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Síla ideje SONGUN 

  

25. srpen – toto datum je pro KLDR neobyčejné. V tento den r. 1960 vykonal 

Kim Jong Il inspekci u 105. gardové Seulské tankové divize jménem Rju Gjon Su 

Korejské lidové armády (KLA).  Toto datum je památné – započalo songunské 

vedení země. Od té doby přešlo mnoho času – více než polovina století.Za ta léta 

KLDR pod songunským vedením se ctí ubránila svou suverenitu a důstojnost 

v nepřetržité konfrontaci s USA, tím takzvaným „světovládcem“. 

 Bylo to v lednu 1986, kdy americký ozbrojený špionážní člun „Pueblo“ vtrhl do 

teritoriálních vod KLDR s výzvědným cílem a byl zadržen námořníky KLA. Pod touto 

záminkou dopravily USA na Korejský poloostrov velké kontingenty ozbrojených sil a 

přihnaly černé mraky války, hovoříce o jakési „odplatě“. Celý svět s napětím čekal, 

jestli opět v Koreji vypukne válka. Sovětská vláda navrhla KLDR zadrženou špionážní 

loď vrátit USA. Kim Jong Il ale odpověděl: „v žádném případě nepustíme na svobodu 

posádku „Puebla“, dokud USA nepředloží dokument o své kapitulaci. „Pueblo“ 

nevrátíme, tato loď je naše trofej. 

 V KLDR se rozezněla deklarace: „Na odplatu – odplatou, na totální válku, 

totální válkou. USA přiznaly své nepřátelské aktivity a svým podpisem na dokumentu 

slíbily, že žádná jiná loď už nevpluje do teritoriálních vod KLDR. 

 Totéž se stalo, když v dubnu r. 1969 americké výzvědné letadlo „EC121“ 

vtrhlo do vzdušného prostoru KLDR a bylo sestřeleno. Podobně v srpnu 1976 

provedli američtí vojáci provokaci v Pchanmundžonu, na demarkační linii, rozdělující 

Koreu na Sever a  Jih, proti obráncům KLDR a dostali od nich tvrdou odpověď. USA 

by rády rozpoutaly válečný požár, avšak vidouce ráznou a tvrdou reakci KLDR a její 

vojenskou sílu, byly nuceny stáhnout se zpět. 

 Nyní o první jaderné krizi na Korejském poloostrově (1993-1994). USA, 

odvolávaje se na zdánlivou „jadernou otázku“ KLDR, popíchli MKAE, aby nařídila této 

zemi přijetí speciální inspekce jejích důležitých vojenských objektů. Zároveň s tím 

provedli v Jižní Koreji mohutné militaristické divadlo. V tento moment Kim Jong Il jako 

vrchní velitel vyhlásil v celé zemi poloválečný stav. Nato publikovala KLDR vládní 

prohlášení o vystoupení z dohody o omezení jaderných zbraní pro obranu vyšších 

zájmů státu. To přinutilo USA k rozhovorům a podpisu dohody mezi KLDR a USA o 
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regulování jaderné otázky na Korejském poloostrově. Hned na to poslal prezident 

USA Clinton dopis představiteli KLDR Kim Jong Ilovi dopis, zaručující dodržení 

závazků ze strany USA. 

 Opět v roce 1998 zvedly USA jadernou otázku v KLDR a současně prohlásily 

před tváří světa svůj plán – preventivní jaderný úder (operativní plán 5027) a tím 

stupňovaly nátlak na KLDR. Avšak čím silnější byl nátlak a výhrůžky, tím 

houževnatěji postupovala KLDR. Tím donutila administrativu Clintona přiznat svou 

porážku. 

 V nastoupivším novém století nová administrativa USA označila KLDR jako 

součást „osy zla“ a určila jej jako objekt preventivního jaderného úderu. V odpověď 

na její nerozvážné pokusy o vyvolání jaderné války, KLDR oficiálně vystoupila 

z dohody o omezení jaderných zbraní. Vypuštění raket a podzemní jaderné výbuchy 

v KLDR zanesly tvrdé údery USA, spěchajícím k násilí a jaderné válce. 

Administrativa Bushe byla nucena oficiálně oznámit vyškrtnutí KLDR z černé listiny 

zemí podporujících terorismus. Americký týdeník k tomu mimo jiné napsal: „ Tato 

událost symbolicky ukazuje, že Bush padl před Severní Koreou na kolena. 

 To není vše. V dubnu r. 2009 KLDR oznámila, že vypustí druhý satelit 

„Kvanmenson-2“. USA a další nepřátelské síly začaly hlasitě vykřikovat, že se stane 

velké neštěstí. Japonsko rozmístilo válečné lodě a pokoušelo se zablokovat 

vypuštění satelitu. Vedoucí představitel KLDR dal rozkaz: „Jestli se ho nepřátelské 

síly pokusí zmocnit, nemilosrdně zničit i citadelu provokatérů“. 

 Kim Jong Il byl vynikající vojevůdce. V druhé polovině 20. a na začátku 21. 

století, v konfrontaci s americkými prezidenty a vrchními veliteli US ARMY, koval 

silou ideje SONGUN vítězství za vítězstvím. Řekl: „ … v konfrontaci s jedinou 

supervelmocí USA jsem měl jistotu – máme silnou armádu, mohutný vojenský 

průmysl a jsme silní svým přesvědčením“. 

 Tato jeho slova i nyní činí na mezinárodní společenství hluboký dojem. 

 

 

USA – Nepřátelská politika ve vztazích ke KLDR 

 

 USA mnohohlasně troubí o jaderné hrozbě KLDR. Podle jejich mínění je 

na Korejském poloostrově napjatá situace proto, že Severní Korea vlastní 

jadernou zbraň, a proto jsou USA nuceny vést nepřátelskou politiku proti této 

zemi. 

 Otázkou je: je to správná koncepce?  Ne! 
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 Není to nic jiného, než zákeřná machinace, jejímž cílem je zakrýt zákeřnou 

politiku vůči KLDR, překroutit historickou realitu. 

 Tato americká politika má hluboké kořeny. Byla prováděna již velice dávno, 

ještě před vznikem „jaderné otázky“ na Korejském poloostrově. Ukončení Druhé 

světové války bylo preludiem „studené války“ mezi Západem a Východem. USA 

potřebovaly oporu pro zablokování sovětského vlivu na jih a chtěly mít v moci 

evroasijskou pevninu. S tímto cílem byla uměle vytvořena 38. rovnoběžka na 

Korejském poloostrově. I USA, v přípravě na „odzbrojení“ japonských vojsk, v roli 

„osvoboditele“, vojenskou silou okupovaly Jižní Koreu. Z těchto důvodů začaly 

provádět nepřátelskou politiku.  

Proč?    Proto aby využily Jižní Koreu pro okupaci celé Koreje, pro 

uskutečnění své strategie vládnout nad celou Asií! 

Již na samém počátku považovaly Severní Koreu za nepřátelskou zemi, 

neuznaly její suverenitu. Po Korejské válce (1950-1953) USA systematicky popíraly 

články Dohody o příměří, promyšleně příměří porušujíce. V listopadu 1953 americká 

armáda na poradě o národní bezpečnosti USA stanovila konečnou orientaci ohledně 

Koreje : Do uskutečnění „proamerického sjednocení“ na Korejském poloostrově 

udržet příměří a udělat Jižní Koreu svojí vojenskou spojenkyní, odvrátit obrácení celé 

Koreje na „komunistickou“. Vycházejíce z toho, v červnu r. 1954 USA vědomě 

překazily ženevskou konferenci, zaměřenou na klidné vyřízení otázky Korejského 

poloostrova a přišly přímo proti mnohým mírovým návrhům Severní Koreje. Obdobně 

r. 1970, 1980, 1990. Takový umíněný postoj ze strany USA nelze nahlížet jinak, než 

namířený proti Severní Koreji. Severní Koreu viděly jako jednu z nebezpečných zemí. 

Vložily ji do seznamu nepřátelských celních zón a uvalily moratorium na peněžní 

prostředky KLDR v zahraničí, aby nemohla vyjít na finanční trhy. Nelitovaly 

finančních prostředků na rozvratnou činnost severokorejského systému.  

Historická fakta svědčí: nepřátelská politika USA nevznikla ve vztahu 

k vlastnictví jaderných zbraní Severní Koreje, ale je tomu přímo naopak. Není 

pochybnost o tom, že při řešení jaderné otázky na Korejském poloostrově je 

třeba především odstranit její kořeny – nepřátelskou politiku USA vzhledem ke 

KLDR. 

 

Nerozborná socialistická mocnost 

 

Jak rostla a sílila Korejská lidově-demokratická republika, která vyla vytvořena 

před 66 lety – 9. září 1948. Její zakladatel – Prezident Kim Il Sung (Kim Ir Sen 

v ruské transkripci) (1912-1994) udělal vše pro její rozkvět a rozvoj. 
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Předseda VVO KLDR Kim Jong Il (1942-2011), který byl pokračovatelem 

tohoto politického díla, upevnil její sílu. 

O její nezlomnosti je možné se přesvědčit na některých faktech z posledních 

let minulého století, přitahujících k sobě pozornost světového společenství. I po 

rozbití Sovětského svazu a řady socialistických států zůstala neochvějná socialistická 

Korea. I v těžkých chvílích, kdy se antisocialistické útoky imperialistů soustředily na 

KLDR, tato země nejenom dokázala uhájit prapor socialismu, ale i pokračovat 

v budování mohutného rozkvétajícího socialistického státu. 

Dnes se nezlomná síla KLDR ještě více upevňuje s lídrem Kim Jong Unem. 

On ještě více posiluje status vojensko-politické mocnosti a spolu s tím vede budování 

socialistického státu, založeného na současné vědě a technice. Ještě více upevňuje 

obrannou sílu země. Po úmrtí Kim Jong Ila jel jako na první úkol na inspekci 105. 

gardové Seulské tankové divize jménem Rju Gjon Su KLDR. Tím ukázal celému 

světu, že stále pevně drží v rukou prapor Songunu (armáda na 1. místě). 

I v podmínkách nekončících, nerozvážných militaristických hrátek USA a jejích 

satelitů, namířených na zničení socialistické Koreje, uspořádal celou řadu armádních 

sjezdů a schůzí, což bylo důležitým momentem v upevnění vojenské síly země. 

Navštívil Pchanmunčžom, demarkační linii rozdělující Koreu na Sever a Jih, hory 

Oson, ostrovy Čcho, Mu, Čančže a mnohé oblasti na předním okraji frontu. Na místě 

prověřil bojeschopnost vojáků, vychovával je v duchu antiimperialismu, vykoval z nich 

bojovníky připravené zničit jakkoliv silného nepřítele, s použitím hesla – „Jeden proti 

stu“. Armáda a lid, vedeni Kim Jong Unem, vytvářejí dějiny nových vítězství 

v antiamerické konfrontaci. I nyní se USA a jejich přisluhovači úporně chytají „jaderné 

otázky“, „raketové otázky“ KLDR, nezastavujíce se ani před jakýmikoliv pokusy a 

prostředky k izolování a zničení KLDR. 

Kim Jong Un vede armádu a lid k vybudování mohutného rozkvétajícího 

socialistického státu. KLA pod jeho SONGUNským vedením čestně plní svoje poslání 

– ochranitelky socialistické vlasti. V budování ekonomické mocnosti přikládá lídr 

zvláštní pozornost rozvoji vědy a techniky. V KLDR, vedené Kim Jong Unem, jsou 

vidět překvapivé úspěchy ve výstavbě civilizovaného socialistického státu. Jím 

založený hudební soubor „Noranbon“ uchvacuje srdce lidí. Celá země kypí vášní ke 

sportu. Korejští sportovci vyhrávají na mezinárodní scéně mnoho zlatých medailí. 

 

KLDR : Práva lidu 

  

V KLDR mají všichni občané dosáhnuvší 17 let, nezávisle na pohlaví, 

národnosti, profesi, politických názorech, víře, právo voli a být volen. Mezi poslanci 

parlamentu KLDR (BHC) zvolených v březnu t. r. je 12,7% dělníků, 11,1% rolníků, 

16,3% žen. Z těchto čísel je možné ukázat, na jak vysoké úrovni jsou realizována 
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politická práva lidu. V KLDR se všichni svobodně politicky angažují nejenom v KSP 

(Korejské straně práce), ale i v CDP a Straně čchongogjo-čchongdan a dalších 

společenských organizacích.  

V této zemi je uzákoněno právo slova, demonstrací, schůzí, tisku a svědomí. 

Neexistují sociální problémy takové, jako utlačování člověka člověkem,chudého 

bohatým. V této zemi všichni vědí, že ode dne narození je vládou zabezpečena 

stabilita jeho života. Všichni členové společnosti mají stejná práva – právo na práci a 

odpočinek, bezplatné vzdělání a bezplatné zdravotnictví. 

V KLDR navždy zmizela nezaměstnanost. Každý má právo vybrat si profesi 

podle svého přání, podle svých schopností, stabilní práci. I vojenským (válečným) 

invalidům, fyzicky slabým, penzistům, jsou dány k dispozici odpovídající práce i dle 

jejich přání. V KLDR existuje všeobecné 12-leté vzdělání na vysoké světové úrovni. 

Všude, kde jsou děti školního věku, třeba v horách, nebo na malém ostrově 

s majákem, fungují školy a jsou slyšet hlasy čtoucích žáků. 

V KLDR věnuje stát velkou pozornost výstavbě obytných domů, které potom 

bezplatně předávají obyvatelům. Ženy mají v KLDR stejná práva s muži. V komplexu 

ochrany mateřství a dětí jsou placené mateřské dovolené, zkrácená pracovní doba 

pro matky s více dětmi, rozšířené sítě porodnic, dětských jeslí a mateřských školek 

atd. Ženy, které porodily hodně dětí dostávají titul – Matka hrdinka. 

Naprosté zabezpečení práv člověka v KLDR je dáno tím, že se řídí idejemi 

ČUČCHE. Ideje ČUČCHE, to je světový názor, v jehož středu stojí člověk, kde stojí 

vše ve službě člověku. 

 

Ulice pro vědecké pracovníky 

  

Je jich nemálo postaveno a stále se staví v hlavním městě KLDR 

Ulice s originálním názvem „Uncha“ (mléčná cesta) zaujímá široké prostranství 

v okolí Pchjongjangu. 21 mnohopatrových budov pro tisíc rodin, školy, nemocnice, 

jesle, školky a mnohé další budovy. Široké cesty, zeleň stromů kolem staveb, krása 

květin, umocňují svěžest přírodního ovzduší. Obytný masiv se liší nejenom 

překrásnou současnou (moderní) architekturou, ale zcela vyhovuje podmínkám pro 

vedení vědeckých výzkumů. Zařízení bytů se vším pohodlím umožňuje vědcům cele 

se oddat vědecké práci. 

Tyto velkolepé obytné domy, takové jako paláce, jsou dávány k dispozici 

dělníkům vědy a techniky. Tato ulice byla postaveny z iniciativy Kim Jong Una, pod 

jeho vedením. Není nic nezbytnějšího, než vědecko-techničtí pracovníci, kteří svou 

prací pomáhají posílit moc státu. Pomáhají rozvoji ekonomiky a zlepšení blahobytu 
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obyvatelstva, řekl Kim Jong Un. Sám se seznámil s plánem zástavby ulice, nejednou 

pobýval na stavbě a celý rozměrný komplex převzal. Ulice byla postavena za 7 

měsíců. V září 2013, při příležitosti 65. výročí KLDR, navštívil lídr země tento obytný 

komplex a dal mu jméno Ulice vědců „Uncha“. 

Ulice vědců „Mire“ 

V srpnu r. 2013 Jim Jong Un, při prohlídce stavby bytů pro pedagogy 

Univerzity Kim Il Sunga, navrhl postavit obytné domy pro vyučující a vědecké 

spolupracovníky Polytechnické univerzity Kim Čaka. V polovině roku 2014 na jejich 

stavbě prohlížel dva korpusy 46 podlažních domů, vzpínajících se k nebi na pečlivě 

vybraném místě na břehu řeky Tedon. S radostí prohlásil. vnější stěna je řešena 

křivou linií a dům vypadá jako plachetnice na vlnách řeky Tedon. 

V lednu 2014 Kim Jong Un upozornil: Pro úspěch ve vědecko-výzkumných 

pracích nebudeme litovat investice do oblasti vědy a techniky. Navrhl postavit 

v akademickém městečku Unčžou moderní ulici pro vědce tak, jako postavili ulici 

Uncha. Navrhl název „Vison“ („Sputnik“), protože tam budou bydlet vědecko-techničtí 

pracovníci země, kteří vyrábí a vypouští sputniky. 

Celá řada ulic pro vědce v Pchjongjangu dává jasnou představu o důsledné 

linii priority pro vědu a techniku, navržené Kim Jong Unem pro ty, kteří otevírají bránu 

do mohutného a vzkvétajícího státu. Kdy je vědecko-technický pokrok považován za 

hybnou sílu. Vědecko-techničtí pracovníci KLDR, nadšeni hlubokým zájmem a 

starostí lídra země, s dvojnásobným, s desateronásobným úsilím jdou k výšinám 

vědy a techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z materiálů Velvyslanectví KLDR,  

v rámci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan,  

připravili Nataša Weberová a Pavel Rejf 


