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70 let od založení Korejské strany práce 

70 let vede lid cestou vítězství 

 

 

 

 

 

 

 

Je to 70 let od založení Korejské strany práce (KSP). Má své kořeny ve Svazu 

pro svržení imperialismu, vytvořeném 17. října 1926. V těchto letech KSP vedla 

lid  cestou vítězství a slávy, za kterou má věčné zásluhy. 

 

S přiblížením data jejího vzniku pociťují vojáci i ostatní občané v zemi hlubokou  

důvěru  ke KSP - organizátorce a tvůrkyni všech vítězství, vedoucích lidové masy 

k nezávislosti.  

 

Pod vedením velkého revolucionáře Kim Il Sunga  byla 10. října 1945 

založeno samostatná revoluční strana, a to umožnilo korejskému lidu pod 

jejím vedením stále postupovat ve věci samostatnosti lidových mas. 

 

Kim Il Sung vytýčil cestu uskutečňování tohoto konečného cíle strany - vyřešit 

všechny problémy na základě požadavků a zájmů lidu. Vždy byl obklopen lidmi a 

pozorně naslouchal jejich hlasům. Nenuceně besedoval s rolníky na vesnicích a 

ujasňoval si jejich myšlenky. Při návštěvě podniků poslouchal upřímné názory 

pracovníků. Všechny jím předložené politické záměry a opatření, včetně zákona o 

pozemkové reformě, zákona o rovnosti žen a mužů, o zemědělských družstvech, 

systému všeobecné bezplatné zdravotní péče, systému všeobecného bezplatného 

vzdělání a úplném zrušení daňového systému, plně odrážely snahy a touhy 

lidu. Přímo se to stalo politikou a opatřeními strany, která přinesla v minulosti 

ponižovaným a utlačovaným obyčejným lidem možnost žít důstojný a šťastný život, 

stát se hospodářem v zemědělství, v podnicích i ve straně. 

V srdci Kim Il Sunga byl vždy lid, jeho vůle, touhy a zájmy na prvním místě a byly 

základem a úkolem pro revoluci. Říkal, že každý obtížný a složitý úkol může být 
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úspěšně vyřešen, pokud je řádně organizována a mobilizována inteligence a 

nevyčerpatelná tvořivá síla lidových mas. Vždycky se k nim uchyloval. 

V prosinci 1956 prezident, a to i navzdory silné sněhové bouři, dorazil do 

Kangsonské ocelárny (tak nazvané v té době). 

Zatím ještě chybělo mnohé, sílil odpor nepřátel uvnitř i vně země. Přišel do 

továrny, kde se setkal s pracovníky a vysvětlil jim podrobně obtížnou situaci v 

zemi. Pak řekl, že země narovná záda, pokud vyrobí nad plán 10 tisíc tun válcované 

oceli, a vyzval je, s důvěrou k nim, aby společně překonali všechny obtíže 

revoluce. Pracující CANSONu reagovali na jeho horoucí vlasteneckou výzvu a 

vyrobili 120 tisíc tun na válcovací trati s jmenovitou kapacitou 60 tisíc tun a zahájili v 

naší zemi nové období Chollima. 

Kim Il Sung úspěšně zorganizoval výstavbu strany, armády a státu po 

osvobození země, vítězství ve válce s "všemohoucností" vychvalujícími se 

imperialisty USA. Země úspěšně dokončila poválečnou obnovu a výstavbu, 

dvoustupňovou sociální revoluci. Jen za 14 let byla z trosek války 

uskutečněna socialistická industrializace. A všechny tyto historické úspěchy 

byly dosaženy vírou v lid a spoléháním se na jeho sílu. 

Jako vůdce revoluce při hodnocení uplynulých let poznamenal, že to byl princip Ču 

Čche, vyžaduje důvěru v lidové masy jako hospodáře revoluce a výstavby nové 

společnosti a stavění na jejich silných stránkách. Je třeba co nejvíce ctít politické 

přesvědčení a životní cíle lidí, pobízet k zasvěcení se budoucnosti národa. 

 

Velitel Kim Jong Il vynaložil veškeré úsilí, aby zajistil realizaci ideje Kim Il 

Sunga "Věřit lidu, jako se věřilo nebi!" 

V polovině devadesátých let prošla KLDR těžkou zkouškou. Spojené síly 

imperialismu v čele s USA se horečnatěji uchýlily k snaze potlačit KLDR, 

vysoko  zvedající prapor socialismu. V té době, kdy čelila dilematu - opět být 

otrokem imperialistů, nebo zůstat nezávislým národem, samostatným 

gardistou, začal Kim Jong Il  všestranně uplatňovat politiku Songun. 

V jednom dni v prosinci 1996 řekl  Kim Jong Il na setkání s veliteli KLA, že 

neotřesitelně důvěřuje lidové armádě jako pilíři revoluce, považuje ji za avantgardu  

revoluce schopnou překonat těžké zkoušky. 

Socialismus mohla ubránit jen silná lidová armáda - podpora revoluce, takže  byl 

všude  tam, kde byli vojáci, včetně průsmyku Chol, hory Oson, ostrova  Čcho a 

Pchanmundžonu. Jeho uplatňování songunského vedení revoluce posílilo a 

přeměnilo KLA na silnou armádu, neporazitelnou armádu, spolehlivou oporu 

strany. Díky politice Songun KLDR ubránila důstojnost a suverenitu země a lidu, 

vstoupila do řad světových kosmických mocností, stala se zemí ozbrojenou 

jadernými zbraněmi. 

Pří prosazování revoluce Songun navštívil Kim Jong Il nejen obranné pozice 

na hranicích vlasti. Například  v roce 2009 navštívil mnohá zařízení, včetně 

vodní elektrárny mládeže Wonsan a továrny lehkého průmyslu ve městě 
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Pchjongjangu. Inspiroval lidi a zažehl plamen inovací. Poté, co navštívil pracující 

zemědělských družstev v kraji Tonbong a okrese Hamchzhu Hungnam, okamžitě se 

vydal do Rakvonu, který se nachází o více než 400 km dále, a z provincie Severní 

Pchjonjan opět  do města Wonsan. Pokračoval v 800 km cestě podél východního 

pobřeží, byl v hutním kombinátu Kim Chaek, Ranamském uhelném dole, 

Musanském důlním podniku a na dalších místech, inspiroval lidi k velkým činům. 

Jím zažehnutý plamen rychlého rozvoje se šířil po celé zemi, budoval silný a 

prosperující národ, přinášel nové způsoby a inovace, inspiroval mnoho 

monumentálních děl, která odrážejí lásku k lidu. Patří mezi ně Nonvonská GES, 

Wonsanská mládežnická GES, podnik "Samirpcho", Tedonganská potravinářská  

továrna, prodejna "Pothongan", pštrosí farma, bulvár Mansudae, hotel "Mačžon" a 

další. 

V těchto dnech KSP vítězně pozdvihla revoluci a výstavbu socialismu, získala 

plnou sympatii a podporu mas pro politickou linii a hospodářská opatření v éře 

Songun. Opatření pro obrat v semenářství, významný pokrok v pěstování brambor, 

sbírání dvou sklizní za rok a průmyslovou revoluci nového století. 

Kromě toho se strana a stát i při těžkých letech pro zemi vždy starali o lidí, včetně 

udržování systému bezplatného vzdělávání a bezplatné zdravotní péče. To 

prokázalo výhody a vitalitu socialistického systému, který slouží zájmům mas. 

Zvýšila se důvěra armády a ostatních obyvatel v KSP, která vytyčila politickou linii 

a opatření bránící suverenitu a důstojnost státu a lidu, zajišťovala, aby všichni lidé 

vedli civilizovaný život, energicky bojovala za realizaci této linie. 

V tom všem se odráží život Kim Jong Ila pevně spojeny s lidmi. Řekl, že má-li 

shrnout svůj život jen jedním slovem, bude to slovo "lid". Pokračoval, že nad 

ním, Kim Jong Ilem, je lid, a Kim Jong Il je synem lidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zejména volba generálního tajemníka KSP (8. října 1998) byla epochální událostí, 

která měla velký význam při posilování a rozvoji strany a budování prosperujícího 

mocného socialistického státu. To umožnilo neměnné sledování tradic a historie 

KSP, zajistilo pokračování vynikajících myšlenek a díla Kim Il Sunga. 
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Vskutku, KSP díky moudrému vedením velkými vůdci vedla lid z minulého 

století do nového bez chyb a odchylky v linii a lidé jako hospodáři státu a 

společnosti plně uplatňovali svá práva a vedli plodný a šťastný život. 

 

Maršál Kim Jong Un navazuje na historii KSP, která pod zkušeným 

vedením Kim Il Sunga a Kim Jong Ila postupovala po vítězné cestě kupředu. 

 

Poznamenal, že v tezích "Všechno - pro dobro lidu! Ve všem spoléhat na lid! ", se 

odráží vůle strany, věnovat všechny své myšlenky a úsilí lidu. Podle jeho slov, 

sloužit  lidu je nejdůležitější poslání KSP. 

Udělat vše, aby již nebylo třeba „utahovat si opasek“ a aby lid mohl plně využívat 

výhod naší socialistické civilizace, lid který navzdory všem obtížím a zkouškám 

podporuje rodnou stranu. Tento záměr a odhodlání Kim Jong Una se přímo odrážejí 

v politice a opatřeních KSP. 

Proto bylo postaveno mnoho monumentálních děl, včetně Munsuského 

aqvaparku,  Masikronského lyžařského střediska, Mirimského jezdeckého centra. 

Rekreační dům vědců "Jonpchun", obytné domy pro pedagogy univerzity 

pojmenované po Kim Il Sungovi a Technická vysoká škola Kim Čaka, ulice vědců 

"Mire" a Pchjongjangská mateřská škola, Dům dětí, objevila se i nová slova éra - 

"zlatá hora", "zlaté pole" a "zlaté moře". Všechna odráží úctu Kim Jong Una k lidem 

a jeho touhu přispět k zajištění podmínek pro jejich stále civilizovanější život. 

 

A v čele této pokračující politiky čelných představitelů KLDR - politiky pro 

zájmy lidu - je KSP, která v minulosti, dnes i v budoucnu bude řídit armádu i 

hospodářství pouze k vítězstvím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naenara.com.kp/ru/news/news_view.php?0+93753 

http://www.pektusan.net/Index.htm 
 

Volný překlad z ruského textu: P. Rejf 
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