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Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Slovní válka mezi Washingtonem a Pchjongjangem, kterou vystupňovaly v posledních dnech a týdnech
testy severokorejských mezikontinentálních raket, dále eskaluje. Režim Kim Čong-una dnes pohrozil,
že do poloviny srpna bude připraven plán, v jehož rámci by 4 rakety mohly být odpáleny do vzdálenosti
přes 3 tisíce kilometrů do vod u amerického tichomořského ostrova Guam, kde mají Američané
vojenské základny i pro strategické bombardéry. Pchjongjang tak odpovídá mimo jiné na prohlášení
prezidenta Trumpa, že na Severní Koreu čeká nevídaná ohnivá a zlostná odpověď, pokud bude
pokračovat v krocích, které ohrožují Spojené státy. A více už si řekneme s bezpečnostním analytikem
Lukášem Dyčkou z brněnské Univerzity obrany, přeji dobrý večer. Pane Dyčko, jak vážně by měly
podle vás Spojené státy brát toto varování Pchjongjangu, že připravuje scénář možného útoku na
Guam nebo na jeho pobřeží.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany, Brno
-------------------Tak určitě vážně, ale možná ne v té vojenské rovině, která se zdá se, nabízí. Spíše jde o jakési politické
prohlášení a on má zvláštní příchuť. Severokorejci často tady tato prohlášení vůči Spojeným státům
směřují mnohem více na své vlastní obyvatelstvo jako součást propagandy. A my potom máme tendenci
vnímat jako hrozbu Spojeným státům, kdy vlastně ve skutečnosti jde o jakousi snahu mobilizovat
vlastní obyvatelstvo ve chvíli, kdy třeba hrozí nedostatek potravin a zaměřit jeho zrak nějakým jiným
směrem. To za prvé a za druhé to prohlášení má i politický rozměr ve vztahu k americkým spojencům.
Ve snaze jakýmsi způsobem možná oslabit vazbu mezi Spojenými státy, Jižní Koreou a Japonskem,
protože koneckonců Severokorejci také několikrát zdůraznili a upozornili, že ta raketa, kterou nedávno
vystřelili, nepřeletěla třeba japonské území, že spadla mimo jeho výsostné vody. Takže nesměřoval
bych to úplně do politické nebo do vojenské roviny.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Abych vás správně pochopila, takže to není další rétorické cvičení Kim Čong-unova režimu, protože
taková prohlášení již v minulosti byla. Čím se liší od těch předchozích?
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany, Brno
-------------------Ale určitě je to rétorické cvičení, ale koneckonců mezinárodní politika je na tom postavena. I to co řekl
Donald Trump bylo v podstatě jakéhosi druhu rétorické cvičení. Liší se tato hrozba možná pouze svojí
konkrétností a uvádět množství čtyř raket, které dopadnou do vzdálenosti 1500 mil od pobřeží Guamu
je relativně velice podrobné. Nicméně z vojenského hlediska to nedává smysl tak jako tak.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Co vlastně se ví o kapacitách Severní Koreje. Skutečně ohrozit takto položený cíl případného útoku a
jaký arzenál by Severokrejci pravděpodobně dopravili v uvozovkách do této vzdálenosti?
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany, Brno
-------------------To je dobře položená důležitá otázka, ono se toho neví mnoho, byť se toho dá hodně odhadnout.
Severokorejci v současné době už zcela určitě mají raketu, která by Guam byla schopna zasáhnout.
Otázka je, proč by to ale dělali, je mnohem logičtější vyvinout raketu, která je schopná zasáhnout
Spojené státy a tu zatím pravděpodobně nemají. Ale raketa je jedna věc a pak ještě musíte mít nálož,
která na té raketě je schopna být dopravena na cíl a to je věc druhá, i když současné americké a třeba
japonské tajné služby uvádějí, že Severokorejci byli schopni vyvinout miniaturizovanou jadernou nálož,
která je schopná být namontována do té rakety. Tak já bych tomu zatím úplně nevěřil. Určitě jich nebude
mnoho. Každopádně z rozsahu a velikosti těch severokorejských raket se dá vypočítat, že ty samotné

nálože můžou mít průměr maximálně 65 centimetrů, to je vlastně průměr těch samotných raket, a z
toho plyne, že celková velikost těch náloží může být maximálně kolem 600 kilogramů, to je pro ilustraci,
řekněme, zhruba tak polovina osobního automobilu a jejich síla může být maximálně zhruba 20 kilotun.
To je relativně málo, je to pro srovnání zhruba tolik, kolik měl pumy svržené na Hirošimu a Nagasaki,
něco mezi tím. A v kontextu toho, co mají je to poměrně malý arzenál a je to opravdu miniaturní.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Vysvětluje bezpečnostní analytik z Univerzity obrany v Brně Lukáš Dyčka, díky a na slyšenou.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany, Brno
-------------------Pěkný večer a na shledanou.

