách Severní Koreu obhajovat a 

poukazovat na to, že za slib zastavení jaderného programu ostatní země sice provedly 

určité ústupky, pravděpodobně jich ale Severokorejcům nenabídly tolik, aby je k vzdání 

se jaderného programu skutečně přesvědčily. Nicméně vzhledem k tomu, že 

Pchjongjang doposud prokazoval pouze předstíranou ochotu vyjednávat, nezdá se být 

pravděpodobné, že by jej i případné navýšení zisků přesvědčilo se jaderného programu 

vzdát. 

Pro úspěch šestistranných rozhovorů by Severní Korea i Spojené státy musely 

slevit ze svých ostře vyhraněných pozic, protože je jasné, že oba státy svých 

deklarovaných cílů nemohou dosáhnout v plném rozsahu. Atmosféru hluboké vzájemné 

nedůvěry brzdící možnost úspěchu jakékoli dohody, která byla charakteristická pro 

první kola jednání, se sice v průběhu rozhovorů částečně podařilo zmírnit, avšak 

poslední vývoj (neplnění dohodnutých závazků ani jednou ze stran, balistický a jaderný 

test v roce 2009 a odstoupení od jednání) ji znovu prohloubil.113 

Za hlavní výsledek šestistranných rozhovorů bylo považováno udržování zdání, že 

je severokorejská jaderná hrozba pod kontrolou, a zároveň určité naděje, že se v dalších 

jednáních podaří dospět k dohodě o denuklearizaci Severní Koreje.114 Tato naděje však 

uhasla definitivním severokorejským odstoupením od jednání v dubnu 2009. Otázkou 

do budoucna zůstává, jestli by Spojené státy a další účastnící jednání měli nadále trvat 

na šestistranném konceptu a jak by případně měla být formulována jeho agenda, aby 

neprobíhala pouze „jednání pro jednání“.  

Zdá se velmi nepravděpodobné, že by při obnovení jednání došlo ke zvýšení 

šance, že se severokorejský jaderný problém vyřeší. Rozhovory i přesto mohou sloužit 

alespoň k zmrazení nebo částečnému omezení severokorejských nukleárních kapacit.115 

Pokračování šestistranného procesu i po odstoupení Severní Koreje od jednání 

symbolizuje závazek zbylých zúčastněných států nevzdat se cíle dosáhnout 

denuklearizace Korejského poloostrova. 

                                                 
112 Mathieu Duchâtel, „Six Party Talks Facilitated North Korea’s Nuclearisation“, China Perspectives, č. 
2 (2009): 105.  
113 Armstrong, „The Korean Peninsula on the Verge“, 229.  
114 Horowitz a Ye, „China’s Grand Strategy and the Six-Party Talks“, 25.  
115 Cha, „What Do They Really Want?: Obama’s North Korea Conundrum“, 129.  
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4.2 Multilaterální cesta řešení mezinárodn ěpolitických krizí a její 

limity  

Multilateralismus v mezinárodním vyjednávání lze podle obecné definice Johna 

Ruggieho chápat jako „koordinované chování tří a více států podle dohodnutých 

principů“.116 Šestistranné rozhovory jsou považovány za nejvýznamnější příklad 

multilaterálního mechanismu v historii regionu severovýchodní Asie.  

Historie multilateralismu v regionu se datuje od již zmiňovaného vzniku KEDO, v 

jejímž rámci původně spolupracovaly USA s Jižní Koreou a Japonskem, k nimž se 

později přidaly další státy a Evropská unie. Význam KEDO pro Spojené státy spočíval 

ve sdílení nákladů na dodávky těžkého topného oleje a výstavbu dvou reaktorů na 

lehkou vodu v Severní Koreji. Právě rozložení nákladů mezi jednotlivé zúčastněné 

strany představuje jeden z hlavních atributů a výhod multilaterálních procesů.  

USA přistoupily k šestistranným rozhovorům s očekáváním zesíleného tlaku na 

Severní Koreu a s přesvědčením, že bezpečnostní situaci v regionu není možné vyřešit 

bez přímé spolupráce se sousedy KLDR a jejich podpory.117 Na druhou stranu stát 

při multilaterálním jednání částečně ztrácí svou autonomii, je nucen svou politiku 

koordinovat s ostatními účastníky a při prosazování svých cílů musí do určité míry brát 

v úvahu názory ostatních.118  

Aplikace společného tlaku se Spojeným státům dosáhnout nepodařilo, a to 

především kvůli velmi odlišným prioritám, cílům a zájmům zúčastněných států. Právě 

nejednotnost přístupu a nestejná očekávání nejvíce přispěla k neúspěchu šestistranných 

rozhovorů. Prosazování vlastní politiky jednotlivými státy kontrastuje i s definicí 

multilaterálního jednání jako „koordinovaného chování“ a představuje největší slabinu 

jakéhokoli multilaterálního přístupu.  

Dalším problémem neodmyslitelně spjatým s multilaterální cestou řešení je její 

časová náročnost. Zdlouhavé vyjednávání, které nepřináší očekávané výsledky, vede 

nevyhnutelně k pochybám o efektivitě multilateralismu. Jeho nedostatky se ukazují 

především v případech, kdy je nezbytné reagovat na náhlou změnu situace či akutní 

krizi. Jednotlivé státy za těchto podmínek vystupují s vlastními prohlášeními, prosazují 

vlastní politiku a na koordinaci postupu s ostatními zpravidla nezbývá čas. 

                                                 
116 Gregg Andrew Brazinsky, „The United States and Multilateral Security Cooperation in Northeast 
Asia“, Asian Perspective 32, č. 2 (2008): 22.  
117 Snyder, „North Korea’s Nuclear and Missile Tests and Six-Party Talks: Where Do We Go From 
Here?“, 2.   
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Na druhou stranu mezi obecně zdůrazňované výhody multilaterálního jednání 

patří prohloubení vzájemné důvěry, lepší informovanost o politice a plánech ostatních a 

také vyšší věrohodnost a zvýšení šance na to, že budou dodržovány dohodnuté 

závazky.119 Kvůli specifičnosti Severní Koreje, jejíž jednání je označováno jako 

nevyzpytatelné a jejíž ochota dohodnout se je považována za předstíranou, šestistranné 

rozhovory svým účastníkům neumožnily těchto výhod plně využít.  

Šestistranné rozhovory nicméně ukázaly, že přes množství rozdílů a 

problematické vzájemné vztahy, které jsou stále zatěžovány mnoha aktuálními i 

historickými spory, mohou jejich účastníci do určité míry spolupracovat.120 

K intenzivnější spolupráci (avšak pouze v omezeném rozsahu) došlo však až po 

provedení severokorejských jaderných testů, které Čínu a Rusko přesvědčily o 

nebezpečnosti KLDR účinněji než americká diplomacie. 

Zavedené normy a procedury, které se staly součástí konceptu šestistranných 

rozhovorů, mohou být použity pro řešení nových problémů v regionu. Otázkou zůstává, 

jestli účastníci šestistranného procesu budou prosazovat vznik regionálního 

bezpečnostního mechanismu i bez vyřešení severokorejského jaderného problému, které 

bylo v jednu dobu považováno za nezbytný předpoklad následné regionální integrace.121 

Spekuluje se i o ochotě Spojených států zapojit se do případného bezpečnostního 

mechanismu v severovýchodní Asii. Jejich účast v šestistranných rozhovorech totiž 

nelze považovat za dlouhodobý závazek k multilaterálnímu řešení bezpečnostních 

otázek v regionu a garanci jejich hlubšího zapojení v budoucnu. USA se stejně jako 

ostatní velmoci zpravidla angažují pouze v takových multilaterálních institucích, které 

určitým způsobem slouží jejich zájmům a neomezují zásadně jejich svobodu jednání.122 

Přestože je multilaterální platforma šestistranných rozhovorů kritizována pro svou 

neúčinnost, není vůbec jasné, zda by bilaterální jednání k vyřešení severokorejského 

jaderného problému přispěla více. V minulosti sice vedla k dosažení určitého pokroku a 

konkrétním výsledkům, avšak vzhledem k pozdějšímu osudu těchto sjednaných 

výsledků lze říci, že očekávání spojená s bilaterálními jednáními bývají značně 

přehnaná.  

                                                                                                                                               
118 Shin, „U.S Diplomacy with North Korea during the Bush Administration“, 12.  
119 Revere, „The North Korea Nuclear Problem: Sailing into Uncharted Waters“, 10.  
120 Pritchard, Failed Diplomacy: The Tragic Story of How North Korea Got the Bomb, 180.  
121 Kim Sung-han, „Searching for a Northeast Asian Peace and Security Mechanism“, Asian Perspective 
32, č. 4 (2008): 130.  
122 Brazinsky, „The United States and Multilateral Security Cooperation in Northeast Asia“, 28.    
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Souhlas Spojených států s vedením bilaterálních rozhovorů by pro Severní Koreu 

znamenal obrovské propagandistické vítězství a dosažení jejího dlouholetého cíle.123 

Bilaterální platforma by od jednání izolovala americké spojence Japonsko a Jižní Koreu, 

jichž se severokorejský jaderný problém přímo dotýká. Stejný problém nastává i při 

řešení situace v Radě bezpečnosti OSN, jejímiž nejsou stálými členy. S projednáváním 

jaderného programu KLDR na této úrovni nesouhlasí ani Čína, která považuje přenesení 

problému do Rady bezpečnosti za uzavření dveří diplomacii.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
123 Cronin, ed., Double Trouble: Iran and North Korea as Challenges to International Security, 110.  
124 Ibidem, 125.  
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Závěr 

Severokorejský jaderný program se stal ožehavým tématem spolu se změnou 

mezinárodní situace na začátku 90. let. Po jeho odhalení inspektory MAAE Pchjongjang 

hrozil, že odstoupí od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a americká administrativa 

prezidenta Billa Clintona proto začala s KLDR aktivně vyjednávat. Výsledkem těchto 

snah byla tzv. Rámcová dohoda z roku 1994, která výměnou za vstřícnější přístup 

nabídla Severní Koreji určité ústupky. Kvůli garanci výhod bez vyžadování adekvátních 

kroků ze strany KLDR byla později ve Spojených státech ostře kritizována.  

V následujících letech, kdy tzv. Rámcová dohoda nebyla ani jednou ze stran 

plněna, severokorejský režim začal tajně pracovat na obohacování uranu. Tzv. druhá 

nukleární krize na Korejském poloostrově vypukla v roce 2002, když americká tajná 

služba jaderný program odhalila a Severní Korea jeho existenci při kontroverzní 

návštěvě amerických zástupců de facto potvrdila. 

Neochota prezidenta Bushe řešit se Severní Koreou nastalou krizi bilaterálně 

plynula z poučení se z neúspěchů předchozích dvoustranných dohod. Zároveň se zde 

projevila snaha Bushovy administrativy vyhranit se vůči politice uplatňované jeho 

předchůdcem. Koncept šestistranných rozhovorů, který byl zvolen jako forma 

vyjednávání, zapojil do problému další zainteresované státy. USA usilovaly o jejich 

účast, protože jaderné zbraně vlastněné Severní Koreou považovaly za problém 

mezinárodního charakteru a pomocí spolupráce s ostatními doufaly ve vyvinutí 

zvýšeného tlaku na Pchjongjang, a to i ze strany Číny, nejbližšího severokorejského 

spojence.  

V prvních fázích šestistranných rozhovorů, které byly charakteristické 

nepřátelskou atmosférou mezi USA a Severní Koreou a absencí skutečného jednání, 

nebylo dosaženo písemných dohod. Průlom nastal až ve čtvrtém kole jednání 

podepsáním Společného prohlášením z 19. září 2005. Dohodnuté závazky však nebyly 

plněny podle plánu a situaci vyhrotila Severní Korea v roce 2006 provedením 

balistického a jaderného testu. Zvýšený tlak mezinárodního společenství vyústil v 

obnovu rozhovorů. Severní Korea v dalším období své závazky plnila, demontovala 

jaderné zařízení Jongbjon, dostávala ekonomickou a potravinovou pomoc a dosáhla 

vyjmutí z amerického seznamu států podporujících terorismus.  

Plnění úmluv se však postupně zpomalovalo a objevily se nové spory. Situace se 

zhoršila po nástupu nové administrativy prezidenta Obamy, na jejíž výzvy obnovit 
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jednání KLDR nereagovala. Provedení dalšího balistického a jaderného testu a 

prohlášení Severní Koreje, že se k jednacímu stolu vracet nebude, částečně zapříčinila 

severokorejská nespokojenost se směřováním šestistranných rozhovorů i touha upevnit 

vnitropolitickou situaci a mezinárodní postavení KLDR. 

Spojené státy americké se v rámci šestistranných rozhovorů v prvé řadě snažily 

zabránit proliferaci severokorejských jaderných zbraní, o které by mohly mít zájem 

další problematické státy či teroristické skupiny. Především první Bushova 

administrativa, ovládaná zastánci politiky tvrdé linie, vůči KLDR prosazovala tvrdý 

přístup doprovázený ostrou rétorikou a mezinárodními sankcemi, jejichž uplatňování 

však bylo velmi obtížné a zatěžovalo vzájemné vztahy Spojených států nejen se Severní 

Koreou, ale i s dalšími zeměmi, které tvrdé sankce odmítaly aplikovat. Po personálních 

obměnách administrativy zastával Bush ve svém druhém prezidentském období politiku 

engagementu, což vedlo k dočasnému pokroku směrem k denuklearizaci. Mechanismus 

šestistranných rozhovorů Spojeným státům umožnil severokorejský jaderný problém 

odsunout na „vedlejší kolej“, což se společně s nejasnou a nekoherentní strategií stalo 

terčem kritiky expertů. 

Čína se jakožto nejbližší spojenec Severní Koreje vždy snažila o udržení statu quo 

na Korejském poloostrově. Šestistranné rozhovory jí zaručovaly, že nedojde 

k nečekanému vývoji, který by poškodil její priority. Role hostitele a aktivního 

vyjednavače korespondovala s vzrůstající čínskou důležitostí a s její rolí regionální 

(pokud ne přímo globální) mocnosti. V rámci šestistranného mechanismu sice Čína 

ochraňovala KLDR, ale zároveň vždy hájila i vlastní zájmy. Po provedení jaderných 

testů si uvědomila nebezpečnost severokorejského jaderného programu a intenzivněji 

spolupracovala s ostatními. Severní Korea pro ni ale i nadále představovala důležitý 

nárazníkový stát a americké působení na Korejském poloostrově Čína nepřestala vnímat 

jako ohrožení vlastních zájmů.  

Hlavní prioritou Severní Koreje vždy byly dodávky ekonomické pomoci, jež si 

zajišťovala prokazováním předstírané ochoty vyjednávat a vzdát se jaderného 

programu. Provokativní činy sloužily k posílení vlastní pozice a k demonstraci síly. I 

přes dlouhotrvající spekulace o možném zhroucení režimu tento scénář nebyl reálný, a 

to hlavně z důvodu, že rozpad KLDR nebyl v zájmu jejích sousedů. Jižní Korea se 

v rámci tzv. sluneční politiky snažila o aktivní přístup ke KLDR. Ekonomické ani další 

projekty však nevyústily v zásadnější transformaci Severní Koreje a neovlivnily její 

přístup k mezinárodní politice. Jižní Korea se sice nevzdávala představy budoucího 
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sjednocení obou Korejí, v kratším horizontu však stejně jako Čína preferovala status 

quo. 

Japonsko v rámci šestistranných rozhovorů úzce spolupracovalo se Spojenými 

státy. Jeho politiku silně ovlivňoval tlak veřejnosti na vyřešení otázky únosů japonských 

občanů, což z Japonska učinilo velmi nekonstruktivního hráče, jenž lpěl na jedné otázce 

a bez jejího vyřešení se odmítal posunout dále. Ruský zájem o oblast je dán především 

historicky. V Severní Koreji vidí svou šanci jak do regionu proniknout, posílit v něm 

své postavení a následně z tohoto postavení ekonomicky profitovat.  

Šestistranné rozhovory trpěly zásadními nedostatky, které vedly k jejich 

dosavadním neúspěchům v otázce denuklearizace Severní Koreje. Nesplnění 

deklarovaného cíle bylo způsobeno především velmi odlišnými až protichůdnými zájmy 

jednotlivých jednajících stran, nevyzpytatelností severokorejského režimu, chybějícím 

monitorovacím orgánem, který by dohlížel na implementaci dohod, a přesně 

nedefinovanou agendou jednání. Přes všechna tato negativa došlo k dílčím posunům, 

které optimističtí pozorovatelé vidí jako příslib do budoucna, zatímco ti pesimističtější 

je považují za marginální. 

Pokud budou chtít zúčastněné státy při jednání s KLDR uspět, bude nutné, aby 

revidovaly svou dosavadní politiku. V jakémkoli scénáři budoucího vývoje, který by 

mohl vést k denuklearizaci Korejského poloostrova, musí vlády jednotlivých států, a 

především ta americká, deklarovat, že jsou připraveny na severokorejské rozhodnutí 

vzdát se jaderného programu adekvátně reagovat. Bez náležité reakce USA bude 

jakýkoli krok KLDR směrem k opuštění jaderného programu naprosto bezvýznamný. 

Šestistranné rozhovory představují nejvýznamnější projev multilateralismu 

v historii regionu severovýchodní Asie. Zaangažované státy sdílejí vynaložené náklady 

a odpovědnost za vyřešení severokorejského jaderného problému. Stejně jako další 

multilaterální mechanismy šestistranné rozhovory oslabuje časová náročnost 

vyjednávání a pomalá implementace dohod. V době jejich aktivního fungování se 

objevovaly úvahy o jejich přeměně na stálý regionální bezpečnostní mechanismus, kvůli 

jejich selhání a nejistému zapojení USA do podobného mechanismu však tento scénář 

zůstal nenaplněn. 

I přes všechny své nedostatky zůstala platforma šestistranných rozhovorů 

nejkomplexnější strategií pro zapojení Severní Koreje do mezinárodního dění a pro 

jednání o jejím jaderném programu, jakou Spojené státy americké doposud formulovaly. 

V případě úspěchu šestistranných rozhovorů by se multilaterální proces podobného 
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charakteru mohl stát precedentem pro jednání s dalšími nekooperujícími státy. V 

konkrétním případě jednání s KLDR by však multilaterální rámec tohoto typu byl 

správným mechanismem pouze tehdy, pokud by doplňoval nebo zastřešoval bilaterální 

jednání mezi Spojenými státy a Severní Koreou, nikoli pokud by měl tato bilaterální 

jednání plně nahradit.  
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Summary 

The North Korean nuclear problem became a widely discussed topic at the beginning of 

the 1990s. The negotiations between the United States and North Korea concluded with 

the Agreed Framework that offered concessions for diffusing the tensions and calming 

down the situation. The problem seemed to be under control until 2002 when the 

American intelligence services and experts discovered that North Korea is secretly 

developing a uranium enrichment program.  

The Six-Party Talks with North Korea that started in 2003 involved other states 

(China, South Korea, Russia and Japan) in the negotiation process. The U.S. pushed for 

their participation mainly because it hoped to increase pressure on North Korea by 

cooperating closely with those other countries.  

In the first rounds of the Six-Party Talks the parties were not able to agree on a 

written statement. A breakthrough came in the fourth round of talks with the Joint 

Statement of September 19, 2005. The agreement was not fulfilled as was planned, 

however, and the situation became tense again when North Korea escalated its 

provocative behavior. In April 2009, the DPRK withdrew from the Talks and these have 

not been resumed since then.  

The analysis of the whole process shows that it has its clear deficiencies that are 

caused mainly by different interests of the participating countries, the inscrutability of 

the North Korean regime and by agenda of the Talks that has not been precisely defined. 

The Talks have been mostly a failure so far. However, there have been some signs that 

might be promising for the future.  

This platform is an example of multilateral international negotiation mechanism 

and it is the most significant multilateral mechanism in the history of Northeast Asia. 

The parties involved suffered from the disadvantages normally connected to a similar 

multilateral process such as it being time consuming while they have not made use of its 

advantages. However, the Six-Party Talks are still the most complex mechanism for 

negotiations with North Korea.  

If this concept were to be a successful a similar platform could be used for 

negotiation with other states that are unwilling to cooperate with the international 

community. It would be the proper mechanism for dealing with North Korea, however, 

only if it was combined in some form with bilateral negotiations between the U.S. and 

the DPRK. 
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