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Korejsko-americké vztahy 
Kim Dae Jung (1998-2003) a George W. Bush 
(2001 – 2008) 
 
 
 
 
Kim Dae Jung a Kim Čongil 



Korejsko-americké vztahy 

Roh Moo-hyun (2003-2008) a George W. Bush                Roh Moo-hyun a Kim Čongil 



Korejsko-americké vztahy 

Lee Myungbak (2008-) a Barack 
Obama (2009-) 
 
 
 
 
 
Lee Myungbak a George W. Bush 



Obama a KLDR 
Obamův proslov v Praze a 
současný raketový test KLDR 



KR-US po Čchonanu 

Obama přenechal iniciativu KR a podpořil všechny 
kroky jihokorejské vlády: 

• společná vojenská cvičení  

• výsledky vyšetřování JIG 

• snahu o odsouzení útoku Radou bezpečnosti OSN 
a s tím související vyvíjení tlaku na Čínu  

• posun už dohodnutého předání velení nad 
korejskými silami v případě konfliktu Jižní Koreji 
z plánovaného roku 2012 na 2015 

 



KR-US po Čchonanu 

Obama na G-20 v Torontu označil  

Koreu a prez. Lee za pilíř americké  

zahraniční politiky ve východní Asii 

 

První schůzka ministrů  

Zahraničí a obrany  

(2 + 2), 21. července  



USA a Jižní Korea – bez možností 
odvety 

Duben 1969 - sestřelení Ec-121: 

• zahynulo všech 31 amerických vojáků 

• Pentagon vypracoval 25 různých  možností 
odvety včetně použití taktických jaderných 
zbraní 

• Henry Kissinger dospěl k závěru, že v případě 
KLDR jsou možnosti v podstatě jen dvě – 
neudělat nic, nebo proti KLDR zaútočit vším, 
co mají USA k dispozici 

 



USA a Jižní Korea – bez možností 
odvety 

1969 – reakce na sestřelení Ec-121: 

• demonstrace síly v Japonském moři 

• pokračování průzkumných letů 

 



USA a Jižní Korea – bez možností 
odvety 

2010 – potopení Čchonanu: 

• demonstrace síly – vojenská cvičení 

• rétorika : „neusilujeme o válku, ale ani se jí 
nebojíme“, prez. Lee, květen  

• psychologická válka 

• omezení obchodu 

• zákaz plavby 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

• USA ohlašují 24. května 
první společné cvičení ve 
Žlutém moři 

 

• zdroj z jihokorejského 
ministerstva obrany 
oznámuje, že cvičení se 
má zúčastnit i letadlová 
loď George Washington 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

1. července vyjadřuje 
náměstek velitele 
generálního štábu Ma 
Xiaotian„silný odpor“ 

 

5.července generálmajor Luo Yuan 
označuje lodě účastnící se cvičení za 
„živé terče“ a cvičení za příležitost 
k strategickému průzkumu zaměřenému 
proti Číně. 
 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

Čínské ministerstvo zahraničí: 
8.července rovněž vyjádřilo „silný odpor“ 
13. července označilo cvičení za provokaci vůči 

„stěžejním čínským zájmům“ 
 
 
Čína rovněž oznamuje vlastní cvičení ve Žlutém 

moři včetně ostrých střeleb (17. a 18. 
července), a varuje, že bude případné 
jihokorejsko-americké cvičení pečlivě 
pozorovat. 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

George Washington se zúčastnil cvičení ve 
Žlutém moři v roce 2009 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

Jihokorejského ministerstva obrany , 15. července: 

společné cvičení se přeloží  

na východ od Korejského  

poloostrova do moře Japonského  

s tím, že cvičení ve Žlutém moři  

se odehraje později. 



USA, Jižní Korea vs. Čína 

Cvičení „Neporazitelná odvaha“  



USA, Jižní Korea vs. Čína 
Jihokorejského protiponorkové cvičení: 

4. – 9. srpna,  

největší v historii 

 

 

 

 

 

 

Po jeho konci, 9. srpna,  KLDR zahájila dělostřeleckou 
palbu na prostor NNL. Celkem vystřelila okolo 130 
nábojů, 10 dopadlo do jihokórejských vod. 



USA, Jižní Korea vs. Čína 
Pentagon, 9. srpna:  

bez ohledu na čínské protesty bude v nejbližších měsících uspořádáno 
společné cvičení ve Žlutém moři, kterého se tentokrát zúčastní i 
letadlová loď 

 

„KLDR by se těmito cvičeními neměla vůbec cítit ohrožena, ale na 
druhou stranu by mělo být velmi jasné, že žádné další vojenské akce 
nebudou tolerovány“ 

 

Pentagon, 20. srpna: 

letadlová loď se sice cvičení zúčastní, nicméně nebude přímo ve Žlutém 
moři, ale někde ve vodách v blízkosti  Korejského poloostrova. 

 



USA, Jižní Korea vs. Čína 
Společné cvičení 26. – 30. září: 

2 US a 4 KR torpédoborce, US ponorka, bez 
letadlové lodě. 



USA, Jižní Korea vs. Čína 
Společné cvičení 26. – 30. září: 

2 US a 4 KR torpédoborce, US ponorka, bez 
letadlové lodě. 



Čchonan a Japonsko 

• Podpora Jižní Koreje – tlak na Čínu, sankce 
vůči KLDR 

• Omluva Naoto Kana za kolonizaci (Jižní) Koreje 



Čchonan a Japonsko 
Hatojama souhlasí s výstavbou 

americké základny na Okinawě: 

• klíčový předvolební 
slib Demokratické strany Japonska 

• Okinawa je hlavním opěrným 
bodem přítomnosti USA ve 
východní Asii 

• logistické zázemí pro válku 
v Koreji, Vietnamu, Afghánistánu,  
i Iráku 

• Japonsko platí část nákladů na 
umístění amerických vojsk (2008 
přes 2,5 miliardy dolarů) 



Hatojama 24. května :  vzhledem k nedávným událostem na 
korejském poloostrově je bezpečnostní situace v regionu 
nejistá a nelze dopustit snížení počtu amerických jednotek 
v Japonsku. Proto souhlasím s vybudováním nové základny na 
Okinawě na mysu Henoko. 



Závěr 

Vyjasnění situace ve východní Asii: 

• Nebývalé semknutí KR, JP a USA 

• Jednotný postup vůči KLDR 

• Zhoršení vztahů KR – Čína 

• Čína neochotná KLDR ani verbálně odsoudit, 
místo toho ekonomická a politická podpora 



Závěr 
Zrychlení závodů ve zbrojení v regionu 

• zejména námořnictvo 

• stavba letadlových lodí a ponorek 

• posílení americké přítomnosti (ponorky třídy Virginia) 

 


