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Anotace 
 

Cílem práce je analýza vývoje mezinárodních vztahů mezi Československem a oběma 

korejskými státy v období po roce 1945, zejména pak během konfliktu v Koreji. V další části práce se 

student věnuje následujícímu období, kdy Československo působilo v rámci Dozorčí komise 

neutrálních států. Chronologicky je práce zakončena událostmi vyhoštění jihokorejských sportovkyň 

během mistrovství světa v basketbalu v Praze v roce 1967. Základní metodou vypracování bylo 

studium dobových československých pramenů doplněné prostudováním souvisejících příspěvků v 

současných odborných historických periodikách. 
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Summary 

 

Objective of this study is analysis of international relations between Czechoslovakia and 

Korean states in the post-war era, especially during the Korean war. In the next part of the study, the 

student focuses on the following years, when Czechoslovakia took part in the Supervisory commitee 

of neutral countries. Chronology of this study ends with the events of the expulsion of south Korean 

sportswomen during the 1967 Prague women’s basketball  world championship. Primary working 

method was studying of original czechoslovakian sources supplemented by studying of related 

contributions in today’s scientific historical periodics. 
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Seznam použitých zkratek 

ČLR – Čínská lidová republika 

ČSR – Československá republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČTK – Československá tisková kancelář 

ČVUT – České vysoké učení technické 

DKNS – Dozorčí komise neutrálních států 

CHPPN - Chirurgická pohyblivá polní nemocnice 

KLDR – Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea) 

KR – Korejská republika (Jižní Korea) 

KSČ – Komunistická strana Československa 

MSDP – Mezinárodní sdružení demokratických právníků 

MSDŽ – Mezinárodní sdružení demokratických žen 

NF – Národní fronta 

OSN – Organizace spojených národů 

PLR – Polská lidová republika 

RKNS – Repatriační komise neutrálních států 

ROH – Revoluční odborové hnutí 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

TASS – Tisková agentura Sovětského svazu 

UK – Univerzita Karlova 

UNTCOK – Dočasné komise Spojených národů pro Koreu 

ÚNV – Ústřední národní výbor 

USA – Spojené státy americké 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

Poznámka k transkripci korejských jmen: 
 

Při přepisu korejských jmen a názvů do češtiny jsem použil moderní formu přepisu (například „I Sung-

man, Pchjongjang“ místo zastaralého „Li Syn-man, Fenjan“) s výjimkou doslovných citací. 
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Úvod 

 

Problematika československo-korejských vztahů v období výstavby komunistického režimu se 

může zdát v kontextu československých dějin jako okrajové téma. Při bližším pohledu ale zjišťujeme, 

že se v ní překvapivě přesně odráží měnící se charakter poúnorového československého státu. 

Hybným momentem se stalo vypuknutí korejské války v roce 1950, kdy KSČ takřka z ničeho vytvořila 

dogmatický obraz bojující lidově-demokratické Koreje, aby Čechoslovákům předložila ideál 

kolektivizovaného a uvědomělého národa bojujícího všemi prostředky proti imperialismu. 

Československo po vzoru Sovětského svazu vydatně podporovalo Korejskou lidově-demokratickou 

republiku, zatímco zcela zavrhovalo, její jižní protějšek – Korejskou republiku, která byla podporována 

ze strany USA. 

Tato práce si klade za cíl nastínit podobu vzájemných vztahů v době mezi dvěma časovými 

mezníky. Prvním z nich je rok 1945, kdy byly Československo i Korea osvobozeny od okupace státy 

Osy a dostaly se do sovětské sféry vlivu. Druhým mezníkem je rok 1968, reprezentovaný především 

událostmi na basketbalovém mistrovství světa v Praze v roce 1967. V rámci tohoto časového 

vymezení bude tato práce sledovat povahu vzájemné spolupráce v politické, diplomatické, 

vojenské, hospodářské a kulturní sféře. Ve své další části se práce zaměří na promítání korejské 

problematiky do československých sdělovacích prostředků a literatury. 
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1.  Počátky československo – korejských diplomatických vztahů 

 

Formování vztahů Československa s korejskými státy proběhlo poměrně rychle, vezmeme-li 

v úvahu, že před rokem 1947 mezi těmito zeměmi prakticky neexistovaly žádné oficiální ani obchodní 

kontakty. Mohl za to zejména fakt, že Korea byla mezi roky 1910 a 1945 okupována Japonským 

císařstvím (tudíž nevystupovala samostatně); a také značná geografická a kulturní oddělenost obou 

zemí. Výjimkou byly návštěvy několika cestovatelů, 1  nebo setkání československých legionářů 

s korejskými bojovníky za nezávislost během jejich pobytu v okolí Vladivostoku v letech 1919 – 1920, 

během kterého došlo k obchodování se zbraněmi.2  Výsledek druhé světové války ale přinesl 

podmínky, které daly základ tomuto zdánlivě paradoxnímu kontaktu dvou států ležících na opačných 

stranách světa. Pro obě země skončilo období okupace armádami států Osy. Po rozdělení sfér vlivu 

mezi Sovětským svazem a USA stanulo Československo i severní část Koreje (prozatím zcela nezávisle 

na sobě) v Sovětské sféře vlivu. V únoru 1948 došlo v Československu k únorovému převzetí moci 

komunisty, zatímco v září téhož roku byla na severu Korejského poloostrova vyhlášena Korejská 

lidově demokratická republika. Tím se z obou států staly pevné součásti východního bloku.  

Československá vláda i veřejnost v prvních měsících po skončení druhé světové války 

pochopitelně postrádaly zvláštní důvod navazovat s Koreou kontakt. Pouze na podzim 1945 se v tisku 

objevila zpráva o osvobození Koreje Rudou armádou.3 Naproti tomu nově vzniklá Korejská lidově-

demokratická republika měla okamžitou potřebu navázat se svými ideovými spojenci pevné kontakty. 

K prvnímu setkání diplomatů obou států došlo během jednání Valného shromáždění OSN v listopadu 

1947.4 Cílem tohoto jednání bylo mimo jiné i vytvoření Dočasné komise Spojených národů pro Koreu 

(UNTCOK). Tato potřeba vyplývala především ze zhoršující se mezinárodní situace na konci 

čtyřicátých let.5  8. října 1948 se obrátil Severokorejský ministr zahraničí Pak Hon-Jong telegramem 

na československého ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise se žádostí o navázání 

diplomatických a hospodářských styků. V poúnorových podmínkách mohla být taková žádost v duchu 

internacionalismu jedině uvítána – již 19. října byla na zasedání vlády uznána existence 

                                                           
1
 OLŠA, Jaroslav, KANG, Hong-bin. První Češi na Korejském poloostrově In: Portál velvyslanectví ČR v Soulu 

[online]. [vid.11. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/seoul/cz/vzajemne_vztahy/historicke_kontakty/index.html 
2
 KLÖSLOVÁ, Zdenka. Czech Arms for Korean Independence Fighters. Archiv Orientální. 2003, roč. 71, č. 1, s. 55-

64. ISSN 0044-8699. 
3
 JANEČEK, Pavel. Československo-korejské vztahy v době korejské války 1950-1953. Historie a Vojenství. 2006, 

roč. 55, č. 3, s. 34-48, ISSN 0018-2583. s. 34. 
4
 JANEČEK, Pavel, pozn. 3. 

5
 Vztahy bývalého Československa a Korejské republiky. In: Portál velvyslanectví ČR v Soulu [online]. [vid. 11. 3. 

2013]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/seoul/cz/vzajemne_vztahy/historicke_kontakty/index.html 
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KLDR a 21. října ministr Clementis telegramem odpověděl na žádost Pchjongjangu souhlasně.6 Tím se 

Československo stalo jednou z prvních zemí na světě, které oficiálně uznaly existenci KLDR. 7 

Praktické naplňování vzájemných vztahů v letech 1948-1949 se potýkalo s nedostatkem 

informací o druhé straně a mělo podobu různých nepravidelných setkání. První údaje o Koreji si 

československé ministerstvo zahraničních věcí opatřovalo skrze své zastupitelské úřady v západních 

zemích. 8  V rámci pobytu československých diplomatů v Moskvě občas docházelo k setkáním 

s korejskými delegáty.9 V září roku 1949 do Prahy přicestoval obchodní rada při severokorejské 

diplomatické misi v Moskvě Li Dju-Jen, který vyjádřil zájem KLDR na zakoupení průmyslových výrobků 

(například Lokomotiv), a poptával také asistenci při výstavbě korejského průmyslu. Jako platba byly 

nabízeny barevné kovy. Později strana KLDR označila tyto obchodní návrhy za neoficiální, což 

československou vládu poněkud překvapilo. V polovině června 1950 KLDR přednesla obdobné 

obchodní návrhy, ale během jednání vyšlo najevo, že nedisponuje dostatkem barevných kovů. 

Namísto nich Korejci nabídli nerosty a chemikálie, ale tyto suroviny ČSR vyhodnotila jako dostatkové, 

a tak opět nebyl obchod uzavřen.10 Alespoň se zatím do Koreje vyvezly elektromotory, tkaniny a 

papír, celkem v hodnotě asi 10 milionů korun.11 

Jeden z prvních konkrétních projevů „sovětizace“ zahraničně-politické orientace 

československé vlády v korejské otázce lze vysledovat do podzimu 1947, kdy se Československo na 

zasedání valného shromáždění OSN po boku sovětských delegátů postavilo proti americkému návrhu 

zřízení Dočasné komise OSN pro Koreu a uspořádání voleb za podmínek, se kterými nesouhlasili 

představitelé KLDR.12 K navázání jakýchkoli vztahů s Korejskou republikou nedošlo. K zásadnímu 

posílení československého zájmu o Koreu mělo dojít až s vypuknutím korejské války. 

  

                                                           
6
 JANEČEK, Pavel, pozn. 3. 

7
 Vztahy bývalého Československa, pozn. 5. 

8
 PÍŠA, Martin. Československo a korejská válka. Historický obzor. 1997, roč. 8, č. 3, S. 81-85, ISSN 1210-6097. s. 

82. 
9
 JANEČEK, Pavel, pozn. 3. 

10
 PÍŠA, Martin, pozn. 8. 

11
 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 35. 

12
 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 34. 
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2. Československo-korejské vztahy během korejské války 
 

2.1 Reakce na vypuknutí korejské války 
 

Dne 25. června překročila severokorejská vojska 38. rovnoběžku, která dosud tvořila hranici 

mezi severní a jižní částí Koreje. Ještě téhož dne Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci č. 82, která 

obvinila KLDR z útoku na území Korejské republiky a 27. června přijala rezoluci č. 83, která navíc 

doporučila poskytnout Korejské Republice mezinárodní asistenci nutnou k odražení útoku. Obě tyto 

rezoluce byly přijaty za neúčasti SSSR, která jednání bojkotovala kvůli sporu ohledně neuznání Čínské 

lidové republiky stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Stanovisko Československa ke vzniklé situaci 

již zcela jednoznačně kopírovalo sovětskou mezinárodní politiku. Již dne 30. 6. 1950 zaslal nový 

československý ministr zahraničních věcí Viliam Široký generálnímu tajemníkovi OSN Trygve Liemu 

telegram, v němž jménem celé vlády prohlásil, že rozhodnutí OSN bez účasti SSSR a ČLR jsou 

nezákonné.13 Další protestní vládní telegramy následovaly v příštích měsících.14 Ve dnech 7. a 9. října 

pronesl V. Široký na zasedání valného shromáždění OSN projevy, ve kterých vyzýval k okamžitému 

zastavení bojů a respektování „práva na sebeurčení Korejského národa“15 (navrhované okamžité 

stažení vojsk OSN by mělo pravděpodobně za následek ovládnutí celé Koreje silami KLDR). Poté, co 

OSN odhlasovala přijetí rezoluce povolující silám OSN pokračovat v ofenzivě na sever od 38. 

rovnoběžky, V. Široký toto odsoudil jako odchýlení od zásad činnosti OSN.16  K příležitosti 5. výročí 

osvobození Koreje dne 15. srpna 1950 prezident ČSR K. Gottwald, předseda vlády A. Zápotocký a 

ministr zahraničních věcí V. Široký poslali nejvyšším představitelům KLDR telegramy, které 

obsahovaly četná blahopřání k úspěchům v boji proti „americké agresi“. Zdůrazňovali především 

bratrství všech lidově-demokratických národů pod sovětskou záštitou.17 

Naopak proti existenci státního útvaru na jih od 38. rovnoběžky - Korejské republiky, se 

československá vláda ostře vymezila. Ve výše zmíněných telegramech je vláda Korejské republiky 

nazývána „nenáviděnou loutkovou vládou“, „pomahači imperialismu“ nebo „zrádci“.18 Nutno přiznat, 

že některé názory vlády se zakládaly na pravdě – jihokorejský režim zpočátku spíše spoléhal na 

                                                           
13

 ŠIROKÝ, Viliam. Telegram náměstka předsedy vlády a ministra zahraničních věcí V. Širokého Trygve Liemu.  
Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 154, ISSN 0032-6569. s. 1. 
14

 Protestní telegramy čs. vlády Radě bezpečnosti proti americké agresi v Koreji. Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 
196, ISSN 0032-6569. s. 1. 
15

 Přehled dosavadního jednání na V. zasedání valného shromáždění OSN. Rudé právo. 1950, roč. 31, č. 239, 
ISSN 0032-6569. s. 2. 
16

 Projev vedoucího čs. delegace V. Širokého. Rudé právo. 1950, roč. 31, č. 240, ISSN 0032-6569. s. 2. 
17

 Spravedlivý boj korejského lidu bude vítězně dobojován. Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 192, ISSN 0032-6569. s. 
1. 
18

 Spravedlivý boj..., pozn. 17. 
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oporu americké vojenské síly, než na podporu obyvatelstva. Kromě toho nelze popřít, že neúčast 

SSSR a ČLR v Radě bezpečnosti OSN umožnila americké vládě sledovat na Korejském poloostrově své 

vlastní cíle (tzv. politiku zadržování). Přesto o jakékoli snaze o objektivní hodnocení konfliktu nelze 

hovořit, neboť stanovisko ČSR bylo především podbarveno ideologickým faktorem.  

Korejský problém přesně zapadal do aktuálního ideologického konceptu. Mezi 

československou veřejností byl stranickou strukturou šířen obraz hrdinského korejského lidu 

bojujícího s fašistickými okupanty za svobodu své země. V oficiálních sdělovacích prostředcích se 

začalo o Korejcích (v obou státech) hovořit jako o jednotném národě, který směřuje k jedinému 

východisku – sjednocení země pod vlajkou lidové demokracie. Jako nepřítel byla označována zločinná 

„lisynmanovská klika“ podporovaná „americkými imperialisty“. Stranický aparát toto téma bleskově 

rozšířil do všech svých úrovní. Během několika dnů se rozpoutala masová vlna protestních prohlášení, 

která sahala od nejvyšších státních orgánů až po jednotlivé vesnice a výrobní závody. Začaly se 

sepisovat stovky „spontánních“ lidových rezolucí odsuzujících „americkou agresi v Koreji“.19 Obsahy 

takových prohlášení mnohdy dosahovaly poněkud absurdního charakteru. Lze si jen stěží představit, 

že například horníci se severočeských dolů měli z vlastní vůle neodkladnou potřebu vyjádřit se 

telegramem k otázce Korejského lidu a k činnosti Rady bezpečnosti OSN, jak je to prezentováno 

v jednom dobovém článku.20 Byla to akce podobného druhu, jako neslavně známá vlna lidových 

rezolucí pořádaná během procesu s Dr. Miladou Horákovou (ten vyvrcholil jen několik měsíců před 

začátkem korejské války). Korejské téma využily také četné akce a mírové manifestace v létě 1950. 

Příkladem lze uvést Slovanský den (2. července) 21 , nebo slavnostní zahájení 2. Kongresu 

mezinárodního svazu studentstva (15. července), kde byli přítomní korejští delegáti zahrnováni 

mohutnými ovacemi.22 

  

                                                           
19

 Další stovky resolucí ze závodů a vesnic proti americké agresi v Koreji. Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 162, ISSN 
0032-6569. s. 1. 
20

 Zastavte vraždění korejského lidu americkými útočníky! Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 198, ISSN 0032-6569. s. 
1. 
21

Slovanský den na Děvíně mohutnou manifestací za mír a přátelství mezi národy. Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 
157, ISSN 0032-6569. s. 5. 
22

 Slavnostní zahájení II. kongresu MSS. Rudé právo. 1950, roč. 30, č. 192, ISSN 0032-6569. s. 1. 
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2.2 Vznik zastupitelských úřadů 
 

Pro koordinaci chystané válečné pomoci pro KLDR bylo třeba co nejdříve vytvořit vzájemné 

zastupitelské úřady. Zpočátku se zvažovala možnost rozšířit působnost československého 

zastupitelství v Pekingu, ale nakonec bylo rozhodnuto vytvořit samostatné zastupitelství v Koreji.23 

Pomoc pekingského zastupitelství ovšem zůstala pro činnost nového úřadu velmi důležitá – sloužila 

jako informační a finanční uzel pro spojení s Československem i jako zdroj náhradního personálu (viz 

níže). 

První vyslanec Emil Hršel odevzdal své pověřovací listiny předsedovi prezídia Nejvyššího 

lidového shromáždění KLDR Kim Du-Bonovi dne 23. 9. 1950. Československé vyslanectví 

v Pchjongjangu tak bylo pátým zastupitelským úřadem v severní Koreji po sovětském, čínském, 

mongolském a maďarském úřadu.24 V otázce financování provozu úřadu se zdroje poněkud liší, ale 

lze říci, že diplomaté po nějakém období přijali nabídku poskytnutí diplomatického úvěru, a zároveň 

získávali finance skrze vyslanectví v Pekingu.25 Starší práce M. Píši uvádí, že diplomatický úvěr 

poskytnut nebyl.26 

Severokorejské vyslanectví v Praze vzniklo až v létě roku 1951. K příležitosti příjezdu vyslance 

Kim Un-Giho strana zorganizovala četné uvítací akce. Téměř na každém železničním nádraží, kterým 

vlak s korejskou delegací projížděl, čekal připravený zástup nadšeného obyvatelstva.27 Vrcholem 

programu byla uvítací akce po příjezdu do Prahy. Své pověřovací listiny Kim Un-Gi odevzdal do rukou 

V. Širokého dne 19. července 1951.28 Pro umístění vyslaneckého úřadu posloužila dobře vybavená 

dvoupatrová budova, z níž byly předtím vystěhovány čtyři rodiny. Celkové náklady na zřízení úřadu 

činily 1 401 343 korun. Financování zajistil diplomatický úvěr ve výši 5 milionů korun. 29 K tomu na 

žádost Kim Un-Giho putovaly na účet vyslanectví další 2 miliony korun jako „běžná praxe mezi 

ostatními lidově-demokratickými státy“. 30  

  

                                                           
23

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 35. 
24

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 35. 
25

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 35. 
26

 PÍŠA, Martin, pozn. 8. 
27

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 37. 
28

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 36. 
29

 Po měnové reformě v r. 1953 v hodnotě 1 milionu korun. 
30

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 37. 
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2.3 Činnost zastupitelských úřadů během korejské války 
 

Od samého počátku činnost československého vyslanectví v KLDR komplikovaly válečné 

událostmi. Letecká převaha vojsk OSN značně komplikovala cestování po už tak nekvalitní dopravní 

síti. S postupující frontou museli zaměstnanci několikrát přemístit svá pracoviště. 8. října 1950 byl 

úřad evakuován z Pchjongjangu do Sinidžu, 21. října dále do Supunu. Krátce na to museli pracovníci 

úřadu dokonce opustit území Koreje a za těžkých podmínek putovat po horách na území Číny, než se 

vrátili do korejského pohraničního města Manpo.31 Podmínky, ve kterých vyslanectví existovalo, líčí 

vyslanec Hršel v jedné ze svých zpráv: „Trpíme na nejnižší životní úrovni, trpíme zimou, nedostatkem 

jídla a teplého výstroje. (…) Musíme žít co nejprimitivněji. Psát a jíst všichni v jednom, stále spát na 

holé zemi… Spousty myší nedají spát a ničí potraviny. Jídlo většinou musíme vařit sami venku v kotli. 

Ač je již zima, topit v místnosti nelze… Neustálé letecké poplachy a odstřelování ve dne i v noci stále 

nás honí do krytu. Naše životní úroveň nepředstavitelně nízká… Ceny nejprimitivnějších výrobků a 

potravin jsou zde velmi vysoké, přičemž ovšem nelze žádné hodnotné produkty dostat. Noviny zde 

nevycházejí, rozhlas nefunguje, možnost sehnat jakékoliv informace ohromně ztížena.“32 Zimní 

anabáze podlomila Hršelovo zdraví, a tak se 6. března 1951 vydal na cestu do Prahy. Nahradila ho 

trojice pracovníků z pekingského vyslanectví – Pánovcem, Rotterem a Leglerem.33 V červnu 1951 se 

úřad přemístil do vyhovující budovy v Maramu, několik kilometrů severně od Pchjongjangu. Zde se 

opět obnovila diplomatická práce, nicméně došlo k dalším personálním změnám. Osazenstvo úřadu 

se zredukovalo na pracovníky Ryšku, Pizingera, a tři korejské civilní pracovníky. Mezi Ryškou a 

Pizingerem narůstaly neshody, v důsledku čehož byl Ryška 13. 3. 1952 odvolán a nahrazen 

zaměstnancem ministerstva národní obrany, majorem Rudolfem Babkou.34 Volba diplomata z řad 

vojska padla patrně v důsledku toho, že dosud navrátivší diplomaté se vraceli vesměs ve špatném 

zdravotním stavu. Major Babka vedl zastupitelský úřad až do 12. 8. 1954.35 Jeho hlavními úkoly bylo 

kromě standardních diplomatických úkonů především zjišťovat pro československou vládu materiální 

potřeby korejské strany, a starat se o činnost československé vojenské nemocnice,36 která zde 

zahájila činnost v roce 1952.37 Účastnil se nezbytných praktických úkonů (například rekognoskace 

                                                           
31

 JANEČEK, Pavel. pozn. 3, s. 35. 
32

 Hršel in JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 35. 
33

 JANEČEK, Pavel. pozn. 3, s. 36. 
34

 JANEČEK, Pavel. pozn. 3, s. 36. 
35

 Kolektiv autorů ÚDV. Aktivity československých institucí v jihovýchodní Asii v době korejské a vietnamské 
války. Securitas Imperii. 2002, roč. 9., s. 7-57, ISSN 1804-1612. s. 9. 
36

 PILÁT, Vladimír. Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce I. Historie a Vojenství. 1994, roč. 43, č. 2, S. 
132-161, ISSN 0018-2583. s. 134-136. 
37

 Viz. samostatná kapitola. 
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prostoru určeného pro nové umístění nemocnice), 38  rozhodoval o činnosti nemocnice a 

vyhodnocoval její potřeby (v čemž se někdy rozcházel se samotným lékařským personálem).39 Dále se 

podílel na přípravách činnosti Dozorčí komise neutrálních států40. Dne 25. ledna 1954 nabyl 

československý zastupitelský úřad statutu velvyslanectví.41 V srpnu se velvyslancem stal Jaroslav 

Sýkora.42 Vzhledem k blízkosti města Maramu k hlavnímu městu mohlo velvyslanectví působit bez 

přesunů až do roku 1955.43 

Činnost vyslance KLDR v Praze sestávala z různých návštěv, prohlídek či besed ve výrobních 

závodech, popř. účasti na oslavách korejských národních svátků44 (zpravidla oslavy či slavnostní 

večery na počest výročí osvobození Koreje Rudou armádou).45 Dalším úkolem vyslanectví byl 

ideologický dohled nad výchovou a pobytem korejských studentů a sirotků.46 V dubnu roku 1953 

vyslance Kim Un-GIho nahradil Pak Kil-Jon.47 

 

2.4 Fenomén oslav korejského státního svátku v ČSR v letech 1950-1953 

 

Při studiu dobového tisku si nešlo nevšimnout, s jakou intenzitou byl v Československu po 

roce 1950 vnímán korejský státní svátek 15. srpna, tedy den, kdy Koreu na konci druhé světové války 

osvobodila Rudá armáda. Páté výročí této události v roce 1950 ještě nemělo formu k tomuto účelu 

připravené oslavy, ale událost 2. kongresu Mezinárodního svazu studentstva v Praze, která začala 

právě 15. srpna, se stala mohutnou manifestací proti „americké agresi v Koreji“.48 Již od roku 1950 se 

tento den stal také tradiční příležitostí, kdy vládní představitelé posílali své každoroční pozdravy a 

gratulace do KLDR.  

V roce 1951 měla oslava 15. srpna již formu zvlášť pořádané události. Československý výbor 

obránců míru uspořádal večer 14. srpna v Průmyslovém paláci promítání korejského filmu „Mladí 

                                                           
38

 PILÁT, Vladimír, pozn. 36, s. 137-138. 
39

 PILÁT, Vladimír, pozn. 36, s. 150-151. 
40

 PILÁT, Vladimír. Příprava takzvané Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří v Koreji. Historie a 
Vojenství. 1998, roč. 47, č. 6, s. 58-83, ISSN 0018-2583. s. 61. 
41

 Kolektiv autorů ÚDV, pozn. 35. 
42

 Nový čs. velvyslanec v KLDR odevzdal pověřovací listiny. Rudé právo. 1954, roč. 34, č. 225, ISSN 0032-6569. s. 
8. 
43

 JANEČEK, Pavel. pozn. 3, s. 36. 
44

 JANEČEK, Pavel. pozn. 3, s. 37. 
45

 Oslava státního svátku Korejské lidově demokratické republiky v Praze. Rudé právo. 1953, roč. 33, č. 226, 
ISSN 0032-6569. s. 2. 
46

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 37. 
47

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s.37. 
48

 Slavnostní zahájení II. kongresu MSS, pozn. 22. 
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partyzáni“ spojené s mohutnou manifestační akcí.49 Promítací prostory byly bohatě odzdobeny 

korejskými vlajkami a portréty Kim Ir-Sena, Stalina a Gottwalda. Manifestace se zúčastnili i ministr 

informací a osvěty V. Kopecký, ministr těžkého průmyslu G. Kliment, ministr spravedlnosti Š. Rais a 

vyslanec KLDR Kim Un-Gi. Úvodní řeč předsedkyně Československého výboru obránců míru Anežky 

Hodinové-Spurné přerušoval bouřlivý potlesk a provolávání slávy Kim Ir-Senovi. Svým projevem 

přispěl i korejský velvyslanec. Následujícího dne se pokračovalo oslavou na půdě korejského 

vyslanectví za hojné stranické i mezinárodní účasti.50 

Oslavu v roce 1952 organizoval Ústřední výbor Národní fronty. Jednalo se o slavnostní večer 

ve Valdštejnských zahradách, opět za účasti členů vlády, vysokých stranických představitelů, vyslance 

KLDR a mnoha zahraničních představitelů. Po projevech vystoupila skupina korejských dětí 

s ukázkami lidové tvořivosti.51  V roce 1953 se oslava odehrávala velmi podobně, avšak umocněna 

nedávným uzavřením míru v Koreji. Tentokrát měl hlavní slovo ministr zahraničních věcí V. David. 

Podobná akce byla uspořádána v Bratislavě za účasti člena Korejské strany práce Li Džon-Muka a 

tajemníka pražského vyslanectví Li Sen-Moa.52 

  

                                                           
49

 Československý lid stojí v boji za mír po boku korejského lidu. Rudé právo. 1951, roč. 31, č. 191, ISSN 0032-
6569, s. 1. 
50

 Oslava korejského národního svátku v Praze. Rudé právo. 1951, roč. 31, č. 192, ISSN 0032-6569, s. 1. 
51

 Slavnostní večer na počest státního svátku Korejské lidově demokratické republiky. Rudé právo. 1952, roč. 
32, č. 214, ISSN 0032-6569, s. 1-2. 
52

 Oslava státního svátku Korejské lidově demokratické republiky v Praze. Rudé právo. 1953, roč. 33, č. 226, 
ISSN 0032-6569, s. 2. 
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3. Československo-korejské vztahy po r. 1953 
 

Korejská válka skončila 27. července 1953 podepsáním dohody o příměří mezi OSN, KLDR a 

Čínou. Obě strany se během války dostaly do situace, kdy mohly úplně podlehnout nepříteli, takže v 

závěru mohly považovat konečný stav za vlastní vítězství. Jak KLDR, tak Korejská republika válku 

přetrvaly, aniž by došlo ke vzájemnému smíření. Oba tyto režimy měly zájem na upevnění stávajících 

spojenectví v rámci mocenských bloků, proto i vztahy KLDR a Československa setrvaly v přátelském 

duchu. Příměří bylo patřičně oslaveno telegramy čelních představitelů československé vlády pro 

severokorejského předsedu rady ministrů Kim Ir-Sena.53 I nadále trvalo sledováno nesmiřitelně 

negativní stanovisko vůči samotné existenci Korejské republiky, jakožto „kolonie amerických 

imperialistů“. Právě uzavřením příměří začala asi nejdůležitější etapa diplomatické spolupráce s KLDR 

- účast Československa (po boku Polska, Švýcarska a Švédska) jako neutrálního státu v rámci 

Repatriační komise neutrálních států (dále RKNS) a Dozorčí komise neutrálních států (dále DKNS), 

které dohlížely na poválečné dění po celém Korejském poloostrově. Pobyt některých členů komise na 

území jižně od 38. rovnoběžky se stal na dlouhou dobu jediným zevrubným kontaktem Čechoslováků 

s tímto státem. Československé účasti v těchto komisích se věnuji ve zvláštních kapitolách. 

 

3.1 Vzájemné návštěvy politických představitelů 
 

Po skončení války nastalo vhodné klima k uskutečnění vzájemných oficiálních návštěv. 25. 

října 1954 navštívila Prahu vládní delegace z KLDR v čele s ministrem zahraničního obchodu Din Ban-

Sunem a vyslancem KLDR Jan Jen-Sunem, který působil v úřadu od r. 1954.54 Dne 28. října pak 

návštěva uctila památku K. Gottwalda v jeho mauzoleu i památku sovětských vojáků u památníku v 

pražských Olšanech.55 Uskutečnění československé návštěvy do KLDR dlouho nahrazovala trvalá 

přítomnost kontingentu v DKNS, který se po omezení kontrolních aktivit v roce 1956 více orientoval 

na politicko-diplomatickou činnost.56 

V druhé polovině 50. let došlo k prvním vzájemným oficiálním návštěvám hlav obou států. 

Dne 21. června 1956 navštívil Prahu Kim Ir-Sen doprovázený delegací dalších vrcholných představitelů 
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 Telegram předsedy vlády Viliama Širokého maršálu Kim Ir Senovi. Rudé právo. 1953, roč. 33, č. 209, ISSN 
0032-6569, s. 1. 
54

 Příjezd korejské vládní delegace do Prahy. Rudé právo. 1954, roč. 35, č. 297, ISSN 0032-6569, s. 1. 
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 Z návštěvy korejské vládní delegace. Rudé právo. 1954, roč. 35, č. 299, ISSN 0032-6569, s. 3. 
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 Kolektiv autorů ÚDV, pozn. 35, s. 11. 
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Ústředního výboru korejské strany práce.57 Při této příležitosti byly kromě tradičních proslovů o 

nerozborném přátelství uzavřeny dohody mezi ČSR a KLDR o spolupráci v hospodářské a kulturní 

oblasti. Korejci mimo jiné zhlédli představení Smetanovy Prodané nevěsty v Národním divadle58 a 

navštívila plzeňský závod V. I. Lenina (bývalé Škodovy závody), který dodával své výrobky do Koreje.59 

Proběhlo také setkání se skupinou korejských sirotků ubytovaných v internátu v Houšťce.60 Dne 23. 

června delegace opustila Prahu a přesunula se na Slovensko.61 Zde se program více orientoval na 

návštěvy pracujících. Kim Ir-Sen navštívil bratislavský Závod mieru na výrobu umělých vláken, zhlédl 

stavební práce na panelovém domě, navštívil venkov62 a absolvoval projížďku po Dunaji.63  Delegace 

pronesla i vyslechla spousty nadšených proslovů. Dne 25. června korejská návštěva opustila 

Československo a letadlem pokračovala ve svém „evropském turné“ směrem do Bulharska.  

V roce 1959 navštívila československá státní delegace vedená prezidentem Antonínem 

Novotným Čínu, KLDR a Mongolsko k příležitosti 10. výročí vyhlášení Čínské lidové republiky.64 Ve 

skupině byli přítomni kromě prezidenta Novotného také náměstek předsedy vlády R. Barák, tajemník 

ÚV KSČ J. Hendrych a ministr zahraničních věcí V. David. Letadlo s hosty přistálo v Pchjongjangu 7. 

října.  Ze znění reportáže v Rudém právu lze odhadnout, že přivítání od 250 000 místních obyvatel 

mělo charakter obrovské masové manifestace, jaké jsou v KLDR dodnes tradicí.65 Do programu bylo 

zařazeno setkání s Kim Ir-Senem a předsedou prezidia nejvyššího lidového shromáždění Čoj Jon-

Genem. Obě strany spolu projednávaly otázky vzájemné spolupráce a srovnávali své postupy při 

výstavbě socialismu. 66  Hosté vystupovali s proslovy, navštěvovali výrobní závody 67  a zhlédli 

ceremoniál na památku vojáků armády KLDR padlých ve válce. Na Novotného počest proběhl koncert 

korejských, českých i slovenských lidových písní. Delegace se mimo jiné setkala i se skupinou 

československých odborníků, kteří se na severovýchodě země podíleli na obnově vodních 

elektráren, 68  dále se Sovětským velvyslancem A. M. Puzanovem a s vojenským přidělencem 
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generálmajorem A. I. Malcevským. 69 Návštěva skončila 11. října, kdy československá delegace letecky 

pokračovala ke své návštěvě Mongolska.70 

Další formu vzájemného kontaktu představovaly návštěvy kulturního charakteru. První 

taková návštěva se odehrála již v září 1951, kdy v Praze úspěšně vystoupil korejský taneční a pěvecký 

sbor.71 Další Korejci společně s čínskou kulturní delegací navštívili Československo 4. března 1955.72 

Dostalo se jim přivítání od ministra kultury L. Štolla. Jejich úkolem údajně bylo seznámit se s různými 

stránkami československého kulturního života. Po šesti týdnech pobytu Korejci pokračovali směrem 

do Rumunska.73 

 

3.2 Československo v Repatriační komisi neutrálních států 
 

O vzniku a podobě RKNS bylo definitivně rozhodnuto v Dohodě o repatriaci válečných zajatců 

z 8. června 1953.74 Plánovanou činností RKNS měl být dohled nad válečnými zajatci, dále tzv. 

„vysvětlovací činnost“ – informování zajatců o možnostech repatriace a následné posuzování jejich 

žádostí o repatriaci. Severokorejsko-čínská strana měla právo nominovat do komise dva „neutrální“ 

státy – staly se jimi Československo a Polsko. Strana OSN nominovala Švýcarsko a Švédsko.75 Tuto 

sestavu doplnila Indie, která dostala na starost ostrahu zajatců během repatriace. Československá 

vláda oficiálně projevila souhlas s účastí 12. června 1953. Vybraná skupina, sestávající převážně 

z civilních zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí s propůjčenou vojenskou hodností, vyrazila do 

KLDR 18. srpna. 

Na úvodní řeči delegáta Ladislava Šimoviče na zahajovací schůzi repatriační komise je zajímavá 

neobvyklá absence jakýchkoli stranění té či oné straně konfliktu.76 Byla to zřejmě snaha o navenek 

neutrální vystupování. Praxe vypadala ovšem zcela odlišně - československá a polská část komise od 

samého začátku udržovala každodenní kontakt s příslušníky armád KLDR a ČLR, aby mohla vytvořit co 

možná nejvýhodnější podmínky repatriace pro zajatce ze severu. Tím obě skupiny vlastně přímo 
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porušovaly svoji neutralitu.77 Mise neměla dlouhého trvání, skončila podle plánu 21. února 1954, a to 

navzdory nesouhlasu československé a polské skupiny.78 Tento nesouhlas provázelo zdůvodnění, že 

existuje „podezření na existenci tajných organizací, které znemožnily válečným zajatcům požádat o 

repatriaci“.79  

 

3.3 Československo v Dozorčí komisi neutrálních států 
 

Vzhledem k již navázaným diplomatickým stykům, ideologické vhodnosti a zdánlivé 

nezúčastněnosti Československa v korejském konfliktu projednávala severokorejsko-čínská strana 

nominaci Československa do připravované Dozorčí komise neutrálních států již od roku 1952.80 

Československé přípravy pro činnost kontingentu se odvíjely od faktu, že mise byla hodnocena jako 

„bojový úkol“. Armáda sestavila takzvanou zvláštní skupinu, která ve své prvotní podobě čítala 

celkem 380 vojáků.81 Nicméně během roku 1952 jednání v Koreji opět zkrachovala, takže velení 

skupinu deaktivovalo.82 Vyjednávání v roce 1953 ale opět naznačovala naději na příměří, a tak byla 

31. března příprava zvláštní skupiny obnovena.83 Oficiálně složení DKNS stanovovala Dohoda o 

příměří mezi Jižní Koreou a KLDR ze dne 27. července 1953. Nominované složení se shodovalo (s 

výjimkou Indie) se složením RKNS, tedy ČSR, PLR, Švýcarsko a Švédsko.84 Navzdory mírovému 

charakteru mise byla zvláštní skupina důkladně vyzbrojena - v práci V. Piláta nalezneme srovnání 

československého mužstva a výzbroje (384 mužů, 5 lehkých kulometů, 10 000 nábojů, 600 ks. 

útočných ručních granátů, samopaly a pistole) s počty a výzbrojí švýcarské skupiny (několik desítek 

mužů ozbrojených toliko osobními pistolemi).85  Ještě před odjezdem dne 22. 7. 1953 se zvláštní 

skupina v důsledku čínských námitek zredukovala na počet 300 osob. Během cesty vlakem všichni 

účastníci procházeli důkladným politickým školením, aby během pobytu v Koreji nehrozilo jejich 

přeběhnutí na stranu OSN.86 

Samotná činnost DNKS začala v srpnu 1953. Měla spočívat v důsledné kontrole vstupních míst 

– přístavů a letišť v celé (tedy i jižní) Koreji, aby žádná ze znepřátelených stran nemohla dovážet další 
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vojenský materiál. Povoleno bylo jen střídání personálu ve stávajících počtech a výměna 

opotřebované techniky.87   Celá výprava se proto rozdělila do kontrolních skupin, které buď 

kontrolovaly určená místa, nebo se podle potřeby přesouvaly. Československý a polský kontingent 

považovaly kontrolu na území KLDR toliko za formalitu, a tak byly početně posíleny zejména kontrolní 

skupiny operující na území Korejské republiky. Celkový charakter působení této části komise vycházel 

z úzké spolupráce s příslušníky armád KLDR a Číny.88 Čechoslováci a Poláci záhy narušili funkci komise 

různými obstrukcemi a výhradami ke švýcarsko-švédské skupině. Například na severu se kontroly 

omezovaly na materiál, který byl výslovně vyznačen jako vojenský, zatímco jakékoli kontrolování 

jiných zásilek (tedy „pomoc mírového tábora“) československo-polská část komise odsuzovala jako 

zasahování do vnitřních záležitostí KLDR, jak stojí v úryvku ze zprávy Ministerstva zahraničních věcí o 

činnosti DNKS z roku 1954.89  V dobové knize účastníka DKNS Jiřího Kubky zase najdeme kritické 

poznámky na adresu sil OSN, které měly obcházet omezení dovozu zbraní jejich dovážením po 

částech, pod jiným označením apod.90 Mezi oběma tábory v komisi vznikl uměle udržovaný odstup, 

živený politickou zaujatostí. Ze strany Československa tento odstup dobře vystihuje hodnocení 

Švýcarů a Švédů ve výše zmiňované Kubkově knize. Kubka jejich argumentaci popisuje jako 

nerozumnou a zmatenou, celkově pak příliš ovlivněnou buržoazními školami.91 Následně líčí jejich 

zamlklost při pohledu na válečné škody. Takové hodnocení shledávám jen o trochu mírnějším, než 

jaké platilo pro „americké imperialisty“. Je zřejmé, že DKNS kvůli takovýmto konfliktům ztrácela na 

účinnosti. V roce 1956 počet kontrolních skupin klesl a činnost se omezila na sídlo DKNS 

v Pchanmundžomu. Z aktivní kontrolní činnosti zbylo pouhé pravidelné zaznamenávání informací 

poskytovaných oběma stranami, a v této podobě zůstala činnost DKNS až do ukončení 

československé účasti v roce 1992.92 

 

3.4 Fenomén oslav korejského státního svátku v ČSR po roce 1953 

 

Korejský svátek osvobození Rudou armádou, slavený 15. srpna, si Československo každoročně 

připomínalo i po skončení korejského konfliktu.  Již se nejednalo o masové manifestace, k jakým 

došlo v roce 1951, ale o slavnostní večery s účastí stranických špiček, korejského vyslance, zástupců 
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armády, umělců a zahraničních hostů. Místem konání se staly buď Valdštejnské zahrady, nebo Obecní 

dům v Praze. V roce 1961 se při této příležitosti konala navíc tisková konference s velvyslancem KLDR 

Tjan Ik-Chuanem. Ale částečně vinou rozepře mezi SSSR a Čínou, částečně personálními změnami, 

které souvisely s postupnou změnou politického klimatu v Československu v první polovině 60. let, 

částečně i vlivem uplynulé doby se tradice okázalých projevů bratrství s KLDR v 60. letech dlouho 

neudržela. V roce 1963 byla oslava 18. výročí nejspíše vynechána, protože právě 15. srpna zahájila 

svou návštěvu Prahy první sovětská kosmonautka V. Těreškovová.93 Tisk tehdy poprvé přerušil tradici 

článků s korejskou tematikou94 a toto přerušení se ukázalo jako definitivní. Vládní představitelé sice 

pokračovali v pravidelném posílání pozdravných telegramů do KLDR i nadále, to už ale byla běžná 

praxe, srovnatelná s mnoha jinými spřátelenými státy. 

 

3.5 Události na světovém mistrovství žen v basketbalu v Praze 1967 
 

Ačkoli se po roce 1950 Československo snažně vyhýbalo kontaktům s Korejskou republikou a 

stejně jako ostatní státy východního bloku stále odmítalo uznat její existenci, přesto došlo k několika 

setkáním na poli sportu. Nejprve se na Olympijských hrách v Tokiu v roce 1964 střetli českoslovenští a 

jihokorejští fotbalisté.95 K mnohem problematičtější události však došlo o tři roky později.  V roce 

1967 hostila Praha mistrovství světa žen v basketbalu. Účastnila se také jihokorejská reprezentace, 

proti čemuž se ohradila KLDR.96 To znamenalo snad vůbec první explicitní neshodu v dosavadních 

vzájemných vztazích. V následku toho se celý turnaj málem neuskutečnil, protože na ÚV KSČ bylo do 

poslední chvíle projednáváno, zda je účast jihokorejských basketbalistek politicky přípustná.97 

Nakonec byl turnaj povolen. V následném zápase mezi KR a ČSR zvítězily korejské sportovkyně o 

jediný bod (67:66). Československý tisk nebyl ochoten uznat porážku a neúspěch dal za vinu trenérovi 

československého družstva.98 Korejky v turnaji vybojovaly druhé místo, protože byly ve finále 

poraženy družstvem Sovětského svazu. Politický tlak se nakonec projevil - korejskému družstvu 

nebylo dovoleno se zúčastnit ani závěrečného ceremoniálu,99 byly vyhoštěny z republiky a dopraveny 
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na hranice západního Německa.100 Stříbrné medaile jim pořadatelé poslali až dodatečně.101 Článek o 

vztazích mezi ČSR a KR na stránkách Českého velvyslanectví v Soulu mluví o těchto událostech jako o 

důvodu zhoršení vztahů mezi ČSR a KLDR,102 ale k tomuto tvrzení se mi nepodařilo dohledat žádné 

další informace.  O celé záležitosti poskytl tehdejší trenér československého družstva Miloslav Kříž 

krátký rozhovor103 pro sportovní rubriku zpravodajského serveru iDnes. Z tohoto rozhovoru jsem 

čerpal některé doplňující údaje. 
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4. Československá válečná a poválečná pomoc pro KLDR 
 

4.1 Formy materiální pomoci poskytnuté během korejské války 
  

Hned po vypuknutí korejského konfliktu se Československo zařadilo mezi přední dodavatele 

materiálu do KLDR. Československá pomoc byla organizována ve dvou liniích: linie vládní, která 

zajišťovala především dodávky materiálu, provoz vojenské nemocnice a péči o sirotky a studenty; a 

linie masových organizací, například ROH, akčních výborů NF, svazu žen, Sokola apod., jejichž pomoc 

probíhala formou sbírek. Obě tyto linie řídil politický sekretariát ÚV KSČ.104  Ihned po vypuknutí 

korejské války si generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský vyžádal rekapitulaci dosavadních styků.105 

Z té vyplynulo, že Československo vlastně nemá žádné relevantní znalosti o potřebách a situaci svého 

spojence. Přesto stranický aparát již v červenci roku 1950 zmobilizoval výrobní družstva k zvláštním 

pracovním závazkům.106 Zpočátku byla pomoc bojující Koreji spíše dalším z argumentů pro „boj za 

mír“ v podobě překonávání pracovních norem. Některé rané akce se dokonce ukázaly jako zbrklé a 

zbytečné – například nashromážděná dárcovská krev musela být zlikvidována, protože neexistoval 

způsob, jak ji uchovat během dlouhé cesty do Koreje.107 I přesto se do počátku roku 1951 stalo 

Československo třetím největším dodavatelem materiálu po Sovětském svazu a Čínské lidové 

republice. V březnu 1951 dorazila do ČSR severokorejská delegace vedená ministrem financí Coj Čan-

Ikem, aby upřesnila, které formy pomoci jsou nejvíce potřeba. Jednalo se zejména o lokomotivy, 

silniční vozidla, průmyslové stroje, zimní oblečení a pláště, textilní látky, obuv, předměty spotřebního 

a lékařského průmyslu (vakcíny, obvazový materiál).108 Většina těchto dodávek byla splněna do konce 

roku 1951.109 V dubnu 1952 politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl, že nelze vyhovět všem požadavkům 

KLDR, aniž by to narušilo československou ekonomiku.110 Objem pomoci kulminoval v letech 1951-52, 

kdy celková hodnota dodávek činila již asi 850-900 milionů korun.111 V roce 1953 ČSR poskytla pomoc 

v hodnotě asi 150 milionů korun. Celkem tedy činila Československá pomoc pro KLDR během války 

přibližně jednu miliardu korun.112 Časem bylo více a více zřejmé, že KLDR nebude schopná tyto částky 
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uhradit, a proto bylo od požadavku úhrady upuštěno. Pomoc byla v duchu internacionalismu 

prohlášena za dar.113 

Jednou z forem pomoci se stalo i vyslání vojenské nemocnice v roce 1952. Tento krok 

vycházel z faktu, že v Koreji již působila maďarská114 a rumunská115 vojenská nemocnice. Provoz 

československé vojenské nemocnice v letech 1952-1953 si vyžádal 23 milionů korun z rozpočtu 

ministerstva obrany a v rámci poválečné civilní nemocnice dalších asi 27 milionů korun. Vedle lékařů 

byli do Koreje po válce posíláni i odborníci z jiných odvětví. Další zvláštní formou pomoci se stala péče 

o skupiny korejských studentů a sirotků, vyslaných do Československa. Náklady zde činily asi 24 

milionů korun. Jejich uhrazení si rozdělilo ministerstvo školství, věd a umění spolu s Československým 

červeným křížem.116 

4.2 Formy materiální pomoci poskytnuté po skončení korejské války 
 

Dne 2. září 1953 vydala ČTK následující zprávu: „Vláda Československé republiky projednala v 

těchto dnech otázku pomoci korejskému lidu, který po odražení agresorů a po uzavření dohody o 

příměří vyvíjí nové obrovské úsilí na obnově hospodářství své krásné vlasti. Vláda ČSR, vycházejíc ze 

společného zájmu na šťastném mírovém rozkvětu Koreje a za upřímného přátelství, které spojuje 

naše národy, se rozhodla poskytnout Korejské lidově demokratické republice rozsáhlou pomoc při 

obnově a výstavbě jejího národního hospodářství, a to jak cestou pomoci materiálními dodávkami, 

tak i cestou pomoci vědecko-technické…“117 Tímto začalo nové, poválečné období československé 

pomoci pro KLDR. Nevyznačovalo se takovou nárazovostí a masovostí, s jakou probíhala pomoc 

během války. Především měla mnohem promyšlenější charakter. Vojenská nemocnice byla 

převedena na civilní status a začala zastávat funkci nemocnice pro civilní obyvatelstvo. Dodávky 

materiálu se orientovaly na poválečnou obnovu země. KLDR obdržela například komponenty pro 

obnovení výroby elektrické energie.118 Přijížděli odborníci, kteří se nejen podíleli na obnově, ale i 

zaučovali své korejské kolegy v pokročilejších pracovních metodách. Nicméně i přes větší 

promyšlenost pomocných akcí a klidnější, poválečnou situaci se Čechoslováci v Koreji nepřestali 

potýkat s nevypočitatelnými zvláštnostmi místního klimatu a povahou obyvatelstva. Následující 

kapitoly budou věnovány bližšímu pohledu na tyto formy pomoci. 
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4.3 Činnost československé vojenské nemocnice v Koreji 
 

Během korejské války vyslalo do KLDR polní nemocnici řada evropských zemí východního 

bloku. Počátkem roku 1952 začala být taková mise plánována i v Československu. Povel ke 

konkrétním přípravám vydal politický sekretariát ÚV KSČ na své 39. schůzi, dne 10. ledna 1952. 119 

Řízení akce připadlo ministerstvu národní obrany v součinnosti s ministerstvem zahraničních věcí, 

zdravotnictví a obchodu. Byla připravena skladba lékařského personálu a rozhodnuto o přidělení 

politického pracovníka. Nejzákladnějšího personál se měl zajistit až v působišti nemocnice. Ve zprávě 

o vyslání mobilní vojenské nemocnice, vypracované plk. MUDr. F. Černým se dozvídáme o ideových 

motivech i o očekávaném vojenském přínosu mise: „Vrchní velitel čs. branné moci, president 

Československé republiky Klement Gottwald uložil ministru národní obrany, aby připravil k odeslání 

na pomoc hrdinnému korejskému lidu, který již druhý rok udatně a obětavě čelí zuřivému náporu 

celého imperialistického světa, jednu CHPPN120 s nutným kvalifikovaným zdravotnickým personálem. 

Tato pomoc bude projevem solidarity našeho pracujícího lidu s hrdinným lidem korejským v boji proti 

společnému nepříteli a za společné cíle. Bude také významnou příležitostí, aby čs. vojenská 

zdravotnická služba získala cenné poznatky a zkušenosti o soudobé válce, které by byly v případě 

aktivní obrany vlasti neocenitelným přínosem pro naši armádu,…“121 Z uvedeného vyplývá, že tuto 

akci chápalo velení jako součást přípravy na očekávaný konflikt se západními mocnostmi. V. Pilát ve 

své práci hodnotí tehdejší význam akce především jako politický a vojenský, až poté humanitární.122 

 Mezitím si vyslanec R. Babka vyžádal setkání s představiteli ministerstva zdravotnictví KLDR. 

Zde předložil nabídku pomoci ve formě vojenské nemocnice. Korejci nabídku okamžitě přijali. Dále R. 

Babka zkoumal praktické otázky provozu nemocnice skrze návštěvy obdobných míst, například již 

fungující rumunské nemocnice v Koreji. Ve své zprávě z 8. února 1952 uvedl, že zde nalezl otřesné 

podmínky a nespolehlivý personál.123 20. února Babka provedl rekognoskaci prostoru určeného pro 

budoucí misi, ale ukázalo se, že toto místo bylo pro provoz nemocnice zcela nevhodné. Babka si byl 

vědom, že mise bude takto vystavena vážným rizikům, ale jeho varování zatím nikdo z nadřízených 

nebral na zřetel.124  
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Mezitím probíhal na základě kádrových posudků výběr vojenských lékařů. Také výběr 

civilního personálu byl velice podobný vojenskému, snad jen s tím rozdílem, že požadavky 

postrádaly množství specificky vojenských termínů.125 Obětí politických kritérií se stal těsně před 

odjezdem mise MUDr. Placák, který měl původně zastávat funkci hlavního chirurga. 126 Další zmatky 

při odjezdu způsobovalo pozdní dodání cestovních pasů personálu (nakonec musely být dodány 

letecky přímo na hranice).127 Nakonec ale celá výprava 17. 4. 1952 dorazila na místo určení.128 Tam se 

skupina osobně přesvědčila o oprávněnosti Babkových varování – vybrané místo nebylo předem 

připravené, a navíc se ukázalo jako zcela hygienicky a stavebně nevyhovující. Spolupráce s Korejci se 

potýkala se značnými problémy kvůli jazykové a kulturní bariéře. Proto se i samotní lékaři museli 

zapojit do stavebních prací.129 Navíc již v polovině června měl každý lékař na starost v průměru 70 

pacientů.130 Muselo to být tvrdé setkání s realitou oproti propagandou rozšiřovanému obrazu o „zemi 

jitřní svěžesti“ plné pracovitých a politicky uvědomělých Korejců. Tyto okolnosti pravděpodobně 

nahrávaly sporům mezi vyslancem Babkou, politickým pracovníkem Frantou a lékařským personálem 

ohledně vlastní náplně činnosti nemocnice131 a vztahu ke korejským spolupracovníkům.132 Situace se 

uklidnila až na přelomu června a července. V březnu 1953 se nemocnice přestěhovala na nové místo 

– do vesnice Onsanri dále v severokorejském týlu.133 

Ve stejné době byl lékařský personál nahrazen druhou skupinou, tentokrát vedenou MUDr. 

Placákem, vybraným pro vytrvalý zájem. Nicméně ani tato skupina musela projít politickými kritérii, 

pročež předem přišla o dva lékařské pracovníky.134 Problémy, se kterými se nově příchozí lékaři 

setkali, byly obdobné, snad jen s výjimkou, že po zkušenostech první skupiny došlo ke splnění 

některých zásobovacích požadavků – například byly z Československa dopraveny montovatelné 

dřevěné domky. Fyzické a psychické vypětí se negativně projevovalo na výkonech a kázni 

československého personálu.135 Dne 10. července 1953 sice nemocnice obdržela putovní vlajku pro 

nejlepší vojenskou nemocnici, věnovanou samotným Kim Ir-Senem, ale to nemělo na vlastní chod 

takřka žádný vliv (snad kromě povzbuzení pro politické pracovníky).136 
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4.4 Činnost československé civilní nemocnice v Koreji 
 

Provoz vojenské nemocnice pochopitelně pokračoval i krátce po skončení korejské války. Na 

obou stranách se uvažovalo o změně způsobu jejího fungování. Československo k tomu vedly 

zejména finanční důvody. V srpnu 1953 požádal severokorejský ministr zahraničí Nam-Il o přemístění 

nemocnice do Čchongdžinu s tím, že nabude civilního statutu.137 Dne 10. října 1953 sdělil šéf 

sekretariátu ministra národní obrany brig. gen. Strašil náčelníkovi zdravotnické správy gen. Černému, 

že požadavky KDLR překračují možnosti financování ministerstvem národní obrany, a proto by 

financování celé akce měl převzít civilní sektor, tedy ministerstvo zdravotnictví.138 Dne 9. 11. 1953 

bylo na schůzi politického sekretariátu ÚV KSČ rozhodnuto, že vybavení vojenské nemocnice v 

Onsanri bude převedeno do vlastnictví vojenské zdravotnické správy KLDR, personál se přesune do 

Čchondžinu a bude doplněn o dalších 67 pracovníků. Financování a zásobování má převzít 

ministerstvo zdravotnictví.139 Na ministerstvu národní obrany zůstala jen otázka zajištění pomocného 

personálu.140 Přesun z Onsanri do Čchondžinu proběhl během listopadu a prosince 1953.141 

Československá civilní nemocnice působila v Čchodnžinu až do roku 1956. Vedoucím první 

skupiny lékařů byl MUDr. F. Kotelenský. Lékařský personál se postupně rozrostl na asi 60 osob. V říjnu 

1954 první skupinu vystřídal druhá skupina pod vedením MUDr. B. Lobovského. Během roku 1956 

zde působila ještě třetí skupina pod vedením MUDr. E. Šmída.142 Kromě samotné zdravotní činnosti v 

Čchondžinu působil československý personál příležitostně i na okolních nemocnicích, dále založil 

medicínský institut a pořádal odborné semináře.143  Dne 31. 12. 1956 byla na základě usnesení vlády 

ČSR nemocnice předána do vlastnictví KLDR. Od začátku roku 1957 se další zdravotnická pomoc 

poskytovala na základě zvláštního mezinárodního protokolu.144 

Působení československých lékařů v Koreji bylo před rokem 1989 víceméně utajovanou 

skutečností. Existovaly vzácné výjimky, které se ale týkaly činnosti civilní nemocnice, například 

nenápadný článek „Návrat skupiny čs. zdravotníků z Koreje“145 v Rudém právu z ledna roku 1955 

nebo článek „Pomoc příslušníků čs. vojenské zdravotnické služby lidu KLDR.“,146 vydaný v r. 1988 ve 
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Vojenských zdravotnických listech.147 Zájem o tuto problematiku ožil teprve počátkem 90. let. V roce 

1993 bylo zahájeno vyšetřování kvůli podezření, že se českoslovenští lékaři během války v Koreji a ve 

Vietnamu dopouštěli nehumánních experimentů na zajatých amerických vojácích, zejména pilotech. 

Tuto otázku vyvolal svou výpovědí bývalý československý generál Jan Šejna, který v roce 1968 zběhl z 

Československa. Gen. Šejna vystoupil s tvrzením, že se setkal s dokumenty, které výše uvedené 

podezření dokazují.148 Soudní šetření bylo ukončeno v roce 1995 se závěrem, že nebyly nalezeny 

žádné důkazy ani důvod k takovému podezření. Ke stejnému závěru dospěla i odborná práce z roku 

2002, zpracovaná Ústavem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, a vydaná ve sborníku 

Securitas Imperii č. 9.149 Tato práce, částečně vzniklá za účelem odborného vyvrácení Šejnových 

tvrzení, shrnuje činnost československého lékařského personálu v Koreji, a proto jsem z ní v této části 

práce hojně čerpal.  

 

4.5 Působení dalších civilních odborníků v Koreji 
 

Na základě pokračující československé iniciativy do Koreje mířili i odborníci z dalších odvětví, 

zejména z oblasti stavebního inženýrství. Tato praxe se stala od 50. let běžná ve spojení s mnoha 

asijskými zeměmi, například Mongolskem150 nebo Čínou.151 V roce 2009 vydal časopis Acta historica 

Universitatis Silesianae Opaviensis článek Martina France, který je rozborem nalezeného zápisníku 

neznámého českého inženýra, krátce působícího v KLDR (10. června až 23. září 1956).  Podle zápisků 

autor odhaduje, že se jednalo o stavebního projektanta, nejspíše zaměstnance Pražské Kovoprojekty. 

Autor článku se podle svých slov snažil vkládat do článku úryvky zcela autenticky. To napomáhá vcítit 

se do situace odborníků, kteří byli v rámci svého poslání konfrontováni se zcela odlišným kulturním a 

klimatickým prostředím. Jejich zážitky, stejně jako zážitky lékařů a pracovníků zastupitelského úřadu 

působí zcela v kontrastu s idylickým obrazem Koreje, který se snažila vytvořit propaganda. Pokusím se 

zde konfrontovat několik úryvků inženýrových zápisků se zcela rozdílnými informacemi 

v dobovém, ideologicky pojatém cestopise J. Hronka, se kterými se tento inženýr mohl ještě před 

odjezdem setkat. Hronek například ve své knize píše na adresu spolupráce s Korejci následující: 

„…Netrvalo však ani čtvrt hodiny a na místě byli bíle odění sedláci z blízké vesnice. Přišli bez hluku, ve 
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spořádaném zástupu, s lopatami na ramenou, okamžitě se dali do práce, netrvalo dlouho, překážka 

byla odstraněna a kolona vozidel se opět dala do pohybu. Obrátil jsem se na poblíž stojícího 

korejského důstojníka s pochvalnou poznámkou. Pokrčil rameny: >>Náš boj má podporu všeho lidu. 

To není fráze, ale skutečnost. Máme tolik pomocníků, kolik potřebujeme. Všiml jste si, že tu pracovali 

jen samí starší lidé? Mladí jsou na frontě.<<“152  Naproti tomu v zápiscích inženýra z 21. až 30. června 

1956 nacházíme následující pasáže:   „21.6. Čtvrtek …žalud. potíže, zvracení (…) Čekání na vůz 1 hod., 

na přidělení lidí 2 hod. Shánění vrtací soupravy. 22.6. Pátek - Neustálý déšť. Zaměřování ocel. konstrk. 

s Horákem. Čekání na vůz 1 1/2 hod. Příděl lidí 1 1/2 hod. Nemožný tlumočník. 26. 6. 1956 Úterý - 

Prší celou noc a den. Vytyčování druhé poloviny Kabelovny, části, která je za plotem. Zoufalá práce - 

vojenský tábor ze slaměných skladů, napájecí kanál, část korejské vesnice se zahrádkami. Neustálý 

liják. Promočeno všechno; boty, kalhoty, aktovka. V poledne po odhoukání - zmizení figurantů. 

Doděláno s Horákem. V zoufalém stavu domů… 30.6. Sobota - Od 8 hod. vytyčování za úmorného 

vedra (49°C) a prachů od aut, s Horákem. Poprvé se o mne pokoušel úžeh…“153 Konkrétní zkušenost 

inženýra s extrémy korejského počasí, pracovní morálkou místních obyvatel a organizací práce byla 

tedy vesměs špatná. V jiných úryvcích zápisníku však byly k nalezení i pochvalné poznámky na adresu 

pohostinnosti místních obyvatel.154 

Další informace o působení československých stavebních inženýrů lze nalézt v dobovém tisku. 

Ve výtisku Rudého práva z 15. srpna 1956 se objevil poměrně rozsáhlý článek o práci skupiny 

techniků na obnově vodní elektrárny Ťandingan.155 Dočítáme se o kursech sváření pro korejské 

kolegy, o pracovní vytíženosti celé skupiny a o kontaktech s dalšími skupinami ze SSSR, NDR a PLR. 
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4.6 Pobyt korejských studentů a sirotků v Československu 
  

Stejně jako v případě zřizování polní nemocnice, i myšlenka přijetí korejských studentů a 

sirotků byla společná hned několika evropským zemím východního bloku.156 V Československu celou 

akci zaštiťoval Československý červený kříž spolu s ministerstvem školství, vědy a kultury. První 

skupina dvaceti vysokoškoláků z KLDR dorazila do Prahy v prosinci 1951.  Jednalo se především o 

studenty technických oborů (9 studentů na ČVUT, 3 na Vysokou školu báňskou, 3 na Vysokou školu 

chemickou). Zbytek tvořili studenti humanitních oborů (3 studenti na Vysoké škole politických a 

hospodářských věd, 2 studenti na Filosofické fakultě University Karlovy). Na konci roku 1952 dorazila 

skupina dalších 113 vysokoškolských a 145 středoškolských studentů. Dle údajů z práce P. Janečka se 

udávaný celkový počet korejských absolventů zdroj od zdroje liší, ale ve své práci Janeček uvádí k 8. 

srpnu 549 vysokoškolských a 169 středoškolských studentů.157 Pobyt středoškoláků probíhal údajně 

podle zásad Makarenkovy organizace výchovného procesu, aby se ani během jejich pobytu 

nezmírnila jejich socialistická výchova. Jako „spolehliví“ spolubydlící jim byli vybíráni čeští studenti 

z řad funkcionářů Československého svazu mládeže.158 Hlavní dohled nad ideologickou stránkou 

pobytu všech korejských studentů vykonával úřad vyslanectví KLDR.159 

 Po vzoru Maďarska a Polska ČSR přijala také korejské sirotky ve věku 9-15 let spolu s jejich 

učiteli. První skupina 200 dětí přijela 1. 5. 1952, další skupina 700 dětí pak 12. 7. 1953. Práce P. 

Janáčka uvádí k 8. srpnu 1953 celkový počet 899 korejských sirotků (1 úmrtí). Ideologická zátěž se 

bohužel nevyhnula ani této skupině. Média využily děti jako emotivní pomůcku propagandy: 

například k příležitosti Mezinárodního dne žen v r. 1955 měla skupina korejských dětí připravit 

blahopřání svým českým matkám. „Jejich“ dopis byl ocitován v Rudém právu: „My, korejské děti, 

blahopřejeme českým mámám k svátku Mezinárodního dne žen. Není to ještě dva roky, co jsme 

překročily hranice ČSR. Přestože naše země byla americkými imperialisty zničena, těžko jsme se s ní 

loučily. Válka nám vzala mámu, tátu, domov – všechno. Všem, kteří se přičiňují o to, aby naše dětství 

bylo radostné a šťastné, přejeme mnoho úspěchů v práci a v boji za světový mír.“160 Podobná 

reportáž pochází z roku 1954 a líčí slavnost pojmenování Domova korejských dětí ve vesnici Houšťka 
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u Staré Boleslavi po Kim Ir-Senovi.161 Podle stručné informace z dobového tisku poslední skupina 

„válečných“ korejských dětí opustila republiku 14. srpna 1959.162 

4.7 Zhodnocení významu československé pomoci. 
 

M. Píša v závěru své práce vyslovil názor, že pomoc československé vlády pro Koreu byla 

špatným krokem.163 Zdůvodňuje své tvrzení tím, že vláda dobrovolně poskytovala pomoc Koreji bez 

reálné šance na náhradu, a navíc ve formách, které pouze okopírovala od okolních států, popř. na 

žádost korejské strany. Z pragmatického a čistě hospodářského hlediska se s tímto závěrem dá 

souhlasit. Pokud si uvědomíme, v jaké finanční situaci se Československo na počátku 50. let 

nacházelo, bude se vynaložená miliarda korun zdát skutečně jako nepřiměřené plýtvání prostředky 

v cizí válce. Nicméně je třeba dodat, že KSČ od této kampaně očekávala především ideologický přínos, 

a toho skutečně dosáhla. Velký ohlas korejského tématu dobře posloužil domácí komunistické 

propagandě a pomoc KLDR zase přispěla k politické a vojenské konsolidaci východního bloku. Zisk 

v oblasti propagandy a nabyté přátelské (celkově nepříliš důležité) vztahy s KLDR však nemohou 

vyvážit toto finanční dobrodružství, obzvlášť uvědomíme-li si, že humanitární cíle byly pro KSČ 

výrazně v pozadí za cíli politickými. V tomto kontextu je vhodné zmínit také politicky pochopitelný, 

nicméně z humanitárního hlediska šokující fakt, že Československo odmítlo podíl na humanitární 

pomoci pro Korejskou Republiku pod záštitou OSN. Argument vlády se z dnešního pohledu jeví jako 

absurdní: neexistuje záruka, že nebude humanitární pomoci zneužito k vojenským účelům. 164 

Srovnáme-li to s pomocí pro KLDR, kde byla podpora válečného úsilí zcela zřejmá, odhalujeme 

paradoxní a pokrytecký postoj tehdejší Československé vlády vůči iniciativám OSN. Navíc 

připomeňme, že právě k principům OSN se KSČ při svých protestních prohlášeních tak často 

odvolávala.165 

Po uzavření příměří vyvstala nutnost obnovit základní životní podmínky v Koreji. V návaznosti 

na dosavadní spolupráci Československo pokračovalo v podpoře KLDR. Již nejednalo o nepřímou 

podporu válečného úsilí, ale zpravidla o pomoc ve stavebnictví a energetice. Zlepšení životní úrovně 

Korejců a pomoc s rozvojem zničeného průmyslu formou dalších dodávek i vyslání odborníků lze 

považovat za chvályhodný záměr, jakkoli byl politicky podbarven.  

                                                           
161

 Domov korejských dětí v Houšťce nese jméno Kim Ir Sena. Rudé právo. 1954, roč. 34, č. 253, ISSN 0032-6569. 
s. 1. 
162

 Korejské děti odcestovaly. Rudé právo. 1959, roč. 39, č. 225, ISSN 0032-6569. s. 1. 
163

 PÍŠA, Martin, pozn. 8, s. 85. 
164

 JANEČEK, Pavel, pozn. 3, s. 40. 
165

 Projev vedoucího čs. delegace V. Širokého, pozn. 16. 



34 
 

5. KLDR jako předmět československé propagandy 
 

Korejská válka vypukla právě v době, kdy v ČSR vládl ten nejtužší totalitní režim. První 

polovina 50. let byla dobou zostřování třídního boje, politických procesů, násilné kolektivizace a 

masových manifestací, provázených bezmezným obdivem k Sovětskému svazu a Stalinovi. Do tohoto 

prostředí přišla v červnu roku 1950 zpráva o válce. Působila jako olej přilévaný do ohně, neboť se 

jednalo o ideální téma pro komunistickou propagandu. Tisk nejprve zveřejnil bouřlivé protestní 

reakce vlády, strany a mnohé další složky Národní fronty na sebe nenechaly dlouho čekat. Nikdy 

předtím se Československo takto dobrovolně a masově neangažovalo v natolik geograficky a politicky 

vzdáleném konfliktu. Korejské téma posloužilo jako další z mnoha prostředků pracovní a politické 

aktivizace obyvatelstva. V duchu internacionalismu byl Korejec prohlášen bratrem Čecha a Slováka. 

Korejští dělníci a vojáci se stali ideálním vzorem socialistického člověka a doporučovaným zdrojem 

inspirace pro své tuzemské protějšky. Zároveň Korea účinně posloužila jako strašák před „americkým 

imperialismem“. Obraz vítězného korejského lidově-demokratického státu mohl závažně utrpět vždy, 

když vojska KLDR musela ustupovat a OSN slavila úspěchy, ale sdělovacím prostředkům se dařilo 

patřičně podávat informace tak, aby kult zůstal nezpochybněn.  Koneckonců bylo vždy snadné najít 

viníka – tím byl režim první poloviny 50. let typický. Kult byl budován i mimo sdělovací prostředky – 

na politických besedách, masových manifestačních akcích i v literatuře. Takto měl být československý 

občan utvrzován v idejích internacionalismu a komunismu. Korejský kult tedy nebyl budován 

výhradně kvůli Koreji, ale spíše kvůli Československu samému.  

Je zajímavé si povšimnout, že KSČ propagandisticky využila událost vypuknutí války mnohem 

mohutněji, než její zakončení. První útok, přiřčený Američanům (a navíc provázený počátečními 

úspěchy Severokorejců) totiž posloužil propagandě v roli strašáka a výzvy k budovatelskému úsilí 

mnohem lépe, než dva roky očekávané příměří, jehož navíc bylo dosaženo u jednacího stolu, nikoli 

vytouženou porážkou kapitalistů. Navíc se během let 1951-1953 situace v Koreji příliš neměnila, takže 

mezitím došlo k určitému zevšednění tématu. Konec války byl sice režimem řádně oslaven, ale to se 

již nemohlo rovnat masovým manifestacím z let 1950-1951. Rovněž zajímavé by bylo dnes zpětně 

sledovat reakci tisku v případě, že by KLDR náhle z nějakého důvodu ve válce podlehla. Jak by se Rudé 

právo, potažmo KSČ vyrovnala se zklamáním pracně vybudovaného kultu neporazitelnosti, obzvlášť v 

atmosféře první poloviny 50. let? Bohužel se nenabízí žádný přímo srovnatelný příklad. Lze sice jen 

spekulovat, ale je pravděpodobné, že by pád KLDR československé sdělovací prostředky ještě více 

vyburcoval v protiamerické kampani a korejské obyvatelstvo by splnilo roli mučedníka. Následně by 

svou roli v regionu patrně sehrála komunistická Čína, takže pozornost tisku by se patrně přesunula na 

další vývoj hypotetických událostí. 
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5.1 Korea v Rudém právu 
 

Rudé právo bylo přední oficiální tiskovinou KSČ a zároveň hlavním informačním kanálem o 

mezinárodní politice. Bylo udržováno v roli nejčtenějšího tisku v ČSR. Mělo tedy klíčovou úlohu při 

utváření povědomí obyvatelstva o světovém dění. Dne 27. června 1950 - dva dny po vypuknutí 

korejské války byly důkladně připraveny články, jejichž ústředním motivem bylo odsouzení agrese 

„americké loutkové vlády v Jižní Koreji“.166 Události 25. června byly (po vzoru sovětské tiskové 

agentury TASS) od samého začátku vždy interpretovány úplně naruby. Také následný postup 

severokorejské armády do nitra Jižní Koreje byl pojmenován nejprve „odražením a zahnáním 

nepřítele“167, později interpretován jako „osvobozování“.168 

 Propagační frazeologie dbala také na to, aby si československý čtenář mohl tyto události 

přirovnat k něčemu, co je mu již známé. Tak se z americké a jihokorejské vlády stávali „fašisté“ nebo  

„kolaboranti“ a I Sung-man byl srovnáván s  Emilem Háchou.169 Boj proti nim tedy dostával punc boje 

proti Hitlerovým dědicům.170 V mnoha článcích nacházíme líčení válečných útrap korejského lidu, jež 

mělo vzbudit náležitou protiamerickou náladu – například bombardování školy plné dětí apod.171 

 Během prvního roku války byly velmi často tištěny rozsáhlé články o neustálých protestech 

československé delegace při OSN, zveřejňovány projevy jednotlivých delegátů, stručné články o vývoji 

bojů, počtu sestřelených nepřátelských letadel, a zavražděných korejských „vlastencích“. Když se 

válečná situace na podzim 1950 poprvé přiklonila na stranu OSN, Rudé právo tuto skutečnost uvedlo 

velmi nenápadně, a alespoň ji doplnilo numerickým výpisem ztrát nepřítele či zprávou o zvýšeném 

úsilí například korejských horníků.172 Během období 1951 – 1953 článků i událostí ubývalo, situace v 

Koreji se stabilizovala a tak se podnětem k rozsáhlejšímu psaní o Koreji staly spíše výročí a korejské 

státní svátky.  Až do uzavření příměří v roce 1953 se kult KLDR držel ve své původní podobě. Rudé 

právo reagovalo na konec korejské války ve vítězném duchu, ale již ne tak energicky, jako na její 

začátek. Vznikla série vítězoslavných článků173 a básní.174 Tisk ještě několikrát připomenu roli USA 
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jako strůjců války, zveřejňoval karikatury, články o korejské poválečné obnově a podobné materiály. 

Po roce 1954 se Rudé právo postupně vydalo vstříc jiným tématům, například konfliktu v Indočíně. 

Korea se v tisku objevovala čím dál méně. Drobné zprávy o pokračujících diplomatických jednáních, 

činnosti repatriační komise a návštěvách kulturních delegací pokračovaly do konce 50. let. V průběhu 

60. let korejská otázka v Rudém právu již zcela upadla do pozadí. 

 

5.2 Korea ve filmových týdenících 
 

Československý filmový týdeník (do r. 1952 pod názvem Týden ve filmu) měl oproti Rudému 

právu mnohem těžší práci. Zatímco tiskové zprávy TASSU přicházely v hojném počtu, filmové 

materiály byly mnohem vzácnější. I přesto filmoví pracovníci dostáli své roli v propagandě a po 

vypuknutí korejské války připravili pro Týden ve filmu č. 28 roku 1950 propracovanou reportáž, 

názorně doplněnou grafickým znázorněním americké rozpínavosti a záběry z volebních nepokojů na 

jih od 38. rovnoběžky.175 Jiným působivým příspěvkem byla reportáž z Týdne ve filmu č. 30, kde jsou 

zobrazeni američtí a jihokorejští vojáci, komentovaní těmito slovy: ,,Jihokorejští vojáci v amerických 

uniformách nejeví příliš bojového nadšení. Nepomáhá ani instruktáž amerických poddůstojníků, ani 

americké zbraně.“ 176   Později se korejská tematika objevovala spíše v reportážích z mírových 

manifestací či projevů stranických funkcionářů. Příkladem je Týden ve filmu č. 33, který reflektuje 

Bratislavskou mírovou manifestaci pod ústředním heslem „Ruce pryč od Koreje“. Zaznamenáno je 

vystoupení předsedy ÚNV Kurtáka: „Útok na Koreu nieje vecou iba korejského ľudu, nejde o útok 

proti slobodě jedného národa, jde o útok proti mieru! A proto vyvolal u všetkých mierumilovných ľudí 

na celom svetě vlnu rozhorčenia a protestu.“ Poslankyně SNR Bachratá poté vyjádřila solidaritu s 

ženami a matkami v bojující Koreji. Týden ve filmu č. 36 obsahuje velmi mobilizující a emocionální 

reportáž, zachycující záznamy bombardování i z fotokulometů amerických letadel. Hned po nich 

následují obrázky amerických senátorů jako strůjců války. V kontrastu k tomu působí reportáž z 

pražské studentské manifestace, při které uslyšíme srovnání americké invaze s hrozbou fašismu a 

také srovnání Koreje s Lidicemi.177 Zejména tato reportáž působí velmi mobilizujícím způsobem. 

Záběry na pražské fasády se zbytky válečných škod připomínají hrůzu války a za neustálého varování 
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před imperialistickou hrozbou vyzývají k boji za mír. Je to výborný příklad využití a adaptace 

korejského tématu pro domácí prostředí.  

Česká televize v rámci pořadu Historie.cs odvysílala dne 22. 6. 2013 díl věnovaný právě 

problematice československé účasti na konfliktu v Koreji.178 V rámci pořadu byly uvedeny další 

dobové úryvky z československého filmového týdeníku, které zobrazovaly frontové události 

v průběhu korejské války. V čase 16:50 je zařazen úryvek z roku 1952 (blíže neurčeno), na kterém 

vidíme severokorejské partyzány během výcviku v zimních podmínkách. Ideovou linku pro tehdejšího 

československého diváka zde demonstrují například tato slova: „Součástí jejich bojové přípravy je i 

intenzivní studium marx-leninské teorie, která ukula z vojáků Koreje armádu neporazitelnou, armádu 

vítězného míru.“ V čase 21:53 najdeme úryvek, zachycující návštěvu korejských delegátek do 

Stalinovy školy v Praze - Strašnicích dne 10. 2. 1951. Komentář je pojat z pozice žáka a končí 

následujícími slovy: „Byli jsme štastni, že jsme mohli poslat pozdrav hrdinné korejské zemi, a jejím 

pionýrům. Přejeme jim, aby se už brzo mohli učit v míru.“ Úryvek z roku 1958, v čase 39:26, je 

věnován odchodu čínských „dobrovolníků“ z Koreje. Na samém závěru pořadu, v čase 51:07, najdeme 

úryvek z roku 1953 (blíže neurčeno), zachycující „Píseň o Stalinovi“ v podání sboru korejských žáků na 

návštěvě v Československu. 

Dne 19. 8. 2013 obec Šebetov (okres Blansko) zveřejnila skrze svůj oficiální účet na portálu 

youtube.com krátký úryvek filmového týdeníku č. 20 z roku 1953, ve kterém máme možnost 

shlédnout slavnostní příjezd skupiny korejských studentů technických oborů na Šebetovské 

nádraží.179 

 

5.2 Korea jako téma materiálů pro politickou osvětu 
 

Během korejské války byla Korea vděčným tématem politické agitace a osvětových besed.  

„Říkáme lidem pravdu“ – takový název nesla příručka pro osobní agitaci ke korejské otázce z roku 

1950.180  Hned v úvodu nacházíme věty, které sbližují Koreu s Československem skrze společné 

přátele i nepřátele: „Představme si, že by naše republika byla po osvobození v roce 1945 rozdělena 

na dvě části - na př. podle 15. poledníku, přímou čarou, která by rozdělovala naše města, vesnice, 
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pole a lesy! Na americké straně nebyla nouze o takové plány. Američané si dělali na př. zálusk na 

Prahu. Za to, že jsme mohli od počátku budovat republiku jako jednotný, nezávislý stát, děkujeme 

sovětské armádě, která nás osvobodila, veliké autoritě vítězného Sovětského svazu, velikému 

Stalinovi.“181 KLDR je idylicky vylíčena jako země směřující ke znárodňování, zvyšování výroby a 

mýcení chudoby a hladu. Proti tomu území jižní části Koreje ani není považován za stát, ale spíše za 

kolonii USA. Text o Korejské republice začíná údajným prohlášením amerického generála 

MacArthura: „Na území Koreje na jih od 38. rovnoběžky je veškerá administrativní moc v mých rukou. 

Obyvatelstvo se musí bezpodmínečně podřizovat mnou podepsaným rozkazům. Osoby postupující 

proti okupačním vojskům nebo porušující klid a pořádek budou bez milosrdenství přísně trestány. Po 

dobu okupace je angličtina oficiální řečí.“182 Takový text předložený účastníkům osvětové besedy (ať 

už prošel úpravou, či nikoli) musel působit jako výslovný důkaz hrůzy americké „fašistické“ okupace a 

nelegitimnosti existence samostatného jihokorejského státu. Východisko je nalezeno v dogmatických 

prohlášeních, jakým je například následující: „Korejský lid vojáky své armády a partyzány miluje a ze 

všech sil je podporuje jako osvoboditele vlasti. Všichni přejeme hrdinnému korejskému lidu a jeho 

armádě, aby se jim podařilo zahnat Američany do moře, vybojovat své zemi svobodu a mír!“183 

Na trochu odlišný druh materiálu jsem narazil při studiu metodického úvodu k přednášce „Hrdinná 

Korea“ z edice přednášek pro osvětové besedy z roku 1953.184 Jedná se o text psaný relativně 

odbornější formou, než v předchozím případě. Obsah je nicméně stejně zatížený ideologismy, jako v 

předchozím případě. Vyzývá svého čtenáře ke změně dosavadního pohledu na Koreu: „Byla-li 

vnímána východní Asie s falešnou mlhou exotického pozlátka, pak je třeba ji začít vnímat více 

zevrubně - z hlediska mezinárodního boje za mír.“185 V další části nacházíme zevrubné instrukce pro 

přípravu osvětových besed: „…dobře připravit tak, aby se stala skutečnou manifestací solidarity s 

hrdinným korejským lidem, nadšenou a bojovnou demonstrací za světový mír a výrazem odporu proti 

americké agresi a bakteriologické válce. Pečlivou agitací a propagací zajistíme co největší návštěvu 

přednášky. Použijeme k tomu všech agitačních a propagačních prostředků, jež jsou v místě 

dosažitelné. V obci a v okolí rozšíříme plakáty, na kterých zejména vynikne slovo Korea…“.186 Z 

materiálů doporučovaných jako doprovod besedy mimo jiné zjišťujeme, jaké pomůcky a materiály ke 

korejskému tématu vlastně byly v té době k dispozici. Příručka doporučuje například návod na režii 

večerů o Koreji v časopise Naša práca č. 6 z května 1952, dále dvě desítky literárních titulů, 
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gramofonové desky, dva krátké filmy sovětské výroby, gramofonové desky s korejskou hudbou, 

diafilm „Hrdinná Korea“, názorné mapy Koreje či podobizny Kim Ir-sena.187 

Jiným pokusem o dobový „odborný“ rozbor korejské problematiky je například brožura „Americké 

zločiny v Koreji z hlediska mezinárodního práva“ 188  z roku 1952. Tento dokument vlastně 

s mezinárodním právem nemá příliš mnoho společného. Nejedná se o právní rozbor, nýbrž o výklad 

východoasijských událostí ve prospěch východního bloku. Nevyhýbá se působení na emoce čtenáře, 

neboť se zabývá líčením válečných zvěrstev způsobených vojsky OSN, bombardování měst, 

bakteriologické a chemické války apod. 189 Co do obsahu je to jednoznačně agitační materiál. Svůj 

obsah čerpá především z ideově spolehlivých zdrojů, například zprávy Mezinárodní vědecké komise 

pro vyšetřování bakteriologické války v Koreji a Číně, zpráv komisí Mezinárodního sdružení 

demokratických žen (MSDŽ), Mezinárodního sdružení demokratických právníků (MSDP), dokumentů 

Světové rady míru a nakonec z protokolárních výpovědí zajatých amerických letců o vedení 

bakteriologické války. Důvěra v tyto zdroje je obhájena s odůvodněním, že „byly vypracovány a 

publikovány mezinárodními komisemi“.190  Přívlastek „mezinárodní“ je zde mnohokrát využit jako 

synonymum pro záležitosti spojenců Sovětského svazu. 

Ke konci 50. let postupně přestávala být Korea aktuálním tématem, a tak se jí věnovala 

většinou jen umělecká literatura (viz. následující kapitola). Existovala zde však výjimka. V roce 1958 

byla přeložena a vydána původně ruskojazyčná agitační brožura severokorejského původu s názvem 

„Doklady o zvěrstvech amerických vojsk v Jižní Koreji“.191 Jedná se o vzorek tradiční tvrdé a 

dogmatické severokorejské propagandy, která se za 5 poválečných let vůbec nezměnila. Pro tento 

vzorek jsem mezi československými zdroji již nenašel protiváhu. Pro Československo se korejská válka 

nejspíše stala již minulostí. KSČ již neprováděla dramatické reformy, a proto již nepotřebovala 

názornou a dramatickou propagandu. Líčení nelidských podmínek na jih od 38. rovnoběžky a detailní 

zprávy o dětských hlavách provrtaných americkými kulkami, které lze v této brožuře nalézt, přeci jen 

patřily spíše do let 1950-1953.  Je zřejmé, že se již tehdy prohloubily rozdíly mezi vývojem v 

Československu a v KLDR, která udržovala neustále přísnou rétoriku. Válečné události, které byly 

propagandou KLDR udržovány jako životně důležité a dramatické téma, vlastně pro ČSR zvolna 

odcházely do minulosti a tak ztrácely bezprostřední význam.  

  

                                                           
187

 PULTR, Alois, pozn. 184, s. 2. 
188

 BOURA, Ferdinand. Americké zločiny v Koreji z hlediska mezinárodního práva. Praha: Osvěta, 1952. 
189

 BOURA, Ferdinand, pozn. 188, s. 8-9. 
190

 BOURA, Ferdinand, pozn. 188, s. 6-7. 
191

 Doklady o zvěrstvech amerických vojsk v Jižní Koreji. Praha: Naše vojsko 1958, 45s. 



40 
 

5.3 Korea jako téma cestopisů a umělecké literatury po r. 1950 
 

Totalitní režim v Československu po roce 1948 vždy podporoval pronikání politických námětů 

do literatury jako dalšího způsobu, jak zaujmout širokou veřejnost. Jedním z těchto námětů byla i 

korejská válka, která navíc přišla právě v době nejsilnějšího vlivu socialistického realismu. Korea se 

tak stala předmětem cestopisů a povídek, majících za úkol přinést „pravdivé“ svědectví o spřátelené 

zemi sužované válkou. Jistě nemohlo být snadné o Koreji psát, neboť se jednalo o vzdálenou, 

odlišnou a do té doby jen sporadicky známou zemi. Jenže cílem nebylo ukázat skutečnost, ale spíše 

vytvořit příklad, a tak se z těchto děl příliš nedozvídáme o skutečném životě Korejců.  

Již v roce 1951 vyšel cestopis Jiřího Hronka „Veliký náš svět - reportáže ze Sovětského svazu, 

Koreje, Číny a Mongolska“.192 V ní najdeme kapitolu s názvem „V bojující Koreji“. Hned na začátku 

kapitoly autor negativně líčí svůj první dojem po překročení čínsko – korejských hranic: anglikánský 

kostel postavený uprostřed korejské vesnice.193 Tento projev netolerance k cizím vlivům a požadavku 

kulturní jednoty je sice odmítnutím západní kultury, ale také připomíná jakousi aplikaci 

československého nacionalismu, který byl nejvíce patrný právě v letech 1951-1952. Jinde ve svém 

cestopise se naopak vyzdvihuje československý kulturní vliv, cituji: „Vyptávají se na poměry v 

Československu, o němž znají překvapivě mnoho. Jeden z nich říká: >>Četl jsem jednu knihu o vás. 

Jmenuje se Reportáž psaná na oprátce. Znáte tu knihu?<< Odpovídám, že tu knihu neznám jenom já, 

ale každý Čech a Slovák, vypravuji mu, že Julius Fučík je národní hrdina. Pokyvuje hlavou a říká: 

>>Správně, správně. Z Fučíkovy knihy jsem se dověděl, jak u vás, za těžkých podmínek, hrdinně 

bojovali komunisté. Já jsem taky komunista a chci jít příkladem vpřed.“ (…) „>>My máme velký zájem 

o vaši republiku. Víme, že je u vás velký a výkonný průmysl. Víme, že jste si v roce 1948 dovedli tak 

energicky poradit s reakcí. Měli jsme z toho radost. Víme, že budujete socialismus a že jste s námi.“194  

Z tohoto úryvku je opět znát, jakým způsobem je zacházeno s tématem korejské války. Korejský voják 

zde jakoby na chvíli odkládá roli bojovníka za svoji zem, a bere na sebe podobu všeobecného ideálu 

Čecha či Slováka. Mluví o Fučíkovi, mluví o své snaze být dobrým komunistou a také mluví o 

likvidování reakce v roce 1948. Je to vlastně uměle připravená odezva, jakoby zvnějšku potvrzující 

správnost poúnorového vývoje v ČSR. Další úryvky jsou příkladem téměř absurdního idealismu: 

„Druhé děvče, Sin Bok Sil, se čtyřmi vyznamenáními, včetně řádu >>za slávu<<, je hrdinkou 

socialistické práce. Chci s nimi pohovořit, ale černovlasá a černooká děvčata nejeví o cizince přílišný 

zájem, Usmívají se přátelsky a rychle mi tisknou ruku: >>Nezlobte se,<< říkají >>ale na to teď není čas. 
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Práce běží, práce pro frontu…<<“ (…) „>>Žilo se nám krásně před válkou, dělník si vydělal průměrně 

1250 až 3300 vonů a z toho zaplatil za tři jídla denně v závodní kantině jen 300 měsíčně. Závodní byt 

stál deset vonů měsíčně; začali jsme stavět domy. Úderníkům jsme dávali jako prémie rozhlasové 

přijímače, hodinky. Chtěli jsme stavět dům kultury, prostředky na to jsme už měli, když přišla válka. 

Nu… všechno zas bude, až zvítězíme. <<“195. Korea zde dostává podobu harmonického světa, kde 

všichni ruku v ruce kráčí k vítězství. To vše na úkor rozsáhlejšího vylíčení lidových zvyků, místních 

specifik nebo alespoň krajiny.  Pokud jsou zde vylíčeny zdejší typické extrémní výkyvy počasí, tak jen 

pro vyzdvižení odolnosti korejského člověka. Cestopis je bohužel rovnoměrně prosycen buď přímo 

chválou všeho východního a kritikou západu, nebo alespoň naznačováním co je ideově správné a co 

není. 

Velmi důležitým pramenem pro mne byl cestopis Jiřího Kubky „Cestovní rozkaz do Kesongu“. 

V předchozích částech práce jsem jej použil jako zdroj informací o činnosti Dozorčí komise 

neutrálních států (viz podkapitola 3.3), v  této části práce se pokusím zaměřit na jeho literární 

podstatu. Tento cestopis vyšel v roce 1955 a nese již známky určitého posunu. Téměř celá kniha 

věnuje pouze Koreji. Poskytuje o něco bližší a uvěřitelnější pohled na válkou zbídačenou zemi. 

Obsahuje jisté vylíčení místního života, kultury a přírody. Politika již tolik zřetelně nepřevažuje nad 

jiným obsahem. Ideologickým potřebám je učiněno za dost v pasážích, které se věnují válečným 

škodám, zajatcům nebo činnosti DKNS, zatímco jiné části takřka postrádají politické podbarvení. Na 

rozdíl od předchozího případu zde není pouze řečeno, kdo může za poválečné škody, ale také jak tyto 

poválečné škody vypadají. Fotografická příloha je bohatá na snímky každodenního charakteru, ale 

nechybí v ní snímky hanobící americký kulturní vliv na život Korejců (viz obrazová příloha).  

Jiří Kubka se ke korejskému tématu ještě jednou vrátil ve spolupráci se svým otcem, 

spisovatelem Františkem Kubkou. Jejich soubor povídek „Stráže na horách i v údolích“196 z roku 1955 

je politickou prózou, jejímž cílem bylo sblížení s korejským národem skrze společné nepřátele. 

Ukázkovým příkladem je povídka s názvem „Jsme Američani, pánové". Ústřední postavou je zde 

zpravodajský důstojník americké armády Kraemer, který je zadržen při překročení československé 

státní hranice. Z jeho výslechu se čtenář dozvídá, že tento muž dříve sloužil v Koreji, a tudíž 

představuje pro Československo stejnou hrozbu, jakou představoval pro Koreu. Dojem soudržnosti 

podtrhuje i předmluva sbírky, pocházející z roku 1952: „A zárukou míru jsi i ty, vojíne Karle Veselý, a 

také tvůj žlutý kamarád, Mao Ce-tunův vojín Li Ši-kuo, který právě v této chvíli koná stejné dílo v 

stejném táboře na březích chmurné řeky Jalu.“  Rozsáhlejším a důkladnějším dílem je román „Letící 
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kůň“ od Karla Fabiána, který vyšel v roce 1961.197 Odehrává se v prostředí příslušníků americké 

armády v Koreji. Vojáci OSN jsou zde obecně vylíčeni jako militantní, nevypočitatelní a hrubí. Hrdinou 

je americký voják, který po své službě v Koreji bojuje s výčitkami svědomí, neboť se podílel na 

válečných zločinech. Postupně začíná sympatizovat s KLDR, za což je zatčen. Ve vazbě se záhy stává 

obětí cholery. Politický podtext je opět zřejmý. 

 Změna československého kulturního prostředí v 60. letech takřka vytěsnila korejské téma 

také z literatury, neboť se toto téma již postrádalo aktuálnost. Znovunavázání literárního kontaktu 

s Koreou se odehrálo až po roce 1989, a tentokrát na zcela nových, apolitických základech. 

  

                                                           
197

 FABIÁN, Karel. Letící kůň. Praha: Mladá fronta 1961, 325s. 



43 
 

Závěr 
 

Pokud shrneme veškerý obsah československo-korejských vztahů ve zvoleném 

časovém rozsahu, lze poměrně snadno identifikovat jejich motivy. Původně byly iniciovány ze strany 

KLDR a v Československu se jim mezi lety 1948-1950 nedostávalo žádné zvláštní pozornosti. V 

okamžiku vypuknutí korejské války však KSČ ihned rozpoznala politický a propagandistický potenciál 

navázaných vztahů – československá strana převzala iniciativu, glorifikovala KLDR a zavrhla Korejskou 

republiku. Vztahy byly rychle vykonstruovány pro mezinárodní politické potřeby Sovětského svazu a 

pro vnitřní propagandistickou potřebu KSČ. Ještě poměrně nedávno prožitá zkušenost Mnichovské 

dohody a druhé světové války se znatelně promítla se do stylu vyjadřování, který byl používán 

k politickému, propagačnímu a mediálnímu komentování korejských událostí. 

Po skončení korejské války byly mezinárodní vztahy nějakou dobu udržovány skrze 

československou účast v mezinárodních mírových komisích a skrze výpomoc při rekonstrukci 

válečných škod. Nicméně 60. léta přinesla nenápadné a plíživé oddálení československého zájmu. 

Toto oddálení se znatelně projevilo v roce 1967, kdy KLDR vyjádřila nespokojenost s československou 

tolerancí jihokorejské účasti na basketbalovém turnaji. Tím korejská strana opět převzala iniciativu 

v tehdy již prořídlých vzájemných vztazích, neboť zůstávala politicky mnohem radikálnější než zvolna 

se liberalizující Československo. 

Materiální a personální pomoc pro KLDR v 50. letech přímo vycházela z požadavků korejské 

strany, ale zároveň také z ideologických požadavků československého politického ústředí. Z hlediska 

propagandy se jednalo o úspěch, ale v praxi se projevila zbrklost, absurdní politická podmíněnost a 

nakonec nenávratnost vynaložených nákladů. Proto hodnotím československou pomoc pro KLDR jako 

příslovečné Pyrrhovo vítězství. 

Československé sdělovací prostředky a literatura byly v době vypuknutí korejské války pevně 

v rukou režimu. Spolu s propagandistickými materiály přinášely svým čtenářům jen politicky 

selektivní obraz o dění v Koreji. Počáteční nedostatek informací si propaganda okamžitě vynahradila 

politicky přínosnými fabulacemi. Po návratu prvních skupin československých vojáků a odborníků se 

obraz Koreje obohatil o výpovědi těch, kteří své zážitky přenesli na papír, ale i zde převážila 

propaganda nad výpovědní hodnotou. Necenzurované informace o Koreji byly pro veřejnost jen stěží 

dostupné.  V 60. letech československý zájem o Koreu postupně klesal, ohlas v tisku rok od roku slábl. 

Důvodem byl především fakt, že se po skončení korejské války neobjevily žádné nové události, které 

by vzájemné vztahy nějak oživily. Potenciál korejského tématu pro tisk a propagandu se časem 

vyčerpal a byl nahrazen aktuálnějšími událostmi. 
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