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1. ÚVOD 

Za předpokladu, že se kdokoliv zeptá, co společného ve skutečnosti mají historické události, jako 

je např. vypuštění 150 tun chemicky upraveného chlóru vojáky německé armády u belgického Ypres 

(1915), netradiční výzkum biologických činitelů japonskou Jednotkou 731 (1937-45) nebo destrukce 

japonských měst Nagasaki a Hirošimy prostřednictvím prototypů jaderné bomby (1945), odpověď je 

až extrémně jednoduchá. Každý z výše uvedených případů totiž ilustruje válečné nasazení specifické 

zbraně hromadného ničení, tj. zbraně chemické, biologické nebo jaderné, v rozsahu, který byl dříve, 

především z pohledu vyznavačů tradičního válečnictví, považován za absolutně nepředstavitelný.  

Pohlédneme-li na problematiku zbraní (nejen zbraní hromadného ničení) obecně, velmi rychle 

zjistíme, že představují (stejně jako vždy představovaly) jeden z nejvýznamnějších faktorů určujících 

charakter ozbrojeného konfliktu. Ačkoliv pochopitelně není možné opomíjet přínos brilantní vojenské 

strategie, silného spojenectví nebo patřičné dávky štěstí, jedná se ve výsledku právě o podobu zbraní 

samotných, jež rozhoduje o povaze bojiště, kde se ozbrojený konflikt bude konat (zdali se nepřátelské 

síly střetnou na pevnině, na moři, ve vzduchu, v kyberprostoru nebo dokonce ve vesmíru), a v mnoha 

případech také o jeho konečném výsledku. Když v roce 1898 anglický spisovatel H. G. Wells publikoval 

své de facto nejslavnější dílo Válka světů („the War of the Worlds“) a poukázal v něm mj. na stále silnější 

provázanost mezi úrovní technologické vyspělosti a pravděpodobností vojenského vítězství, moderní 

zbraně jako např. příruční automatické pušky nebo dálkově odpalované rakety nebyly ničím jiným, než 

neuchopitelným sci-fi paradoxem. Obě světové války, jež následovaly během první poloviny 20. stol., 

však díky jejich totálnímu charakteru podpořenému vynakládáním obrovských finančních prostředků  

do vývoje a výroby nových, účinnějších a v neposlední řadě i destruktivnějších zbraní, výše uvedenou 

rovnici potvrdily, ba co víc, společně s tím změnily podstatu moderního válečnictví jednou provždy. 

Zbraně hromadného ničení byly, jakožto samostatná kategorie, poprvé definovány v roce 1948 

v rámci činnosti komise Organizace spojených národů pro konvenční zbraně, která reagovala nejen na 

mezinárodní následky promptního ukončení Války v Tichomoří ze strany Spojených států, ale taktéž 

na nutnost vymezit ty nejnebezpečnější zbraně (alespoň z hlediska jejich plošného dopadu na lidskou 

populaci, infrastrukturu a životní prostředí), které kdy byly vyrobeny a nasazeny v rámci ozbrojeného 

konfliktu, oproti zbraním ostatním, např. zbraním konvenčním. První z této kategorie zbraní – zbraně 

chemické – lze bezesporu považovat za zbraně hromadného ničení nejstarší, a to vzhledem k tomu, že 

zmínky o jejich použití sahají až do raného starověku. Uchopit podstatu, popř. potenciál biologických 

zbraní se, navzdory několika experimentům s využitím nakažených lidí či hospodářských zvířat, stalo 

možným prakticky až na konci 19. stol., kdy Robert Koch za pomoci Louise Pasteura poprvé představil 

teorii původu nemoci. Jaderné zbraně, spadající do dosud nejmladší kategorie zbraní hromadného 

ničení, spatřily světlo světa v roce 1945 na základě výzkumu Roberta Oppenheimera, přičemž zbraně 

radiologické nejsou ničím jiným než jejich levnějším substitutem. I přes to, že v současné době nejsou 

známy žádné další zbraně, které by odpovídaly definici zbraní hromadného ničení, tj. jejich účinek by 

byl srovnatelný s účinkem zbraní jaderných, chemických nebo biologických, výše uvedený výčet není 

možné v žádném případě považovat za konečný. Koneckonců, již několikrát jsme se sami přesvědčili, 
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že vývoj moderních technologií nelze zastavit a strategické scénáře spoléhající na modifikované nebo 

artificiální biologické činitele a nanotechnologie, se pomalu ale jistě stávají skutečností. 

Snahu významně limitovat, popř. zcela zakázat, nasazení uvedených zbraní hromadného ničení  

v průběhu ozbrojených konfliktů, je možné v přístupu různých mezinárodních subjektů spatřovat již od 

počátku věků. Zatímco ve starověku a středověku docházelo k opakovaným pokusům zakázat jedovaté 

zbraně prostřednictvím moudrých výroků glorifikovaných vojevůdců a filozofů (byť se jednalo, spíše 

než o tendence usilující o humanizaci ozbrojených konfliktů, o krok čistě utilitaristický), reálné psané 

a obyčejové mezinárodní právo začalo na problémy spojené s bojovým používáním zbraní hromadného 

ničení reflektovat až po přelomu 19. a 20. století. K výraznému posunu pak došlo po masovém použití 

chemických zbraní během první světové války, kdy byl v roce 1925 přijat Protokol o zákazu válečného 

používání dusivých, otravných nebo jiných plynů a bakteriologických metod vedení války („Protocol for 

the Prohibition of the Use in War Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of 

Warfare“) známý jako Ženevský protokol. Za účelem rozšíření předmětu Ženevského protokolu, resp. 

jeho významného doplnění o zákaz nakládání s biologickými a chemickými zbraněmi (a s tím spjatým 

dosažením kompatibility s tehdejšími požadavky mezinárodního společenství), byly následně v rámci 

činnosti OSN přijaty dvě obsáhlé a komplexní úmluvy - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění 

zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení z roku 1972 („the Convention on the Prohibition 

of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological/Biological Weapons and Toxin Weapons 

and on their Destruction“) a Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní 

a o jejich zničení z roku 1993 („the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling 

and Use of Chemical Weapons and on their Destruction“) - k nimž do dnešní doby až na několik výjimek 

přistoupily všechny státy světa (v tomto kontextu je zajímavá také úvaha, zdali přijetí předmětných 

smluv předcházel vznik právního obyčeje zakazujícího používání chemických a biologických zbraní 

během ozbrojeného konfliktu, či nikoliv). 

Pokud jde o závaznou právní úpravu jaderných (radiologických) zbraní, je třeba si uvědomit, že 

na rozdíl od chemických či biologických zbraní, jde o zbraně hromadného ničení poměrně nové, které 

svou existencí podstatně ovlivnily vývoj mezinárodních vztahů ve druhé polovině 20. století, přičemž 

rozdělily mezinárodní společenství na dva nesmiřitelné tábory – příznivce a odpůrce jaderných zbraní. 

Tzv. jaderní negativisté často označují jaderné zbraně za zbraně neslučitelné se samotnou podstatou 

humanitárního práva a příliš nebezpečné na to, aby s nimi jakýkoliv stát mohl svobodně nakládat. Na 

opačné straně stojící jaderní pozitivisté naopak upozorňují na fakt, že jaderné zbraně jsou důvodem, 

proč (od okamžiku jejich první demonstrace) nedošlo k dalšímu ozbrojenému konfliktu na celosvětové 

škále, přičemž vyzdvihují úlohu jaderného zastrašování v mezinárodní politice. I když by se dalo tvrdit, 

že obdobné rozpory musely existovat v rámci mezinárodního společenství i před přijetím Ženevského 

protokolu a následných smluv, zůstává pravdou, že konflikt mezi příznivci a odpůrci jaderných zbraní 

(s přihlédnutím k jejich postavení, konflikt mezi jadernými a nejadernými státy) brání nejen přijetí 

obecné smlouvy upravující problematiku zákazu jaderných zbraní, ale i vzniku obyčejového pravidla. 

 Opomeneme-li nedávné schválení textu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní („the Treaty on the 
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Prohibition of Nuclear Weapons“), která by se vzhledem k počtu (a především ideovému přesvědčení) 

svých odpůrců dala označit za smlouvu s opravdu diskutabilním potenciálem, dosud přijaté smlouvy 

týkající se omezení nakládání s jadernými zbraněmi by se daly rozdělit do cca dvou skupin - regionální 

smlouvy s univerzálním omezením nakládání s jadernými zbraněmi, např. Smlouva o vytvoření zóny 

bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii z roku 1995 („the Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone 

Treaty“) a univerzální smlouvy s dílčím omezením nakládání s jadernými zbraněmi, např. Smlouva  

o nešíření jaderných zbraní z roku 1968 („the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons“). 

Jak již vyplývá z jejího názvu, rigorózní práce se soustřeďuje primárně na právní aspekty zbraní 

hromadného ničení, tj. zbraní chemických, biologických a jaderných (radiologických). Jedná se o téma, 

které jsem si zvolila – i přes nepopíratelnou obsáhlost a komplikovanost – hlavně proto, že je tématem 

zajímavým, z hlediska mezinárodního práva významným a v neposlední řadě podle mého názoru stále 

definitivně nedořešeným. Ačkoliv pacifisté tleskají a je možné tvrdit, že za posledních cca 50 let došlo  

k podstatnému (a dříve prakticky nemožnému) omezení nakládání se zbraněmi hromadného ničení, 

v žádném případě není možné tento stav považovat za trvalý a konečný. Drobné i významnější excesy, 

faktická porušení závazků přijatých dle mezinárodních smluv včetně problému s jejich implementací  

a odlišné názory příznivců a odpůrců použití jaderných zbraní ukazují jak na potřebu opětovné kritické 

revize stávající právní úpravy, tak na nutnost otevření širokého a kreativního dialogu. Navíc, nejde jen  

o problémy s implementací a interpretací, se kterými právní úprava počítala (alespoň do jisté míry) - 

do popředí se začínají dostávat i problémy spjaté s činností teroristických skupin a jejich snahou získat 

zbraně hromadného ničení pro své, mezinárodní společností neakceptovatelné, cíle. 

Koncepčně rigorózní práci tvoří 10 kapitol, přičemž hlavní těžiště spočívá v kapitolách 3 až 6. 

Tyto 4 kapitoly (na rozdíl od kapitol 1 a 2, které obsahují výčet základních pojmů, jako jsou např. zbraně 

hromadného ničení, chemické zbraně, biologické zbraně nebo zakázané bojové prostředky a kapitol 7 

až 10) obsahují stručný popis vzniku jednotlivých zbraní hromadného ničení (včetně nejdůležitějších 

historických etap formujících jejich vývoj) a zároveň detailní rozbor příslušné právní úpravy (tehdejší  

i současné), jejich pozitiv a negativ. 

Jak už bylo nastíněno výše, zkoumaná problematika právních aspektů zbraní hromadného ničení  

je v dnešní době tak rozsáhlá, že by stačila vydat na nespočet vědeckých článků a publikací. Vzhledem 

k tomu, že pokoušet se o vytvoření obecného seznamu veškerých zbraní hromadného ničení, včetně 

jejich technické specifikace, historického vývoje a právního rámce, by bylo úkolem v kontextu této 

rigorózní práce takřka nemožným, rozhodla jsem se zaměřit především na právní regulaci, a to jak 

psanou, tak i obyčejovou. Za přímý cíl rigorózní práce lze pak považovat vytvoření přehledu základních 

zbraní hromadného ničení (včetně nastínění jejich vzniku, prvního bojového nasazení a následného 

vlivu na mezinárodní společenství), posouzení jejich statusu a bojového nasazení na základě zvyklostí 

či mezinárodních úmluv, a dále kritické zhodnocení nejnovější právní úpravy (tj. právní úpravy přijaté 

ve druhé polovině 20. století) nakládání se zbraněmi hromadného ničení, její efektivity a možností 

dalšího vývoje.  
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2. ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ POJMY 

Vzhledem ke skutečnosti, že problematika zbraní hromadného ničení, jakož i právních aspektů 

s nimi spojených, je problematikou velmi komplikovanou, považuji za esenciální vymezit základní  

pojmy, se kterými se bude čtenář této práce pravidelně setkávat, a to včetně jejich krátké geneze.  

2.1 ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ 

Důkazy o užívání chemických a biologických zbraní lze nalézt v podstatě už ve starověku (byť se 

pochopitelně mnohdy jedná o důkazy diskutabilní, z velice omezeného počtu zdrojů), nicméně pojem 

zbraně hromadného ničení byl poprvé použit až v polovině 20. stol., a to v přímém spojení se svržením 

první jaderné bomby v průběhu druhé světové války.  

Stalo se tak dne 15. listopadu 1945 v oficiálním prohlášení amerického prezidenta Harryho 

Trumana a dvou ministerských předsedů, Clementa Attleeho (Spojené království) a Williama Kinga 

(Kanada) o atomové bombě („Declaration on Atomic Bomb“).1 Obsahem prohlášení, které reflektovalo 

zničení Hirošimy a Nagasaki a vycházelo z nově upevněné technologické převahy Spojených států, byla 

především výzva k využití jaderné energie pouze k mírovým a humanitárním účelům, namísto k těm 

válečným, a současně výzva k vytvoření komise působící při Organizaci spojených národů za účelem 

snadnější regulace celosvětového využití jaderné energie.2 Ačkoliv kontext prohlášení může na první 

pohled vytvořit zdání, že definice zbraní hromadného ničení byla pevně svázána s existencí jaderné 

bomby, není tomu tak. Definici bylo nutno chápat nanejvýš extenzivně, což koneckonců dokládá  

i článek 7 písm. c) prohlášení, který zmocňuje komisi k předkládání návrhů za účelem „postupného 

odstraňování národních zásob jaderných zbraní, jakož i jiných zbraní s účinkem srovnatelným“3 („for the 

elimination of national armaments of atomic weapons and all other major weapons adaptable to mass 

destruction”), tj. tehdy i ve vztahu ke zbraním chemickým a biologickým. 

K představení první oficiální definice pojmu zbraní hromadného ničení došlo ale až o necelé tři 

roky později, dne 12. srpna 1948, v rezoluci komise OSN pro konvenční zbraně. Jedním z hlavních 

účelů této rezoluce bylo vymezit rozdíl mezi zbraněmi hromadného ničení a konvenčními zbraněmi pro 

případy jejich užití v budoucích válečných konfliktech. Už tehdy bylo totiž jasné, že i přes několik málo 

podobností se jedná o dvě naprosto odlišné kategorie zbraní. Výše uvedená definice pod pojem zbraně 

hromadného ničení řadila „jaderné zbraně, jakož i jiné zbraně obsahující radioaktivní materiál, letální 

chemické a biologické zbraně a další zbraně vyrobené v budoucnu, jejichž účinek je srovnatelný s účinkem 

zbraní jaderných, popř. s účinky dalších zbraní výše uvedených“4 („atomic explosive weapons, radioactive 

material weapons, lethal chemical and biological weapons and any weapons developed in the future which 

have characteristic comparable in destructive effect of those of the atomic bomb or other weapons mentioned 

above”). 

                                                           
1 HASHMI, S. S. L. Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives. s. 16. 
2 TRUMAN, H. ATTLEE, C. KING, W. Declaration on Atomic Bomb of 15th November 1945.  
3 TRUMAN, H. ATTLEE, C. KING, W. Tamtéž.  
4 COMMISSION FOR CONVENTIONAL ARMAMENTS. S/C.3/32/Rev.1 of 12th August 1948. 
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Jednalo se o definici poměrně přesnou, která však podléhala kritice mířící na snahu po přílišném 

omezení potenciálu těchto zbraní za současného nerozlišování jejich ofenzivního a defenzivního užití.5 

Navíc, dobově ovlivněné ztotožnění obsahu pojmů zbraně hromadného ničení a jaderné zbraně do určité 

míry odvedlo pozornost od státy sponzorovaných či alespoň konkludentně podporovaných výzkumů 

chemických a biologických zbraní. Rovnocenné pozornosti se všem druhům zbraní hromadného ničení 

(jakož i nutnosti jejich přísné a bezvýhradní regulace) dostalo až s koncem studené války. 

Současná literatura navazuje na definici komise OSN pro konvenční zbraně, přičemž pod pojem 

zbraně hromadného ničení řadí veškeré jaderné, radiologické, biologické, chemické a jiné zbraně, které 

byly navrženy za účelem způsobit smrt nebo závažné zraněné velké skupině obyvatel, případně způsobit 

škody velké škody na umělých nebo přírodních strukturách nebo obecně v biosféře.6 Poslední dobou  

se taktéž jako velice zajímavá začíná jevit i otázka tzv. nanotechnologií, jakožto technologií dvojího užití, 

které by za určitých okolností mohly v ne příliš vzdálené budoucnosti výčet dosud známých zbraní 

hromadného ničení vcelku snadno doplnit. 

2.2 CHEMICKÉ/BIOLOGICKÉ/JADERNÉ A RADIOLOGICKÉ ZBRANĚ 

Prohlédneme-li si jednotlivé kategorie zbraní hromadného ničení blíže, zjistíme, že za nejstarší 

zbraně hromadného ničení lze bezpochyby označit zbraně chemické. S prvními pokusy přetvořit přírodní 

jedy k obrazu svému se setkáváme už v pravěku, a to během každodenní činnosti jeskynního lovce.  

Na druhou stranu, vědecký a technologický vývoj pokročil od dob pravěku dopředu, a tudíž se vybízí 

otázka, zdali tehdejší chemické zbraně můžeme opravdu vnímat jako chemické zbraně v dnešním slova 

smyslu, popř. zdali jsou dnešní chemické zbraně opravdu zbraněmi hromadného ničení. Zatímco první 

částí otázky se budeme zabývat v následující kapitole, odpověď na druhou část otázky je poměrně 

jednoduchá. Ačkoliv účinky, které jsou jak chemické, tak biologické zbraně ve výsledku schopny vyvolat 

jsou ve srovnání s jaderným výbuchem včetně všech jevů s ním spojeným (např. jaderná zima, změny ve 

stratosféře) o něco „zanedbatelnější“, případně mohou být částečně eliminovány aktivací zvláštních 

opatření (např. použití ochranných oděvů, vhodné očkování), nebezpečí, které tyto zbraně představují, 

vychází spíše z dlouhodobějších následků. Bez toho, aby významně porušily infrastrukturu, chemické  

a biologické zbraně jsou způsobilé zasáhnout jak osoby přítomné v místě útoku, tak osoby, které dorazily 

později. Tyto osoby pak mohou být ovlivněny buď přímo, tj. přenosem nemoci či její genetickou mutací, 

nebo následně v důsledku znečištění životního prostředí. Chemické a biologické zbraně tedy zůstávají  

(i přes trend vzájemného sbližování, uskutečňován např. prostřednictvím chemicky zdokonalené munice) 

rozsahem svých účinků stále blíže zbraním hromadného ničení než zbraním konvenčním.  

a. Chemické zbraně 

Chemické zbraně jsou zbraně, které jsou ve své nejzákladnější podobě složeny ze 2 částí,  

a to vlastního chemického činitele a prostředku přepravy tohoto chemického činitele na cíl. 

                                                           
5 HASHMI, S. S. L. Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives. s. 8. 
6 SPIERS, E. M. Weapons of Mass Destruction: Prospects for Proliferation. s. 2. 
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Pojmem chemický činitel se obecně rozumí všechny „látky plynové, tekuté či pevné, které 

mohou prostřednictvím přímého toxického účinku působit na člověka, zvířata či rostliny“7 („chemical 

substances whether gaseous, liquid or solid, which might be employed because of their direct toxic 

effect on man, animals and plants”). Chemické činitelé, pak stejně jako chemické zbraně, dělíme  

dle účinků, které jsou schopny u organismu vyvolat, a to na látky zpuchýřující, dusivé, nervově 

paralytické, psychotomimetické a krevní jedy. 

Vedle uvedeného klasického dělení je možné se setkat i s poměrně častým dělením na 

chemické zbraně letální a neletální. Zatímco letální chemické zbraně jsou vzhledem k vysokému 

obsahu agresivního chemického činitele určeny k tomu, aby u cílového organismu způsobily buď 

vážná zranění, nebo přímo smrt, cílem nasazení neletálních chemických zbraní je zneschopnění. 

Podle oficiální definice NATO z roku 1999 lze za neletální chemické zbraně považovat zbraně, 

které „jsou výslovně určeny a vyvinuty ke zneschopnění či vyřazení osob s nízkou pravděpodobností 

úmrtí nebo permanentního poškození či k vyřazení výzbroje s minimálním nežádoucím poškozením 

nebo ovlivněním životního prostředí“8. Jedná se o zbraně, které i přes přítomnost chemického 

činitele (pozn. často spojované s kritikou na téma, zdali jsou neletální chemické zbraně opravdu 

neletální, nebo pouze méně-letální) tvoří jak součást standardních zbraňových systémů NATO, 

tak podpůrných prostředků v repertoáru policejních složek. 

Prostředkem přepravy chemického činitele na cíl může být v podstatě cokoliv, přičemž 

významnými faktory ovlivňujícími výběr jsou nejčastěji rozsah plánovaného útoku a finanční 

prostředky k dispozici. Zatímco v minulosti se používaly především šípy, bomby všeho druhu  

a dělostřelecké granáty, v současnosti také připadají v úvahu i balistické rakety nebo obyčejné 

igelitové sáčky.9 

b. Biologické zbraně 

O něco mladší a obskurnější druh zbraní hromadného ničení představují zbraně biologické 

(místy označované též bakteriologické zbraně). Biologické zbraně jsou zbraně, jejichž obsahem 

jsou biologičtí činitelé v podobě živoucích mikroorganismů, tj. bakterie (např. antrax/bacillus 

anthracis), virus (např. pravé neštovice/variola) nebo mezibuněčný parazit, tzv. rickettsie (např. 

horečka skalistých hor/rickettsia rickettsii).10 Samostatnou kategorii pak tvoří toxiny (např. ricin)  

a činitelé vyvolávající některé druhy mykóz, a to z toho důvodu, že ve skutečnosti jde o neživé 

produkty vzešlé z činnosti živoucích organismů (právě proto jsou toxiny mnohdy řazeny mezi 

činitele spíš chemické namísto těch biologických). 

Účelem nasazení biologických zbraní je často vyvolání infekčního onemocnění u lidské 

populace, zvířat nebo rostlin, popř. jejich usmrcení za současné kontaminace určitého území. 

                                                           
7 SPIERS, E. M. Weapons of Mass Destruction: Prospects for Proliferation. s. 4. 
8 STŘEDA, L. PATOČKA, J. Neletální chemické zbraně a CWC [online]. 2004 [cit. 2016-07-06]. 
9 CIRICIONE, J. W. RAJKUMAR, M. Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and Chemical Threats. s. 7. 
10 SPIERS, E. M. Tamtéž. s. 6. 
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Největším nebezpečím užití biologických zbraní je pak nemožnost předvídat reálný následek.  

Za specifických podmínek může dojít k mutaci biologického činitele doprovázené vyšší toxicitou, 

snadnějším přenosem, nerozpoznatelností za pomoci klasických metod a neúčinnosti vakcíny. 

Závažným problémem spojeným s použitím biologických zbraní je také jejich jednodušší, tudíž  

i lacinější příprava (např. možnost využití buněčných struktur ke kultivaci či izolaci virů), která 

významně nahrává extrémistickým skupinám bez možnosti sehnat větší finanční podporu. 

c. Jaderné a radiologické zbraně 

V současné době představují nejobávanější skupinu zbraní hromadného ničení jaderné 

zbraně. Princip jaderných zbraní funguje na neřízeném procesu uvolnění obrovského množství 

energie, vyvolaném prostřednictvím řetězové reakce vzniklé při štěpení jader urania či plutonia 

na menší části, nebo tzv. procesem sloučení jader vodíkových izotopů, např. deuteria a tritia, za 

poměrně vysokých teplot. Při štěpném procesu spojeném s klasickou jadernou bombou vzniká 

na 1 měrnou jednotku méně energie než během procesu sloučení v případě termonukleární 

bomby. Množství energie uvolněné při odpálení příslušné jaderné bomby pak bývá vyjádřeno 

v tunách TNT (počet tun TNT potřebných pro dosažení exploze stejného rozsahu).  

Na rozdíl od chemických nebo biologických zbraní, použití jaderných zbraní se vyznačuje 

mnohem destruktivnějšími a dalekosáhlejšími účinky. Vedle obrovského výbuchu, jehož síla bývá 

odvozena od místa a způsobu, jakým byla jaderná bomba odpálena (zdali byla svržena vzdušnou 

cestou, odpálena na povrchu či na dně oceánu), dochází také k tepelnému a ionizujícímu záření, 

elektromagnetickému impulsu, uvolňování jak radiace při výbuchu, tak zbytkové radiace též  

známé jako „radioaktivní spád“. 

Zatímco fatálním účinkům nasazení chemických a biologických zbraní lze do určité míry 

předejít/zabránit použitím ochranných opatření, jako jsou např. dýchací respirátory, ochranné 

obleky, osobní dekontaminace nebo vakcinace, je bez jakékoliv možnosti ukrýt se ve speciálních 

protiatomových krytech přežití jaderného útoku (popř. jeho dlouhodobějších následků) zcela 

nemožné.11 Jaderná bomba je navíc jedinou zbraní hromadného ničení, která je schopná během 

velice krátkého momentu zničit veškerou infrastrukturu postiženého území.  

Radiologické zbraně, známé též jako „špinavé pumy“, tvoří podskupinu jaderných zbraní, 

nicméně s několika výraznými odlišnostmi. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním účelem těchto 

zbraní není destrukce okolního prostředí, ale jeho kontaminace, jejich detonace nevyvolává 

výbuch srovnatelný s výbuchem jaderné bomby, tlakovou vlnu ani zemětřesení. Jde o zbraně, 

jejichž základem není výše uvedené štěpení nebo slučování jader atomů, nýbrž prosté odpálení 

konvenční trhaviny, které následně zapříčiní rozptýlení radioaktivní látky (např. iridia, cesia). 

Detonace špinavé pumy by za příznivých povětrnostních podmínek v hustě obydlené oblasti  

s fungující infrastrukturou pak znamenala rapidní zvýšení rizika rakoviny a nutnost provedení 

velice nákladné dekontaminace skládající se mj. z odstranění horních vrstev dopravních cest, 

                                                           
11 SPIERS, E. M. Weapons of Mass Destruction: Prospects for Proliferation. s. 3-4. 
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chodníků a parků, jakož i tzv. „opískování“ vnějších ploch staveb, u kterých existuje možnost 

proniknutí záření do porézního materiálu atd. 12 V extrémním případě by se postižené území 

mohlo stát zcela neobyvatelným.  

2.3 MEZINÁRODNÍ PRÁVO/PRÁVO OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ 

Mezinárodní právo veřejné, také známé jako právo národů, je tvořeno souborem právních norem 

(obyčejových nebo psaných), které jsou určeny k regulaci vztahů mezi suverénními státy, nestátními 

útvary, popř. osobami disponujícími schopností vykonávat práva a povinnosti v rámci mezinárodního 

práva (např. Svatý stolec) a mezinárodními organizacemi. Jedná se o minimální mezinárodněprávní 

rámec, který je uplatňován jak v době míru, tak v době probíhajícího ozbrojeného konfliktu. Na rozdíl od 

mezinárodního práva soukromého, do jehož sféry regulace patří závazky vyplývající z právních vztahů 

mezi fyzickými/právnickými osobami s mezinárodním prvkem (např. občanskoprávní smlouvy uzavřené 

mezi občany rozdílných států), mezinárodní právo upravuje např. pravidla pohybu na volném moři,  

ve vesmíru, problematiku trestní odpovědnosti válečných zločinců nebo hlavní zásady diplomacie.13 

Právo ozbrojených konfliktů (známé jako humanitární právo, popř. válečné právo) je významnou 

součástí mezinárodního práva veřejného. Je třeba si uvědomit, že válku, resp. ozbrojený konflikt dvou 

a více stran, nelze chápat jen jako akt „selhání“ klasické diplomacie, nýbrž především jako periodicky  

se opakující, právem regulovatelný jev. Ačkoliv o zrodu moderního práva ozbrojených konfliktů lze 

hovořit až v souvislosti s přijetím Haagských a Ženevských konvencí, první pokusy o regulaci chování  

jak celých národů, tak i jednotlivců během trvání válečného konfliktu pocházejí již z doby před cca  

3.000 lety (např. ve starozákonní knize Deuteronomium nebo indické Mahábháratě a sbírce zákonů 

Manusmriti). Dalo by se říct, že už tehdy státní představitelé věděli, že začátek ozbrojeného konfliktu 

automaticky neznamená návrat do stavu homo homini lupus est, ale pouze jakousi násilně vnucenou 

změnu statusu quo, na které bude později potřeba v rámci kolektivního přežití vystavět nové, a pokud 

možno, funkční mírové uspořádání. 

Od moderního práva ozbrojených konfliktů (ius bello) je třeba odlišovat tzv. právo na válku14 (ius  

ad bellum), jehož podstatou je vymezení okolností ospravedlňujících užití vojenské síly. Základem pro 

moderní právo na válku je čl. 2 Charty Organizace spojených národů („Charter of the United Nations“), 

který stanoví závaznou povinnost všech členů OSN ve „svých mezinárodních stycích vyhnout hrozbě silou 

nebo použití síly jak proti územní celistvosti, tak politické nezávislosti kteréhokoliv státu“15 („states are 

required to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial 

integrity or political independence of any state”). Jednání v rozporu s tímto ustanovením Charty OSN, a to 

za předpokladu, že se nejedná o jednu z uvedených výjimek, jako je např. použití síly schválené Radou 

                                                           
12 Centrum strategických studií. Špinavá bomba – perspektivní zbraň teroristů. [online]. 2003 [cit. 2016-07-24]. 
13 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict .s. 1. 
14 ONDŘEJ, J. ŠTURMA, P. BÍLKOVÁ, V. JÍLEK, D. Mezinárodní humanitární právo. s. 2. 
15 Charter of the United Nations of 26th June 1945. Art 2 Para 4. 
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bezpečnosti OSN v případě, kdy došlo k ohrožení nebo porušení mezinárodního míru16, konstituuje tzv. 

akt agrese17 („act of aggression“), čili akt nelegálního použití síly. Logicky pak celková koncepce práva  

na válku funguje jako garance míru, nikoliv prostředek k ospravedlnění útočné války. 

Na rozdíl od práva na válku, o kterém lze mluvit pouze ve spojitosti se začátkem ozbrojeného 

konfliktu, právo ozbrojených konfliktů je soubor norem regulujících průběh ozbrojeného konfliktu,  

a to po celou dobu jeho trvání bez ohledu na to, zdali byl jeho počátek ve skutečnosti aktem nelegálního 

použití síly, nebo nikoliv. Jedná se o pravidla, která vznikala postupně za účelem zachování jednotného 

rámce žádoucího válečného chování pro všechny participující strany, ochrany civilního obyvatelstva před 

zbytečnými útrapami a v neposlední řadě i zajištění standardu zacházení s válečnými zajatci a zraněnými 

vojáky. Jak již bylo uvedeno výše, současné právo ozbrojených konfliktů vychází z Haagských úmluv 

přijatých v roce 1899 a 1907 a Ženevských úmluv z roku 1864 a 1949, které lze považovat za první 

celistvější kodifikaci moderního válečného práva i ve vztahu k vymezení válečných zločinů, přičemž 

jednou z jejich nejdůležitějších oblastí je úprava zakázaných bojových prostředků a způsobů vedení  

boje.  

Od práva ozbrojených konfliktů je v neposlední řadě zapotřebí odlišit tzv. právo odzbrojení,  

jehož předmětem není regulace průběhu ozbrojeného konfliktu, nýbrž „snižování stavu ozbrojených sil  

a vojenských výdajů, zničení nebo odstranění zbraní, ať už umístěných či skladovaných, postupnou likvidaci 

kapacity vyrábět nové zbraně a zařazení vojenského personálu do civilního života“18 v souladu s článkem  

11 Charty OSN, a to hlavně za účelem omezení počtu specifických bojových prostředků do budoucna 

 a s tím spojeným růstem mezinárodní bezpečnosti a stability. 

2.4 OBYČEJOVÉ PRÁVO/MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY 

Ačkoliv k přijetí prvních kodifikačních úmluv došlo až v průběhu 20. století, je třeba si uvědomit,  

že ozbrojené konflikty podléhaly určitému druhu právní regulace v podstatě už od starověku. Jednalo 

se o tzv. obyčejová pravidla – nepsané normy přímo reflektující společenský a politický kontext období 

jejich vzniku, kdy podstata těchto pravidel spočívala na splnění dvou obligatorních kritérií, tj. ustálené 

praxe (usus generalit) a povědomí o její nezbytnosti (opinio necessitatis generalis). 

Ustálená praxe sice přestavuje materiální prvek právního obyčeje, nicméně pouze v případě, že 

se jedná o ustálenou praxi kvalifikovanou (ne každá ustálená praxe je automaticky způsobilá konstituovat 

právní obyčej). Kvalifikovanou ustálenou praxí je přesně taková praxe, která je dostatečně rozšířená, 

reprezentativní, opakovaná, stejnorodá, dlouhotrvající a nepřetržitá. Vedle ustálené praxe pak stojí tzv. 

povědomí o nezbytnosti – formální prvek právního obyčeje, který reprezentuje skutečnost, že subjekt 

vnímá určité jednání jako závazné nikoli z hlediska morálního, nýbrž z hlediska mezinárodního práva.19 

                                                           
16 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict. s. 2. 
17 UN General Assembly 29th Session Resolution 3314 of 14th December 1974. Art 1. 
18 ONDŘEJ, J. Odzbrojení: Prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. s. 20. 
19 ČEPELKA, Č. ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 124-130.  
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V případě, že obyčejové pravidlo splňuje obě výše uvedená kritéria, a je tudíž uznatelné jakožto 

závazný mezinárodněprávní obyčej, je velmi důležité rozlišit, zdali se jedná o obyčejové pravidlo kogentní 

nebo dispozitivní. Valná většina mezinárodních obyčejových pravidel je dispozitivního charakteru, což 

znamená, že lze omezit jejich působnost (nikoliv však platnost) prostřednictvím derogace inter partes. 

Kogentní obyčejová pravidla jsou definována článkem 53 Vídeňské úmluvy o smluvním právu přijaté 

v roce 1969 jako „imperativní normy obecného práva, které byly přijaty a uznány mezinárodním společenstvím 

státu za normy, od kterých není dovoleno se odchýlit a které mohou být změněny pouze prostřednictvím norem 

obecného mezinárodního práva stejné povahy“ 20 a na rozdíl od obyčejových pravidel dispozitivních zrcadlí 

fundamentální principy mezinárodního společenství jako celku (zakazují např. válečnou agresi, zločiny  

proti lidskosti, kolonialismus, pirátství atd.). 

Značný posun k úpravě mezinárodních vztahů prostřednictvím kodifikací představovalo přijetí 

Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli („the Geneva 

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field”)  

v roce 1864. Tato historicky první ženevská úmluva, která byla výsledkem pragmatického odhodlání 

skupiny evropských států sjednotit nejdůležitější pravidla regulující poskytování humanitární pomoci 

během ozbrojených konfliktů, svým vznikem de facto předznamenávala rozsáhlejší posun, od obyčeje 

směrem k právu psanému, patrný pro 20. století. Šlo o systémový posun, jehož cílem bylo usnadnit 

mezinárodněprávní orientaci prostřednictvím stabilizace obyčejových pravidel, jejich uspořádáním  

do tematických celků, popř. doplněním o další pravidla přijatá na smluvním základě (tato pravidla se 

však aktem přijetí úmluvy nestávala automaticky součástí právního obyčeje, který platil samozřejmě 

nadále a pouze v daném případě pozbyl své účinnosti).21 

Postupnou kodifikací norem (nejen) práva ozbrojených konfliktu mezinárodní obyčejové právo 

sice jako takové nezaniklo (přetrvává např. v podobě bilaterálních vztahů mezi sousedními státy, které 

se řídí výlučně obyčejovým právem), nicméně nejobsáhlejší a nejdůležitější skupinu pramenů ius bello 

dnes tvoří mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouva je pak obecně definována jako jakkoli označený 

projev vůle (např. smlouva, pakt, statut, dohoda nebo protokol) subjektů mezinárodního práva, který 

byl sjednán za účelem závazné regulace jejich vzájemných vztahů, přičemž postup přijetí, a ještě 

důležitější proces ratifikace mezinárodních smluv téměř ve všech případech upravují ustanovení 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu („the Vienna Convention on the Law of Treaties“) z roku 1969. 

Závěrem zbývá už jen poznamenat, že podobně, jako může dojít ke kodifikaci mezinárodního 

obyčeje, může dojít i k procesu opačnému, tj. že ustanovení mezinárodní smlouvy po uplynutí určité 

doby získá obyčejový status. Čím déle příslušná mezinárodní smlouva platí, popř. čím více stoupá počet 

jejich faktických signatářů, tím se logicky zvyšuje její význam pro mezinárodní společenství. Na druhou 

stranu, obyčejové pravidlo může získat obyčejový status jen v případě, že splňuje obě uvedené kritéria 

– ustálenou praxi a obecné povědomí o její nezbytnosti22, jejichž dokazování se v tomto kontextu může 

                                                           
20 Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969. čl. 53.  
21 ČEPELKA, Č. ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 133-136. 
22 BOOTHBY, W. Weapons and the law of armed conflicts. s. 25. 
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však jevit značně problematické. Mezi nejznámější ustanovení mezinárodních smluv, které získaly 

obyčejový status, patří např. určitá ustanovení Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v průběhu 

ozbrojeného konfliktu („the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict“), jak bylo koneckonců následně potvrzeno i stanoviskem Mezinárodního trestního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii.23 

2.5 ZAKÁZANÉ BOJOVÉ PROSTŘEDKY/ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY VEDENÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ 

Pojmy zakázané bojové prostředky a zakázané způsoby vedení ozbrojených konfliktů (boje) 

bývají velice často slučovány nebo zaměňovány, a to i přes evidentní odlišnost množin, vůči kterým  

výše uvedené zákazy směřují. 

Pravidla týkající se zakázaných bojových prostředků („prohibited means of warfare“) se vztahují 

primárně ke skupině „zbraní, zbraňových systémů jakož i bitevních platforem“24 („weapons, weapon 

systems or platforms employed for the purposes of attack“). Za zbraň, lze v tomto kontextu považovat 

prakticky jakýkoliv nástroj vytvořený za účelem způsobit zranění jednotlivci, popř. skupině nebo 

materiální škody, za zbraňový systém pak „systém, který jakmile je aktivován, dokáže zaměřit a posléze 

zaútočit na zvolený cíl bez jakéhokoli zásahu lidského operátora“25 a za bitevní platformu libovolnou 

„fixní strukturu nebo vozidlo sloužící k přenosu a následnému odpalu zbraně“26. Na rozdíl od uvedených 

bojových prostředků užívaných během vojenských operací, zakázané způsoby vedení ozbrojených 

konfliktů („prohibited methods of warfare“) jsou definovány jakožto „soubor útoků nebo jiných aktivit 

prováděných za účelem nepříznivě ovlivnit bojeschopnost nepřítele“27 („attacks and other activities designed 

to adversely affect the enemy’s military operations or military capacity“). 

Obecně lze říci, že mezinárodní humanitární právo zakazuje použití všech prostředků a metod 

vedení ozbrojených konfliktů, jejichž použití by mohlo vyústit ve způsobení nadměrných zranění 

(„superfluous injury“) nebo zbytečných útrap („unnecessary suffering“) na straně osob participujících  

na ozbrojeném konfliktu. Jak koneckonců stanoví v části III článku 35 „Základní pravidla“ Dodatkový 

protokol č. 1 k Ženevským úmluvám z roku 1977 „strany ozbrojeného konfliktu nemají neomezené právo 

volby způsobů a prostředků vedení boje“28 („in any armed conflict, the right of the parties to the conflict to 

choose methods or means of warfare is not unlimited“). Jedná se současně o přímé vyjádření jedné ze 

stěžejních zásad práva ozbrojených konfliktů, tzv. zásady vojenské nutnosti („military necessity“), jejíž 

podstatou je ospravedlnění použití pouze takové síly, která dosud nebyla mezinárodním humanitárním 

právem zakázána, a pouze v takovém rozsahu, který je zapotřebí k dosažení kapitulace nepřítele v co 

nejkratším čase a za cenu co nejmenších ztrát.29 

                                                           
23 SANDHOLTZ, W. Prohibiting plunder: How norms change? s. 257. 
24 HPCR. Manual on IL applicable to Air and Missile Warfare.[online]. 2009 [cit. 2016-08-16]. 
25 HODER, L. Autonomní zbraňové systémy a právo. [online]. 2013 [cit. 2016-08-16]. 
26 HPCR. Tamtéž. s. 13. 
27 STOKLASOVÁ, B. Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů. [online]. 2015 [cit. 2016-08-16]. 
28 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12th August 1949. Art 35. 
29 JDCC. The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict. s. 21. 
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Reálným příkladem zakázaného bojového prostředku může být jak libovolná letální chemická 

nebo biologická zbraň, tak i určité druhy kazetové munice, tj. munice složené z kontejneru naplněného 

nejčastěji určitým množstvím výbušné sub-munice. Na rozdíl od toho, mezi zakázané způsoby vedení  

boje je možné zařadit především útoky směřující jednak proti objektům předem vyloučených z válečného 

konfliktu (např. životní prostředí, kulturní dědictví), a jednak proti civilnímu obyvatelstvu (např.  

rukojmí, nediskriminační útoky a používání civilistů jako lidských štítů). 
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3. CHEMICKÉ ZBRANĚ 

Jak již bylo uvedeno výše, za chemické zbraně lze pokládat veškeré látky plynové, tekuté či pevné, 

které mohou přímým toxickým účinkem působit na člověka, zvířata či rostliny. Tyto látky, označované 

též jako chemičtí činitelé, jsou v současnosti nejčastěji děleny na základě účinků, které jsou schopny  

u postiženého organismu vyvolat, a to na zpuchýřující, nervově-paralytické, psychotomimetické, dusivé 

a krevní jedy. Nebylo tomu tak ale vždy. Je třeba si uvědomit, že chemické zbraně ve své primitivní 

podobě spatřily světlo světa už v průběhu pravěku, přesněji řečeno ve chvíli, kdy pravěký člověk poprvé  

použil včelí hnízdo jako projektil nebo špičku svého šípu namočil v jedu, aby tak několikanásobně zvýšil 

jeho smrtící účinek.30  

3.1 RANÉ CHEMICKÉ ZBRANĚ 

I přes skutečnost, že rané chemické zbraně svým složením již odpovídaly moderní definici, a tudíž 

je lze považovat za přímé předchůdce moderních chemických zbraní, nelze je ještě pokládat za zbraně 

hromadného ničení v dnešním slova smyslu – hlavně z důvodu jejich omezených účinků a selektivního 

způsobu používání. Dalo by se říci, že rané chemické zbraně byly začleňovány do arzenálu tehdejších 

armád nepravidelně, jakožto odchylky od tradičních bojových prostředků, za účelem vyrovnat početní 

nebo strategickou výhodu nepřítele, pochopitelně i v závislosti na přístupných přírodních zdrojích. 

Kategorie, do kterých lze primitivní chemické zbraně poměrně dobře rozdělit, jsou však všehovšudy 

pouze dvě. Zatímco první z těchto kategorií zahrnuje použití převážně přírodních jedů, druhá pamatuje  

na zápalné a dusivé látky. 

a. Lovecké a válečné šípové jedy 

Za nejstarší a pravděpodobně i nejpoužívanější chemické zbraně bývají často označovány 

lovecké a válečné šípové jedy. Vzhledem k tomu, že přežití v pravěkém světě plném predátorů 

nebylo pro člověka z počátku vůbec jednoduché, bylo jen logické, že tento aktivně vyhledával 

jakékoliv prostředky, které by mu mohly pomoci zvítězit. Při každodenním souboji s nelítostnou 

přírodou, se pravěký lovec/válečník mj. setkával i řadou živých organismů produkujících jedy, 

popř. toxiny, a ačkoliv účinky těchto substancí nemusely být z počátku přímo zřetelné, nakonec se 

člověku podařilo jejich potenciál přece jen objevit (např. hrot šípu či oštěpu natřený jedem 

několikanásobně zvyšoval jeho efektivitu při lovu)31. V některých omezených případech navíc 

člověk nezískal pouze prostředky lovecké a posléze vojenské výbavy, nýbrž i látky využitelné 

v konceptu tehdejší šamanistické medicíny. 

Co se týče konkrétního složení nejčastěji užívaných primitivních jedů, tzv. taktikou pokus 

nebo omyl se používaly všechny látky (rostlinného či živočišného původu), které byly způsobilé 

vyvolat zamýšlený účinek (existuje teorie, že naši předkové začali využívat rostlinné jedy již před 

                                                           
30 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 39. 
31 PITSCHMANN, V. Tamtéž. s. 39. 
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30,000 lety)32. Mezi nejznámější jedy patřily např. jedy vyrobené ze sekretů jihoamerických žab 

rodu Phyllobates, larev brouků rodu Diamphidia, rostlin Acokanthera nebo Curare. Tyto byly  

po poměrně jednoduchém zpracování dále doplňovány o různé konzervační, popř. fixační složky,  

jejichž úkolem bylo zachovat vlastnosti jedu neměnné pro pozdější využití.33 

b. Intoxikace zdrojů 

Mezi často užívané způsoby vedení boje, a to především ve starověku, patřila intoxikace 

vodních či jiných životně důležitých zdrojů. Jak koneckonců potvrzují i díla známých řeckých 

dějepisců Hérodota a Thukydida34, pro tehdejší vojenské velitelé představoval proces intoxikace 

zdrojů univerzální, byť nebezpečnou taktiku, vhodnou jak pro ofenzivní, tak i defenzivní použití.  

Ke značnému rozšíření této taktiky přispěla (na rozdíl od náročnější a pomalejší extrakce 

účinných jedů) existence široké škály a s ní spojená relativní dostupnost prostředků způsobilých 

vyvolat kontaminaci vybraného zdroje. Vzhledem k tomu, že nezávadné vodní zdroje bývaly 

v průběhu starověku a středověku většinou buď špatně dostupné, nebo jinak omezené (např. ve 

městech spoléhajících primárně na podzemní vodu, bez možnosti dálkového zásobování), jakékoliv 

znečištění obvykle znamenalo problém enormních rozměrů. Vedle jedovatých rostlin, jako  

čemeřice (lat. Helleborus) nebo oleandr (lat. Nerium)35, se používaly shnilé potraviny a zvířecí či 

lidské exkrementy. Poměrně specifický druh „munice“ představovala těla padlých, v jejichž užití 

obléhající spatřovali jak prostředek vhodný ke kontaminaci zdrojů, tak i významný faktor působící 

na psychologickou stránku přeživších obyvatel36 (silný zápach, nemožnost řádně pohřbít své 

spolubojovníky atd.). Hromadění hnijících těl v přelidněných městech navíc zdárně přispívalo 

k šíření nakažlivých nemocí (např. moru), které se ve výsledku ukazovaly jako více devastující než 

válečný konflikt samotný.  

Za okrajový způsob zneschopnění, nepřímo spojený s intoxikací zdrojů, lze v tomto kontextu 

považovat i intoxikaci nepřítele samotného, a to např. prostřednictvím látek s halucinogenními 

účinky. Na tuto praxi, vzešlou pravděpodobně z experimentů konaných v rámci náboženských 

obřadů, poukazují mimo jiné i starověké řecké zkazky, dokládající plošné použití rulíku zlomocného 

(lat. Atropa Belladona) nebo blínu černého (lat. Hyoscyamus Niger) za účelem zneschopnění vojska 

nepřítele.37 V důsledku tehdejší nemožnosti extrahovat dostatečné množství účinné látky, se však 

než o relevantní taktiku jednalo spíše o manifestaci odvěké snahy ovládnout chování člověka. 

                                                           
32 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE RESEARCH. Poisons, plants and Paleolithic hunters. [online]. 2015 [cit. 2016-09-10]. 
33 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 15-27. 
34 LEVEN, K. H. Biological Warfare – Perspectives from Premodern History. [online]. 2005 [cit. 2016-09-10]. 
35 MAYOR, A. Greek Fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs. [online]. 2009 [cit. 2016-09-10]. 
36 PITSCHMANN, V. Tamtéž. s. 232. 
37 PITSCHMANN, V. Boj ohněm, dýmem a jedy. s. 40, 181. 
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c. Entomologické projektily 

Užití jedovatého hmyzu k přímému boji proti člověku, představuje dle amerického vědce,  

J. A. Lockwooda, jeden ze tří způsobů zefektivnění pozemního boje, a to hned vedle jeho užití 

k přenosu onemocnění nebo devastaci životního prostředí, které však přišly na řadu až mnohem 

později.38 Ačkoliv vrhání tzv. živých granátů39 (vytvořených nejčastěji z úlů bodavého hmyzu) 

nebylo praktikou ve starověku tak rozšířenou, jakou bývalo např. užití loveckých a válečných 

šípových jedů, jednalo se o praktiku poměrně účinnou, a to hlavně v případě vržení granátu  

do uzavřeného prostoru, kde svou „explozí“ vyvolal chaos a současně donutil tamější obyvatele 

vyběhnout ven, na méně chráněné prostranství. 

Společně s pozdějším vynálezem mechanismu schopným vrhnout projektil daleko mezi 

nepřátelské jednotky a eliminovat tak následky krátkého doletu či nevyzpytatelného chování 

hmyzu, se užití živých granátů rozmohlo především při obléhání opevněných středověkých měst 

(např. irácké Hatry v průběhu tažení proti Saracénům).40 

d. Řecký oheň a jiné zápalné a dusivé zbraně 

První zmínky o zápalných a dusivých zbraních pocházejí z 12. století př. n. l., přičemž  

je však jasné, že tyto pouze potvrdily předchozí tradici kontinuálního užívání. Koneckonců, užití 

ohně jakožto bojového prostředku bylo už dávno před tím doporučováno mnohými válečnými 

teoretiky i praktiky, jako byli např. Kautylia nebo Sun Tzu.41  

Ve srovnání s ranými chemickými zbraněmi, jejichž efektivní nasazení vyžadovalo o něco 

složitější přípravu, se jednalo o nejdostupnější a často nejúčinnější bojové prostředky, které bylo 

možné použít prakticky kdekoliv. Vedle možnosti vedení rozsáhlého útoku, znesnadnění orientace 

na bojišti a zvýšené spotřeby vody, patřila mezi hlavní výhody užití zápalných a dusivých zbraní 

možnost tzv. kombinovaného útoku, který měl potenciál vyústit jak v devastaci okolního prostředí, 

tak ve vážná poranění dýchacích ústrojí nepřátelského obyvatelstva.42 Zatímco z počátku se ke 

spalování používaly veškeré dostupné prostředky charakteristické svou hořlavostí, přibližně od  

5. století př. n. l. začínalo docházet k prvnímu používání toxického dýmu (založeného na pálení 

např. borovicové pryskyřice, síry nebo asfaltu)43.   

V podstatě lze říci, že i přes svou jednoduchou a experimentální podstatu, představovalo 

tehdejší užívání zápalných a dusivých zbraní přímý předstupeň moderních vlnových chemických 

útoků, které se, byť negativně, osvědčily během první světové války. K nárůstu jejich efektivity  

navíc došlo, podobně jako v případě živých granátů, vynálezem katapultovacích zařízení, pomocí 

kterých bylo možné přepravit toxické nálože ve větším množství na větší vzdálenost.  

                                                           
38 LOCKWOOD, J. A. Six-legged Soldiers: Using Insects as Weapons of War. s. 10. 
39 PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. s. 51. 
40 LOCKWOOD, J. A. Tamtéž. s. 18-20. 
41 SUN TZU. Umění války. s. 126. 
42 PITSCHMANN, V. Tamtéž. s. 12-13, 39-40. 
43 THAROOR, I. Why Chemical Warfare is Ancient History. [online]. 2009 [cit. 2013-10-02]. 
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Za dobově nejslavnější bojovou substanci, spadající do kategorie zápalných a dusivých 

zbraní, bývá považován řecký oheň, jehož recept byl podle legendy přivezen ze Sýrie v 7. stol. n. l. 

I když se autentické složení řeckého ohně dodnes bohužel nedochovalo, lze usuzovat, že k jeho 

výrobě docházelo prostřednictvím smísení síry, kamenných solí, pyritu, pryskyřice, sykomory  

a tekutého asfaltu.44 Jedinečná výhoda řeckého ohně pak spočívala v tom, že po vstříknutí (za 

pomocí speciálního plamenometného zařízení) do nepřátelských řad ho nebylo možno uhasit,  

a to i na vodní hladině. Řecký oheň lze navíc považovat za první detailně propracovaný zbraňový 

systém, který dokázal vyvolat plošný účinek víceméně srovnatelný s účinkem moderních zbraní, 

poukazující na významný vztah mezi technickou vyspělostí stran konfliktu a jeho výsledkem. 

3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA RANÝCH CHEMICKÝCH ZBRANÍ 

Nejstarších písemné zmínky, dokládajících ambivalentní postoj starověké společnosti ohledně 

válečného nasazení raných chemických zbraní, pocházejí z Indie, Číny, Řecka a Říma. Zatímco právně 

laděná sbírka Manusmriti, která v sobě shrnuje tzv. zákony lidské morálky z období mezi 5. stol. př. n. l.  

a 1. stol. n. l. přísně odsuzuje použití některých zápalných a otrávených zbraní45 v průběhu souboje  

s nepřítelem, vojenská příručka Arthashastra z období vlády krále Chandragupty Maurya uvádí, včetně 

výčtu nejúčinnějších toxických látek, doporučení k použití intoxikace zdrojů jakožto osvědčené a účinné 

válečné taktiky.  Sun Tzu ve své knize Umění války poukazuje na výhody válečné lsti spojené s nasazením 

zápalných a toxických braní, nicméně ze stejného období pocházejí i díla dalších, ne tak známých čínských 

autorů, která lest, zbraně způsobující extrémní utrpení a nerozlišující zbraně zakazují. V evropském 

kontextu je pak nejzajímavějším postoj Řeků (který byl následně přejat Římany), jejichž komplexní 

válečnictví se dlouhou dobu řídilo souborem obecných válečných zvyklostí nazývaných koina nomina46, 

které kromě zákazu šípových jedů upravovaly i nakládání s ostatky mrtvých nepřátel, válečnými zajatci  

a civilním obyvatelstvem. Mnoho pramenů navíc uvádí, že Římané obecně „odmítali už jen pomyšlení, že 

protivník má být usmrcen tajně podaným jedem nebo v otevřeném boji svištícím šípem napuštěným jedem, 

jako urážku lidské důstojnosti a mravnosti“ 47. Intoxikace zdrojů nepřítele byla dle názorů většiny římských 

právníků považována za prohřešek, který„odporuje nebeskému řádu a obyčejům předků“48, přičemž platil  

samozřejmě i okřídlený výrok „válka se vede zbraní a ne jedem (armis bella non veneris geri)“49.  

I přes existenci výše uvedených (i neuvedených) příkladů, na základě, kterých by bylo možné se 

domnívat, že zákaz používání chemických zbraní měl do určité míry plošnou platnost už od starověku, 

tomu tak není. Lze tvrdit, že samotná existence a s ní spojená aplikace jakýchkoliv závazných pravidel 

regulujících průběh válečného konfliktu představovala v tehdejší době záležitost naprosto ojedinělou  

a nestálou, a to z několika důvodů, přičemž nejdůležitějším z nich byl neomezený charakter války. Na 
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rozdíl od moderního válečnictví, ve kterém je vedení války, jakožto nejkrajnějšího způsobu řešení krize, 

ostře regulováno jak za účelem omezení ztrát na lidských životech, tak možnosti obnovit poválečné 

diplomatické styky, se v minulosti jednalo o běžný prostředek řešení sporů, podřízený pravidlu vítěz 

bere vše. Navíc, schopnost udržet v těchto podmínkách funkční státní uskupení způsobilé vyvíjet vliv  

na tvorbu a aplikaci práva na venek mnohdy představovala doslova nadlidský úkol.  V neposlední řadě 

absenci pravidel zakazujících rané chemické zbraně ovlivňoval i celkový rozsah užití těchto zbraní, 

který odpovídal spíše momentálním experimentům s tzv. chytrými vojenskými triky než promyšleným 

strategiím s masovým účinkem. 

Vzhledem k výše uvedenému je tedy možné konstatovat, že obyčejová pravidla zakazující použití 

chemických zbraní ve starověku světlo světa nespatřila. Stalo se tak až mnohem později, přičemž do  

té doby se jednalo pouze o partikulární pravidla, jejichž použití nebylo možné během válečného konfliktu 

předvídat a současně neexistoval způsob, jak jejich porušení zjistit, natož pak sankcionovat. Na první 

pohled tak vedle sebe existovaly dva způsoby, jak vést válku, a to válka spravedlivá, vedená většinou  

na základě sociálně potvrzených tradicí, a válka skrytá, při které se nebylo třeba ohlížet na jakékoliv 

morální imperativy. V praxi často docházelo k situacím, kdy vojáci čelící přesile, popř. technologicky 

vyspělejším oponentům, ačkoliv byli dříve pobízeni k čestnému boji „tváří v tvář“, dobrovolně sklouzli 

k nehumánním chemickým prostředkům (např. při obléhání „nedobytných“ měst či dlouhých taženích) 

za účelem získání jasné výhody.50 K naprostému nerespektování pravidel spravedlivé války docházelo 

také v případech válečných konfliktů s nepřítelem, který byl považován za nedostatečně civilizovaného, 

aby se na něj předmětná pravidla vůbec vztahovala.  

K významnějšímu posunu, co se závazné regulace válečných konfliktů (popř. regulace zakázaných 

bojových prostředků) týče, nedošlo ani během středověku a raného novověku. V té době na vědeckou 

revoluci vzešlou z renesančních hodnot navázala revoluce ve vojenství nebývalého rozsahu. Vynález 

střelného prachu, který se ve 13. století rozšířil z Asie do Evropy, umožnil jednak vznik široké škály 

účinných bojových prostředků, jako byly např. dělostřelecké či příruční palné zbraně, a také se stal 

jednou ze dvou stěžejních komponent moderní chemické binární munice.51 Snahu sestrojit skutečně 

účinný typ této munice koneckonců dokládají i snahy rakouského rytíře, vynálezce a teoretika, Veita 

Wulffa von Sennfenberga, který byl známý především pro své experimenty s arsenikálními dýmy 

vyznačujícími se velkou toxicitou a přírodními jedy, jako byl např. blín černý nebo opium. Z pohledu 

válečného teoretika pak von Sennfenberg prokazoval selektivní přístup k zákazu chemických zbraní, 

který dokládal výrokem „Křesťané nikdy nesmí tak vražednou zbraň použít proti jiným křesťanům. To je 

ovšem zcela na místě proti Turkům a podobným neznabohům“52. Jednalo se o přístup typický pro tehdejší 

dobu, který stejně jako ve starověku vycházel z přesvědčení vojevůdců a vladařů posuzovat právo 

nepřítele vést civilizovaný boj a spravedlivou válku na základě jeho vyznání nebo rasové příslušnosti. 
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K poměrně zajímavému právnímu počinu týkajícího se úpravy nasazování jedovatých zbraní, 

kterým se nepochybně inspirovaly kodifikace 19. století, došlo v roce 1675, kdy Francie a Svatá říše 

Římská zpracovaly a uzavřely tzv. Štrasburskou dohodu („Strasbourg Agreement“). Tato dohoda byla de 

facto první bilaterální smlouvou v historii, která zahrnovala ustanovení týkající se zákazu chemických 

zbraní a reagovala na proces obohacení výbušnin extrakty z jedovatých rostlin, nejčastěji extraktem 

z rulíku zlomocného.53 Také v jistém smyslu indikovala silnější odhodlání stran potenciálního konfliktu 

vyloučit „zrádné a ohavné“ otrávené zbraně, a to dříve, než dojde k jejich plošnému nasazení a dalšímu 

zkreslení dosavadně platných pravidel vedení válečného konfliktu. Na druhou stranu, jednalo se jen  

o právní úpravu dvoustrannou, která se zabývala specifickými bojovými prostředky, přičemž lze tvrdit, 

že ostatní chemické experimentální zbraně zůstávaly předmětem regulačního nezájmu (částečně  

i z důvodu nedostatku potřebných chemických látek a s tím spojené společenské poptávky po realizaci 

těchto experimentů). 

3.3 MODERNÍ CHEMICKÉ ZBRANĚ/18. A 19. STOLETÍ 

Jak již bylo uvedeno výše, ačkoliv vznik raných chemických zbraní datujeme několik tisíc let zpět,  

odhalení jejich skutečného potenciálu, jakož i nebezpečí, které použití chemických zbraní ve válečném 

konfliktu představuje, je spjato až s průběhem 19. století, popř. začátkem 20. století, kdy došlo k jejich 

prvnímu, skutečně plošnému nasazení v první světové válce.  

Stalo se tak hlavně proto, že vynález moderních chemických zbraní jakožto zbraní hromadného 

ničení (nikoliv pokusů s nejistým výsledkem), přímo vychází z průmyslové revoluce, tj. společenského 

fenoménu, který začal v druhé polovině 18. stol. a během kterého došlo k přerodu zastaralé řemeslné  

a manufakturní výroby na produktivnější tovární výrobu, rozvoji kapitalismu a v neposlední řadě i 

k mnoha dřív nemyslitelným vědeckým objevům.54 Na to navázala dalekosáhlá eliminace zbývajících 

magických prvků z vědy a proces vyčleňování moderních vědeckých disciplín, jako byly např. fyzika, 

chemie, biologie či dokonce atomistika.55 

Na objev kyslíku společně se zformováním vědecké teorie hoření navázala chemická revoluce  

19. století, ve které se podařilo vědecky popsat všechny vlastnosti chemických látek, jako byl např.  

chlór (Scheele, 1774), kyanovodík (Scheele, 1782), chlorkyan (Berthollet, 1802), fosgen (Davy, 1812), 

chlorpikrin (Stenhouse, 1848), bromaceton (Linnemann, 1863) a difosgen (Hentschel, 1887).56 Ve všech 

případech se pak jednalo o chemické látky, jejichž zdokumentovaná existence se okamžitě promítla do 

výzkumu a vývoje, popř. masové výroby nových a účinnějších chemických zbraní (např. dělostřeleckých 

granátů nebo zákopových bojových plynů), které svým značným destrukčním potenciálem začínaly 

pomalu ale jistě překračovat dobové meze vedení válečných konfliktů (spolu s výrobou těchto zbraní 

vyvstala pochopitelně i nutnost vyvinout funkční ochranu proti chemickým plynům a aerosolům). Velice 

často se totiž stávalo, že autoři odvážných koncepcí moderních chemických zbraní přehlíželi jakákoliv 
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morální pravidla a soustřeďovali se pouze na výsledný účinek příslušné zbraně a pravděpodobnost 

válečného vítězství s ním spojenou (viz výroky britského chemika Lyona Playfaira, který skutečnost  

„že jedovatá pára, která by zabíjela lidi bez utrpení, se považuje za nelegitimní způsob boje“57 označoval za 

nepochopitelnou a jehož návrhy fosgenové munice nebyly válečnou komisí nikdy schváleny). 

3.4 VÝZNAMNÉ KODIFIKAČNÍ POČINY/18. A 19. STOLETÍ 

Na rozdíl od prakticky neomezeného válečnictví starověku a středověku - kdy okupace znamenala 

absolutní nadvládu nad dobytým územím a jeho obyvatelstvem, neutralita bývala dodržována jen velmi 

zřídka, v námořních válkách se rozmáhalo pirátství, nemocní a ranění bývali ponecháni svému osudu  

bez jakékoliv pomoci a jevy jako mučení, drancování a vyhlazování měst a vesnic včetně jejich vypalování 

byly běžnou praxí - moderní válečnictví charakteristické především pro 18. a 19. stol. přicházelo ruku 

v ruce s obecnou humanizací, jakož i postupným omezováním svévůle vítězné strany válečného konfliktu. 

Nově vznikající právní obyčeje a mezinárodní smlouvy se zaměřovaly na zlepšení postavení válečných 

zajatců (včetně jejich vydávání), mírnější zacházení s nemocnými a raněnými vojáky (např. dohoda mezi 

Rakouskem a Francií z roku 1743, která prosazovala nedotknutelnost vojenských polních nemocnic)58, 

ochranu civilního obyvatelstva (např. americko-pruská dohoda z roku 1784, která upravovala postavení 

žen, dětí a vykonavatelů některých specifických povolání v průběhu války)59 a v neposlední řadě i na 

posílení neutrální role některých států v průběhu válečných konfliktů. Tehdejší velmoci, působící v rámci 

celosvětové politické scény, díky průmyslové revoluci a upuštění od koncepce vydržování žoldáckých 

armád, disponovaly nejen rozsáhlou technickou základnou, ale i stabilními armádami, prostřednictvím 

kterých mohly na řádné plnění dříve uzavřených mezinárodních smluv přímo či nepřímo působit. 

Pravidelně také docházelo k vyjednávání různorodých mírových spojenectví a vojenských paktů, jejichž 

účelem bylo jak posílení společného vlivu, tak eliminace nevýhodných válečných konfliktů. 

Snaha významněji stanovit pravidla vedení ozbrojených konfliktů včetně seznamu zakázaných 

bojových prostředků, vyplývala ze strachu slabších států nedisponujících vyspělým technologickým 

arzenálem (např. moderním dělostřelectvem, bojovými plyny atd.) ani finančními prostředky na jeho 

pořízení. Výsledek válečného konfliktu, kde na jedné straně stála průmyslová velmoc, zatímco na  

straně druhé méně industrializovaný stát, byl již od počátku předem dán (viz bitva u Omdurmanu v  

roce 1898, kde došlo k nasazení moderních britských kulometů proti zastaralým chladným zbraním 

súdánské armády)60. Na druhou stranu, nebezpečí existovalo i v případě, že se na bojišti střetly dvě 

armády na stejné, technologicky vyspělé úrovni, přičemž se ani jedné ze stran nepodařilo nad druhou 

bleskově zvítězit, tj. ozbrojený konflikt se mohl velice snadno změnit na dlouhotrvající zápolení bez  

vítěze, doprovázené enormními ztrátami na životech i majetku (viz 1. světová válka). 

Pro druhou polovinu 19. století a následně celé 20. století je pak příznačná postupná snaha 

nahrazovat partikulární a vágní obyčejová pravidla týkající se zákazu specifických bojových prostředků 
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psanými pravidly, která by dokázala příslušnou úpravu nejen zpřesnit (např. pravidlo zakazující užití 

jedu vs. pravidlo zakazující použití klasických zbraní s „jedovatými“ prvky), ale také by dokázala lépe 

reflektovat nutnost okamžité úpravy stávajících právních poměrů. Jednalo se o tendenci pramenící 

především z obav z rychlého technologického pokroku a s ním spojené nejisté budoucnosti vojenství, 

přičemž dobové pokusy o kodifikace předmětných pravidel lze dělit do dvou kategorií, a to na vojenské 

příručky a první multilaterální mezinárodní smlouvy. 

a. Lieberův kodex (1863) 

Obecný příkaz č. 100 („Instructions for the Government of Armies of the United States in the 

Field“) známý také jako tzv. Lieberův kodex, byl zpracován profesorem Kolumbijské univerzity,  

Dr. Francisem Lieberem na žádost armádního generála Henryho Hallecka a následně potvrzen 

speciální komisí prezidenta Abrahama Lincolna.61 

Ačkoliv se jednalo o prostý soubor válečných zvyklostí, závazný navíc jen pro příslušníky 

armády Spojených států Amerických (např. tehdejší konfederační ministr války, James Seddon 

označil Lieberův kodex za počin „zmatený, netříděný, nerozlišující a z části obsoletní“)62, dalo by se 

říct, že jeho prostřednictvím se podařilo shrnout nejen základní obyčejové zásady týkající se 

zacházení s válečnými zajatci (např. špióny nebo dezertéry) a plošně ovlivnit dobový přístup  

k experimentům s chemickými zbraněmi63, ale také podpořit přijetí obdobných předpisů ve  

Francii či Prusku, popř. mezinárodních úmluv (např. Petrohradské deklarace). 

Ve vztahu k zákazu použití některých bojových prostředků, lze za nejpodstatnější myšlenku 

Lieberova kodexu považovat zdokonalení konceptu vojenské nutnosti („military necessity“)64, která 

spočívala v použití pouze takových bojových prostředků „které byly nezbytné pro zajištění vítězství  

a zároveň v souladu s moderním právem nebo válečnými obyčeji“.65 V souladu s článkem 16 a 70 

kodexu mezi tyto povolené prostředky nešlo řadit „použití jedu jakéhokoliv druhu, ať už v případě  

otrávení studni, potravin nebo zbraní“, přičemž kdokoliv, kdo by těchto prostředků reálně užil,  

měl být neprodleně „vyloučen z válečného práva, jakož i dalších zvyklostí války“66 („the use of poison  

in any manner, be it to poison wells, or food or arms, is wholly excluded from modern warfare; he that 

uses it puts himself out of the pale of the law and usages of war“).  

b. Oxfordská příručka (1880) 

Oxfordský manuál spatřil světlo světa jako jeden z projektů Ústavu mezinárodního práva 

v Ženevě, přičemž jeho účelem bylo navázat na Liberův kodex, Petrohradskou a Bruselskou 

deklaraci a usnadnit rozhodování příslušníkům ozbrojených sil v poli. Jednalo se o projekt 
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vcelku ambiciózní, který však ve výsledku kromě kompilátu „zkopírovaných“ článků nic nového 

nepřinesl. Obsahoval celkem 86 článků, přičemž mezi nejdůležitější z nich patřil článek 8, který 

stanovil zákaz použití jedu v jakékoliv formě („it is forbidden to make use of poison, in any form 

whatever“), popř. článek 9 zakazující použití všech zbraní, projektilů a materiálů schopných 

způsobit nerozlišující účinky nebo nadměrné útrapy („it is forbidden to employ arms, projectiles,  

or materials of an kind calculated to cause superfluous suffering or to aggravate wounds”)67. 

c. Petrohradská deklarace (1868) 

Na rozdíl od výše uvedených vojenských příruček, jejichž funkci lze v kontextu postupného 

formování přístupu mezinárodního společenství k zákazu zbraní hromadného ničení považovat 

pouze za vzdělávací a inspirativní, přijetí Petrohradské deklarace lze považovat za přijetí první 

multilaterální mezinárodní smlouvy zakazující plošné užití specifického typu bojových prostředků, 

a to vzhledem k jejich enormně destruktivním účinkům. 

Finálním mezníkem vedoucím k přijetí Petrohradské deklarace, známé také jako Deklarace  

o zákazu používání výbušných nábojů ve válce („Declaration renouncing the Use, in Times of War,  

of  Explosive  Projectiles under 400 Grammes Weight“), byl tříletý konflikt známý jako Krymská válka, 

která vycházela z dlouhodobé snahy ruského cara Mikuláše I. ovládnout jihozápadní knížectví,  

jakož i průlivy Dardanely a Bospor a která se velice záhy stala významným precedentem vzhledem 

k  bojovým prostředkům v ní užitých. Jednalo se o ruskou výbušnou experimentální munici z roku 

1863 (určenou především k útokům na dobová muniční vozidla), která byla během následujících 

čtyř válečných let zdokonalena tak, že získala schopnost vybuchovat při kontaktu nejen s tvrdým, 

ale i s měkkým povrchem.68  

V souvislosti s obrovskými ztrátami na životech (v případě ruské strany okolo 500 tisíc 

vojáků), které použití výbušné munice přivodilo a současně i hrozbou zneužití výbušné munice 

jakýmkoliv mocenským konkurentem Ruské říše, Mikuláš I. svolal mezinárodní setkání, jehož 

výsledkem bylo kolektivní prohlášení 16 přítomných států. V tomto prohlášení se příslušné státy 

explicitně zříkaly použití výbušné munice s váhovými rozměry menšími než 400 gramů, která 

bývala navíc často doplňována o třaskavé nebo zápalné látky, v průběhu válečného konfliktu, a to 

z důvodu jejího nesouladu s obecnými zákony lidskosti.69 Zároveň tato deklarace obsahovala  

i výzvu pro ostatní státy, které neparticipovaly na jejím přímém zpracování, aby se k ní připojily, 

přičemž ve výsledku potvrdila existenci obyčejového pravidla stanovující zákaz zbraní, projektilů  

a dalších materiálu, jež jsou způsobilé přivodit nadměrné útrapy („unnecessary suffering“). 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že přijetí Petrohradské deklarace předznamenalo přijetí 

haagských konvencí v roce 1899 a 1907. Počin, který se na první pohled mohl jevit jako deklarace 
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přijatá z „nouze“ navíc významně poukázal na stále patrnější tendenci k modifikaci konceptu 

vojenské nutnosti za účelem zachování tzv. základních zákonitostí lidské společnosti.70 

d. Bruselská deklarace (1874) 

Za vcelku zajímavý projekt lze z pohledu moderního mezinárodního humanitárního práva 

taktéž považovat bruselskou deklaraci z roku 1874, a to i přes skutečnost, že šance na její přijetí, 

jakož i následnou ratifikaci byly už pro počáteční odpor pozvaných delegátů minimální. 

Prvotní podnět ke zpracování tzv. Bruselské deklarace vzešel od ruského cara Alexandra 

II., který povolal představitele patnácti evropských států do belgického Bruselu za účelem revize 

platného válečného práva. Finální draft (mezinárodní) Deklarace o zákonech a způsobech vedení 

války („Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War“), jakožto 

výsledek bruselské konference, obsahoval krátkých 56 článků, které kromě v té době již klasických 

pravidel regulujících průběh ozbrojeného konfliktu (např. zásady okupace, zacházení s válečnými 

zajatci, nemocnicemi atd.), zahrnovaly i pravidla věnované užití bojových prostředků („means  

of injuring the enemy“). Jedná se o pravidla uvedená v článcích 12 a 13 deklarace, stanovující  

jak obecný zákaz neomezené svobody při výběru bojových prostředků (“the laws of war do not 

recognize in belligerents an unlimited power in the adoption of means of injuring the enemy”), tak 

explicitní zákaz použití jedu, jedovatých zbraní (“employment of poison or poisoned weapons is 

forbidden”) a jiných zbraní způsobujících zbytečné utrpení.71 Stejně jako v případě Petrohradské 

deklarace, Bruselská deklarace se později stala předlohou pro Haagské konvence z roku 1899  

a 1907.72 

e. Haagské konference a Martensova klauzule (1899, 1907) 

Mezi nejvýznamnější kodifikační počiny moderního mezinárodního práva přelomu 19.  

a 20. stol. patří bezesporu i výsledky dvou Haagských konferencí, které byly svolány na základě 

iniciativy ruského cara Mikuláše II. (1899) a amerického prezidenta Theodora Roosevelta (1907). 

V obou případech se jednalo o konference, jejichž hlavním účelem bylo kriticky zhodnotit vztahy 

mezi rapidním technologickým vývojem a tehdejším právem ozbrojených konfliktů a analyzovat 

nutnost případného odzbrojení. Velký důraz byl kladen také na uzákonění možnosti potrestat 

válečné zločince a projednání nutnosti upřednostnit užití mírového řešení sporu mezi státy73 (až 

do 20. století bylo řešení mezinárodních sporů prostřednictvím agresivního válečného konfliktu 

v podstatě běžnou prací), což ve výsledku vedlo k přijetí revoluční Úmluvy o pokojném vyřizování 

sporů v roce 1899 („the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes“) a s tím 

spojeným vznikem Stálého rozhodčího soudu v Haagu („the Permanent Court of Arbitration“). 
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V rámci Haagských konferencí došlo k přijetí přibližně 20 mezinárodních dokumentů 

(inspirovaných hlavně Lieberovým kodexem), které v návaznosti na deklarace předešlé (např. 

Petrohradskou a Bruselskou deklaraci) vytvořily solidní základ pro rozvoj moderního práva 

ozbrojených konfliktů, přičemž Ženevský protokol („the Geneva Protocol“), k jehož přijetí došlo  

o několik desítek let později, bývá často považován za funkční dodatek k těmto úmluvám.  

 
Závěrem I. Haagské konference konané v roce 1899 byly 3 konvence (I – III), 3 deklarace 

(IV/1 - IV/3) a 1 rezoluce.74 Na vytvoření těchto dokumentů participovaly celkem 3 komise,  

tj. komise zabývající se otázkou odzbrojení, komise zabývající se sjednocením válečného práva  

a komise pro vytvoření mírového řešení mezinárodních sporů, přičemž všechny komise byly 

složeny ze zástupců 26 tehdejších států.75 

Vedle výše zmíněné Úmluvy o pokojném vyřizování sporů, lze za nejvýznamnější přínos 

první Haagské konference považovat Úmluvu o zákonech a obyčejích pozemní války („Convention 

respecting the Laws and Customs of War on Land“), a to včetně její jediné přílohy nazvané Řád války 

pozemní (“Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land”). Koncepce předmětné 

kodifikace vycházela z komplexní snahy vytvořit jednotný soubor obecných i zvláštních zvykových 

pravidel pro vedení pozemní války, přičemž mělo následně dojít k jejímu schválení a ratifikaci 

všemi přítomnými státy. S tímto procesem byla logicky spojena i „nevýhoda“ předmětné úmluvy,  

-  její striktně omezená platnost, tj. platnost de facto pouze pro modelové situace, kdy účastníky 

válečného konfliktu byli sami signatáři76, jak dokládá i čl. 2 Úmluvy („the provisions contained  

in the Regulations are only binding on the Contracting Powers, in case of war between two or more of 

them; these provisions shall cease to be binding from the time when, in a war between Contracting 

Powers, a non-Contracting Power joins one of the belligerents”).77 

V případě Řádu války pozemní lze za nejdůležitější články prismatem této problematiky 

označit články 22 a 23. Zatímco článek 22 Řádu stanovil obecné pravidlo, tj. že strany ozbrojeného 

konfliktu nemají neomezené právo při výběru bojových prostředků („the right of belligerents 

to adopt means of injuring the enemy is not unlimited“), a tudíž musí při jejich výběru ctít všechny 

smluvní i obyčejové zásady (pozn. jednalo se o ustanovení převzaté z Petrohradské deklarace). 

Článek 23 Řádu již konkrétně zakazoval, jak použití jedu, popř. jakýchkoliv jedem obohacených 

zbraní („it is especially prohibited to employ poison or poisoned arms”), tak použití zbraní, munice  

či látek způsobilých přivodit zraněnému nadměrné útrapy („it is especially prohibited to employ 

arms, projectiles, or material of a nature to cause superfluous injury”)78. 

Hlavním účelem II. Haagské konference konané v roce 1907 bylo zrevidovat dokumenty 

přijaté v roce 1899, rozšířit jejich působnost mezi další signatáře (pozn. II. Haagské konference  
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se zúčastnilo téměř dvakrát více států, než před 8 lety) a v neposlední řadě přijmout konvence 

nové, které by se měly soustředit na dosud neupravenou problematiku. Výsledkem pak bylo 13 

nově přijatých či zrevidovaných konvencí, které měly, stejně jako v případě konvencí přijatých  

na I. haagské konferenci, představovat plošné smluvní vyjádření všech platných obyčejových 

pravidel moderního humanitárního práva, a to především za současného respektování zásady 

lidskosti a zajištění ochrany obětí války.79 

U třech konvencí přijatých v roce 1899 došlo k více či méně rozsáhlejším revizím, přičemž 

za nejvýznamnější z nich lze považovat revizi Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války, která 

doplnila článek 3 Úmluvy o ustanovení týkající se odpovědnosti v případě porušení Úmluvy jednou 

ze stran80 a podstatně zesílila důraz na subsidiární ochranu prostřednictvím tzv. Martensovy 

klauzule, tj. preambule byla doplněna o ustanovení konstatující, že „dokud nebudou stanovena další 

závazná pravidla, smluvní státy prohlašují, že v případech neregulovaných zůstávají v platnosti zvyklosti 

existující mezi civilizovanými národy v podobě, v jaké vyplývají ze zákonů lidskosti a požadavků veřejné 

morálky81“ („remain under protection and the rule of principles of the law of nations, as they result from 

the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public 

conscience”). Jednalo se o ustanovení, které mělo manifestovat úmysl tvůrců konvencí upozornit  

na existenci obyčejového práva, jakožto práva plošně platného a originálního (k jehož kodifikaci  

došlo až později), které nezavazuje pouze signatáře předmětných úmluv, nýbrž všechny strany 

účastnící se příslušného konfliktu. Cílem pak nepochybně bylo zavést pravidlo, na základě kterého  

by úmluvy byly závazné jak pro konflikty, kterých se účastnily jejich smluvní strany (si omnes), 

tak pro konflikty, kterých se zúčastnila minimálně jedna nesmluvní strana (erga omnes).82 

Co se týče deseti nově přijatých konvencí, kromě např. poměrně zajímavé Úmluvy o počátku 

nepřátelství („Convention relative to the Opening of Hostilities“) upravující nutné kroky, které musí 

smluvní strany učinit před začátkem válečného konfliktu, se šest z nich věnovalo detailnějšímu 

zpracování pravidel týkajících práva námořní války a jedna se týkala vytvoření mezinárodního 

kořistního soudu („Convention relative to the Establishment of an International Prize Court“).  

Za velice důležitý přínos II. Haagské konference bývá, vzhledem k vlivu, který měl na  

budoucí formování válečného práva, považován také samotný model konference. Ve skutečnosti 

šlo totiž o první konferenci v moderních dějinách, kde bylo ukázáno na potřebu mezinárodního 

konsenzu tím způsobem, že vedle silných evropských mocností dostaly slovo i státy menší, 

neoplývající tak významným politickým či vojenským vlivem. Koneckonců, byl to právě všeobecný 

konsenzus, který ve výsledku nastavil pozitivní kurz vstříc mírovému řešení mezinárodních 

sporů, snahám o zákaz zvláště nebezpečných bojových prostředků a postupné odzbrojování, 

jakož i vytvoření komplexního moderního humanitárního právního řádu ve 20. a 21. století.  
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3.5 1. SVĚTOVÁ VÁLKA A ŽENEVSKÝ PROTOKOL (1925) 

Jeden z nejdramatičtějších mezníků novodobé historie, konflikt označovaný jako 1. světová  

nebo též „velká“ válka, již na svém počátku předznamenával dosud nevídané změny v mezinárodním 

uspořádání (ať už by byl jeho konec jakýkoliv), extrémní revoluci ve vojenství a v neposlední řadě i s nimi 

spjatou nutnost přizpůsobit, popř. zdokonalit tehdejší mezinárodní právo. Ačkoliv příčin první světové 

války bylo mnoho, za ty nejpodstatnější lze bezpochyby považovat postupné vyhrocování mezinárodního 

napětí a růst rozporů na stranách světových velmocí. Na jedné straně to byly balkánské národy, které  

již delší dobu usilovaly o samostatnost, postupně se rozkládající turecká říše, a Rusko snažící se rozšířit  

svou sféru vlivu na Balkán a do střední Asie, čemuž se aktivně pokoušela zabránit Velká Británie. Na straně 

druhé bylo soupeření Francie, která se nedokázala smířit s válečnou porážkou a ztrátou Alsaska a Lotrinska,  

a Německa, které našlo spojence v Rakousku-Uhersku a Itálii a snažilo se dále zlepšovat své mocenské 

postavení. Dva bloky, tzv. Trojspolek a Trojdohoda, které z výše uvedeného soupeření následně vznikly, 

pak soustředily veškerou svou snahu na zlákání dosud nezávislých států na svou stranu, příp. konverzi 

partnerů konkurence (především v případě balkánských států). 

Za rozbušku válečného konfliktu je považován atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este  

a jeho manželku, ke kterému došlo 28. června 1914 v Sarajevu. Rakousko-Uhersko za podpory Německa 

obvinilo z útoku Srbsko, které mělo v tu dobu uzavřenou spojeneckou smlouvu s Ruskem, a neprodleně 

mu vyhlásilo válku.83 Rusko začalo mobilizovat a mobilizaci odmítlo odvolat i poté, co mu bylo Německem 

předloženo ultimátum. K všeobecné mobilizaci dala pokyn i Francie, která odmítla během války zachovat 

neutralitu, a tudíž jí Německo dne 3. července 1914 vyhlásilo válku. Belgie jednoznačně odmítla pomoc 

Německu a kontaktovala Velkou Británii, jež její prosbu využila jako záminku pro vstup do války. Států, 

které vyhlásily neutralitu, bylo původně 10, a to včetně Itálie a Rumunska (Spojené státy a Japonsko  

svou neutralitu záhy odvolaly). Na konci roku 1914 bylo ve válečném konfliktu, který se postupně šířil  

i na Dálný a Blízký východ, celkem 10 států, tj. Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko, Rusko, Francie, 

Srbsko, Belgie, Velká Británie, Černá hora a Japonsko.84 

Do chvíle, kdy byly německé jednotky na francouzské řece Marně zatlačeny zpět na sever a došlo  

ke stabilizaci západní fronty (táhnoucí se od Severního moře ke Švýcarské hranici), průběh světové války 

nahrával spíše ve prospěch německé strany. Snahy obou stran, co nejrychleji prolomit frontu nepřítele,  

se ukázaly jako neúspěšné, přičemž již v roce 1916 bylo jasné, že vítěznou stranou v následující dlouhé 

válce bude ta, která se dokáže lépe vypořádat s problémy jako např. muniční krize, nedostatek surovin, 

námořní blokáda a další související hospodářské problémy.  

 
Ačkoliv úmluvy přijaté závěrem I. a II. Haagské konference nabyly pro mnohé signatáře účinnosti 

již před začátkem první světové války, charakter, délka, a především dosud nevídaný rozsah konfliktu 

ve spojení s rapidním technologickým pokrokem a novými vojenskými vynálezy způsobily, že se některé 

státy uchýlily k nasazení revolučních bojových prostředků, jako byly např. experimentální bojové plyny 
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(pochopitelně vedle novinek, jakými byly tanky nebo letadla). I přes to, že mnoho z opozičních generálů 

vystupovalo striktně proti použití bojových prostředků, které mohly být bez sebemenší pochybnosti 

klasifikovány jako jedy s plošným účinkem, a naopak bylo pro zachování obyčejových zásad čestného 

boje, mrtvé představy o rychlém vítězství Německa, proměna války na válku zákopovou a intervence  

VB a USA, je do určité míry donutili přehodnotit jejich postoj a uvěřit machiavelistickému rčení, že  

účel světí prostředky. Zoufalá situace si žádala zoufalé řešení a bitvy u Ypres, Alois a Tannenbergru  

se toho staly hmatatelným důkazem. Bylo jen logické, že úporná snaha vyhrát dávno ztracenou válku 

dopadla na úrodnou půdu zbrojního průmyslu, jehož součástí byly i chemicko-technické závody  

zajišťující nabídku všemožných výbušnin a chemikálií (BASF, Bayer).85 Jednalo se o spolupráci, která  

přes experimenty Fritze Habera vyvrcholila až neblaze proslulým, tzv. černým dnem u Ypres. 

a. Fritz Haber a projekt „DESINFEKTION“ 

Opomeneme-li použití binárních chemických nábojů ráže 26 mm naplněných cca 19 ml 

slzotvorného elthybromacetátu na rozkaz francouzského generála Ferdinanda Focha na počátku 

první světové války (tj. v době, kdy německé armády táhly směrem k Paříži) které někteří váleční 

experti považují za prvotní porušení haagských úmluv a reálné zahájení chemické války (hlavně 

z důvodů vysoké toxicity použité chemické látky)86, historie prvního plošného užití chemických 

zbraní bývá nejčastěji spojována s činností Ústavu císaře Viléma pro chemii a elektrochemii.  

Právě tam totiž ve chvíli, kdy už bylo jasné, že válka nebude záležitostí několika měsíců, vedoucí 

vědec ústavu a pozdější držitel Nobelovy ceny, Fritz Haber, obdržel netradičně vysoké dotace  

za účelem výroby jakékoliv chemické látky, co by v probíhající „válce za vlast“ mohla podstatně 

posílit německé pozice.87 

Projekt Desinfektion, který následně vznikl z vědecké činnosti dr. Habera, poprvé přinesl  

své výsledky v roce 1915. Vzhledem k tomu, že jako nejúčinnější bojové substance byly v té době 

vyhodnoceny chlór a fosgen, byly tyto následně doporučeny k testům prováděným speciálními 

jednotkami v Kolíně nad Rýnem („Pionierkomando/Desinfektiontruppe Peterson“). Účelem těchto 

testů bylo vytvořit optimální plán využití láhví se zkapalněným chlórem v rámci chemického  

útoku na západní frontě, přičemž šlo o projekt, který musel dr. Haber před velícími důstojníky 

německé armády neustále obhajovat. Ačkoliv byl generál Falkenhayn k užití chemických zbraní  

v té době již v podstatě nakloněn, jeho současníci, jako byl např. generál von Diemling nebo von 

Einem, trvali na tom, že „otravovat nepřátele jedem, jako kdyby se jednalo o potkany, je pro každého 

čestného vojáka nepřípustné“88 a že masové užití jedovatých zbraní bude znamenat „celosvětový 

skandál“.89 
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I přes všemožné protesty, pod tíhou zoufalé situace, došlo k vynesení finálního rozhodnutí 

dne 22. dubna 1915, kdy vojáci německé armády vypustili na frontové linii u belgických Ypres více 

než 150 tun chemicky upraveného chlóru. Jedovatý oblak, ve který se vypuštěný plyn velice rychle 

seskupil, byl pro francouzské vojáky s absencí jakékoliv protichemické ochrany smrticí, přičemž ve 

chvíli, kdy začal klesat, zaplnil každý krytý i nekrytý zákop (konečné ztráty se pohybovaly okolo  

40 tisíc obětí).90 Událost, formálně označována jako tzv. Černý den u Ypres, znamenala naprosto 

neočekávané válečné vítězství Německa a zároveň explicitní stvrzení vstupu chemických zbraní  

jak do první světové války, tak do válek následujících. Od roku 1915 začalo docházet ke konstantní 

výrobě a zavádění stále modernějších toxických látek, které se později začaly dělit na 4 kategorie,  

tj. dusivé látky (chlór), všeobecně jedovaté (bromkyan), dráždivé (bromaceton) a zpuchýřující 

(lewisit)91. Vývoj chemických zbraní té doby pak vyvrcholil v roce 1916, kdy došlo k vytvoření 

zpuchýřující chemické substance známé jako bis(2-chlorethyl)sulfid (yperit nebo hořčičný plyn) 

německými chemiky W. Steinkopfem a W. Lommelem. Jednalo se v podstatě o dokonalou bojovou 

látku s okamžitým účinkem, jejíž přítomnost byla v terénu téměř nezjistitelná (až 70 % zranění 

chemickými plyny v první světové válce bývá připisováno yperitu).92 

Za definitivní zlom ve válce bývá považován rok 1917, během kterého se hospodářsky vyčerpané 

Německo uchýlilo k otevřené ponorkové válce a urychlilo tak vstup Spojených států na stranu Dohody. 

Rakousko-uherské hospodářství bylo v té době již dávno v rozkladu, Turecko požádalo o mír, protože 

se tamějším obyvatelům nedostávalo základních potravin a v Bulharsku docházelo k hromadným 

krachům klíčových podniků. Vést válku v rozsahu, který by dokázal zvrátit nevyhnutelné, se pro oslabené 

zbytky centrálních mocností ukázalo jako absolutně nemožné, a tak se německý císař Vilém II. rozhodl 

kapitulovat.  

Poválečná mírová dohoda, která měla původně vycházet ze 14 bodů amerického prezidenta  

W. Wilsona (zahrnujících např. svobodu moří a obchodu, veřejné mírové dohody, odzbrojení, nezávislost 

Belgie atd.), byla v průběhu pařížské konference několikrát modifikována, přičemž její výsledně přijaté 

znění bylo na žádost poškozených států mnohem tvrdší. I když se vůdce přizvané německé delegace, 

ministr zahraničí U. Brockdorff-Rantzau, pokusil předkládané podmínky několikrát odmítnout s tím,  

že jsou vzhledem k hospodářské situaci Německa nepřijatelné, pravdou bylo, že Německo bylo vlivem 

prohry podstatně oslabeno a nemohlo si tudíž dovolit vzdorovat jakémukoliv nátlaku vítězných států. Po 

podpisu mírové dohody v zrcadlovém sále ve Versailles dne 28. června 1919 (tzv. Versailleské dohody), 

postupně došlo k podpisu mírových smluv s dalšími státy, které se účastnily války na straně Německa, 

čímž vznikl tzv. versailleský systém, tj. systém nového uspořádání světa.  

Vedle nového poválečného uspořádání, je však s pařížskou konferencí pevně spojena i realizace 

dalšího důležitého projektu, tj. vznik Společnosti národů („League of Nations“). Organizace, jejíž koncept 
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vycházel ze 14 článků prezidenta W. Wilsona, vznikla na základě paktu Společnosti národů v roce 1919  

především za účelem umožnit hlubší spolupráci mezi státy a přispět tak k zachování mezinárodního  

míru a bezpečnosti (stěžejní závazky, které měli členové Společnosti národů přijmout, byly závazky 

neuchylovat se k válce či ctít platnost předpisů mezinárodního práva). Jednalo se o cíle obecné, které  

byly následně konkretizovány na cíle specifické, jako např. omezení zbrojení (popř. nasazování stále 

silnějších bojových prostředků atd.), mírové řešení konfliktů mezi členy, ochrana členů před vnějším 

nepřítelem a rozvoj sociální, kulturní a humanitární mezinárodní spolupráce. 

I přes to, že Spojené státy do Společnosti národů pro rozpory v Kongresu následně nevstoupily, 

původními členy se stalo celkem 26 států, 4 britská dominia a Indie. Ostatním státům bylo povoleno 

přistoupit později, přičemž v průběhu meziválečného období počet členů společnosti stoupal a klesal 

v závislosti na rozličných mezinárodních událostech (např. v roce 1937 bylo členy okolo 58 států, v roce 

1940 už jen 43 států). Ani vyšší počet jejich členů však ve výsledku nezlepšil schopnost společnosti 

reagovat, popř. čelit krizi třicátých a čtyřicátých let, která vyústila ve druhou světovou válku, a odvrátit 

tak svůj definitivní rozpad v roce 1946.93 

Kromě nastolení nového světového řádu a vzniku Společnosti národů bylo velkým tématem 

mezinárodního dialogu pochopitelně i použití chemických zbraní a porušení Úmluvy o zákonech  

a obyčejích pozemní války z roku 1907. Na straně jedné bylo jasné, že absence jakékoliv autority, která 

by dokázala porušení Haagských úmluv kontrolovat a v případě nutnosti také sankcionovat, snahu 

některých států dodržovat příslušná ustanovení příliš kladně neovlivnila. Na straně druhé, dědictví 

událostí jako byl Černý den u Ypres nebo jemu podobné přímo nebo nepřímo nutily mnohé členy 

mezinárodního společenství zaujmout radikálnější postoj.  

Lze říci, že situace nabrala na naléhavosti hlavně v průběhu Pařížské konference v roce 1919, na 

které se proti sobě střetly dva názorové proudy volající po definitivním zodpovězení otázky týkající se 

použití chemických zbraní v první světové válce, tak i v nadcházejících válečných konfliktech. Zatímco 

příznivci použití chemických zbraní, konstantně podporování zbrojní lobby, prosazovali např. teorie,  

že „Haagské konvence hovořily jen o střelách, jejichž jediným účelem bylo rozšiřování dusivých a otravných 

plynů“94 anebo, že „každá nová zbraň, která překonává starou, je nejprve odsuzována jako nehumánní, ale  

později se stává pokrokovou a legitimní“95, odpůrci chemických zbraní se pokoušeli kontrovat příklady 

z praxe, tj. např. skutečností, že „granáty zeleného a žlutého kříže, které slouží k rozlišování otravných 

plynů a kterých se ve světové válce používalo, samo sebou porušily ustanovení Úmluvy o zákonech a obyčejích 

pozemní války z roku 1899, což koneckonců přiznala i sama německá strana“96. 

Navzdory společnému přesvědčení obou zmíněných táborů, tedy, že skutečný rozsah destrukce 

způsobené moderními chemickými zbraněmi v průběhu 1. světové války překonal dříve nemyslitelnou 

vzdálenost od experimentu s nejistým výsledkem na zbraň hromadného ničení, dosáhnout jakéhokoliv 

                                                           
93 KADLECOVÁ, M. a kol. Právní dějiny. s. 702-707. 
94 FRANKENBERG, E. Zbraně hromadného ničení. s. 36. 
95 ROMOCKI, von S. J. Geschichte der Explosivstoffe. s. 280. 
96 FRANKENBERG, E. Tamtéž. s. 36. 



34 
 

mezinárodně hmatatelného kompromisu se v té době jevilo jako nemožné. Byť smysluplné argumenty 

nebylo možné upřít do jisté míry ani jedné ze stran, bylo jasné, že scénář obsahující budoucí konflikt 

stejného či podobného rozsahu, absentující autoritu schopnou vynutit ustanovení Haagských konvencí  

a tendence válečných stran volit v zoufalých situacích ty nejúčinnější cesty k úspěchu (nehledě na 

mezinárodní závazky), je až příliš nebezpečný. Bylo jasné, že důkladnou revizi potřebují nejen dosavadně 

přijatá pravidla, ale především přístup mezinárodního společenství k nim.  

b. Washingtonská deklarace (1922) 

Jak již bylo uvedeno výše, Pařížská mírová konference (stejně jako konference následující) 

žádné novinky týkající se zákazu chemických zbraní nepřinesla. Článek 171 Versailleské mírové 

dohody sice pamatoval na zákaz „dovozu, výroby a používání všech dusivých, jedovatých nebo jiných 

plynů a analogických kapalin, materiálů nebo prostředků“97 („the use of asphyxiating, poisonous 

or other gases and all analogous liquids, materials or devices being prohibited, their manufacture 

and importation“), nicméně pouze ve vztahu k poválečnému Německu. Více než o snahu plošně 

zabránit „vyšší formě zabíjení, kterou nebude možné v příští válce ignorovat“98, se tedy jednalo spíše 

o další z mnoha ustanovení, jehož účelem bylo potrestat nenáviděného agresora.  

Iniciativy se pokusil zhostit, jak už to koneckonců v tom období bývalo zvykem, americký 

prezident W. Wilson, který již několikrát předtím, vedle katastrofických teorií týkajících se osudu 

poválečného Německa, vyjádřil i silné obavy o budoucí vývoj chemické války. Za účelem pozitivně 

přispět k „zákazu vedení chemické války v jakékoli formě a proti jakémukoliv objektu“99, prezident 

jmenoval speciální komisi odborníků s úkolem vypracovat draft všeobecné smlouvy, o kterém 

měli následně jednat a rozhodnout zástupci vítězných válečných stran.  

Ustanovení předmětného draftu pojednávající o zákazu chemických zbraní měla přímo 

navazovat na článek 23 Řádu pozemní války z roku 1907, blíže jej specifikovat a prostřednictvím 

smlouvy jej pak povýšit na závazné pravidlo mezinárodního práva, které bude pevně „zakotveno 

ve vědomí a praxi států“.100 V roce 1922 komise představila finální draft Smlouvy o používání 

ponorek a škodlivých plynů ve válce („Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases  

in Warfare“), která ve svém článku 5 stanovila, že „veřejné mínění civilizovaného světa právem 

odsuzuje používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech analogických kapalin, materiálů 

nebo prostředků ve válce, přičemž podepsané mocnosti tento zákaz uznávají za účelem dosažení 

všeobecného uznání“ 101 („the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases and all analogous 

liquids, materials or devices, having been justly condemned by the general opinion of the civilized 

Word and a prohibition of such use having been declared in treaties to which a majority of the civilized 

powers are parties“). Ačkoliv se jednalo o draft poměrně propracovaný, vzhledem ke skutečnosti,  
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že jednou z podmínek platnosti smlouvy byla ratifikace všemi vítěznými stranami, tzn. i Francií, 

která pro nesouhlas s ustanoveními o ponorkách od smlouvy včas odstoupila, opět jakoukoliv 

výraznou změnu nepřinesl. Na druhou stranu, kroky jako odmítnutí Washingtonské deklarace, 

jejich alternativ a pokračování ve vývoji stále účinnějších chemických zbraní výrazně ovlivnily  

další jednání příslušných států v roce 1924, tentokrát pod taktovkou Společnosti národů.102 

c. Ženevský protokol (1925) 

V případě, že dojde k jakémusi pomyslnému srovnání všech dokumentů zahrnujících obecné 

či dílčí zákazy používání chemických zbraní během ozbrojeného konfliktu přijaté před Protokolem 

o zákazu válečného používání dusivých, otravných nebo jiných plynů a bakteriologických metod 

vedení války („Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other  

Gases and of Bacteriological Methods of Warfare“) s Protokolem samotným, je jasné, že Protokol 

vzhledem k okolnostem přijetí, koncepci, cílům a následnému vlivu na mezinárodní dění, znamenal 

obrovský skok k plošnému omezení chemické války a k definitivnímu potvrzení vzniku a platnosti 

příslušného obyčejového pravidla. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, soudě především dle 

nechuti potenciálních smluvních stran komplexní úmluvu zakazující použití chemických zbraní 

z počátku přijmout, že se jednalo o posun vskutku nečekaný a ve své podstatě problematický, opak 

byl pravdou. Určitý časový odstup od událostí První světové války a kontinuální proces zbrojení, 

kdy docházelo k výrobě stále účinnějších chemických látek schopných poškodit plíce, kůži nebo  

oči oběti téměř instantně, zvýšily obavy některých mezinárodních činitelů (nejčastěji těch, kteří 

neměli přístup či finance k pořízení obdobně účinného arzenálu či ochrany před ním), a zesílily 

volání po nové úpravě problematiky, která by eliminovala chyby Haagských úmluv, na maximum. 

Ke konečnému přijetí a podpisu tzv. Ženevského protokolu došlo společně s Úmluvou pro 

kontrolu mezinárodního obchodu se zbraněmi, střelivem a válečným materiálem („Convention for 

the Supervision of the International Trade in Arms and Ammunition and in Implements of War“), jež 

byl její součástí, dne 17. června 1925 v rámci konference pro kontrolu mezinárodního obchodu  

se zbraněmi, střelivem a válečnými materiálem v Ženevě. Jak už vyplývá z výše uvedeného, šlo  

o konferenci103, jejímž úkolem bylo navázat na ne příliš úspěšnou haagskou a washingtonskou  

tradici a upravit problematiku plošného zákazu použití chemických zbraní, přičemž ustanovení 

týkající se zákazu použití bakteriologických zbraní bylo na program konference zařazeno později,  

a to na žádost polské delegace (viz kapitola 4)104. Zatímco Úmluva pro kontrolu mezinárodního 

obchodu se zbraněmi, střelivem a válečným materiálem nakonec účinnosti nenabyla, Protokol 

podepsalo a následně ratifikovalo 43 nezávislých států, nicméně zdaleka ne ve stejném rozsahu. 

Mnoho států využilo institutu výhrad k Protokolu (od kterých následně některé z nich pod vlivem 

                                                           
102 ICRC: Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare of 6th February 1922. [online]. 2014 

[cit. 2016-12-13]. 
103 ICRC: Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods  

of Warfare of 17th June 1925. [online]. 2014 [cit. 2016-12-13]. 
104 PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. s. 220. 
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mezinárodních událostí odstoupily), popř. přijalo Protokol s vlastním dodatkem, prostřednictvím 

kterého si vyhradily právo odvetného použití chemických zbraní pro případ, že by tyto byly  

použity dříve proti nim druhou stranou válečného konfliktu. 

Koncepce Ženevského protokolu 

Na úvod je třeba poznamenat, že návrh Protokolu o zákazu válečného používání dusivých, 

otravných nebo jiných plynů a bakteriologických metod vedení války z roku 1925 byl sestaven 

velice stručně a jednoduše, a to především za účelem zajištění co největší srozumitelnosti a s tím 

spojeným počtem potenciálních signatářů.  

Prakticky by se pak dalo říci, že Protokol se skládal ze dvou částí, tj. preambule a deklarace. 

Zatímco úvodní preambule, inspirována dříve nepřijatým zněním Washingtonské deklarace z roku 

1922, byla tvořena konstatováním zástupců smluvních stran týkajícího se „odsouzení užití dusivých, 

jedovatých nebo jiných plynů a všech analogických kapalin, materiálů nebo prostředků ve válce, a to 

prostřednictvím veřejného mínění civilizovaného světa, přičemž se jedná o zákaz, který byl vyjádřen 

v mezinárodních smlouvách, jejichž stranami je většina mocností světa, a který byl univerzálně uznán 

jakožto součást mezinárodního práva, závazným stejně jako svědomí a praxe národů“105 („whereas 

the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or 

devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilized world; whereas the prohibition 

of such use has been declared in treaties to which the majority of powers of the world are parties; and 

to the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of international law, binding 

alike the conscience and the practice of nations“). Deklarace obsahovala závazek smluvních stran 

zákaz užívání chemických zbraní uvedený v preambuli dodržovat (v případě, že už nepřistoupily 

k jiné mezinárodní úmluvě, která podobný zákaz obsahuje) a současně tento zákaz rozšiřovala  

i na bakteriologické zbraně („the high contracting parties, so far as they are not already parties to  

treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extent this prohibition to the use of 

bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves, according to  

the terms of shit declaration“)106. V neposlední řadě deklarace Protokolu obsahovala i závazek 

smluvních stran vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby přiměly k přistoupení i strany další, které 

dosud výše uvedené závazky nepřijaly.  

I když se v případě Protokolu jednalo o poměrně zdařilý mezinárodní počin už v době jeho 

přijetí, vzhledem ke skutečnosti, že Protokol obsahoval pouze ustanovení pojednávající o zákazu 

chemických a bakteriologických zbraní, se zároveň jednalo o počin velice limitovaný. Koncepce 

Protokolu jako by zcela opomněla vypořádat se s výrobou, přechováváním či přepravou obou typů 

zbraní, přičemž současně neuváděla jakýkoliv způsob vypořádání se smluvní stranou, která by své 

závazky vyplývající z Protokolu porušila. Další problém, který byl posléze identifikován, byl fakt, že 
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of Warfare of 17th June 1925 



37 
 

Protokol sám o sobě neobsahoval žádnou definici chemické (biologické) zbraně, na základě, které 

by bylo možné zakázat chemické látky (např. nervově-paralytické plyny), k jejichž vývoji došlo až 

mnohem později.  

Skutečnost, že Protokol zakazoval pouze použití chemických (biologických) zbraní válečným 

agresorem107, navíc utvrzovala možnost smluvních stran přistoupit k Protokolu za současného 

využití tzv. výhrad. Zatímco z počátku bylo možné využít pouze dvou výhrad, a to již výše zmíněné 

výhrady, že závazky z Protokolu přestanou platit ve chvíli, kdy nepřítel použije chemické zbraně 

(„ceases to be binding whenever the enemy state uses the gas warfare“), a že smluvní strany budou 

závazky vyplývající z Protokolu uznávat pouze ve vztahu k sobě navzájem („binding only with regards 

to states which have ratified or acceded to the protocol“).108 Postupem času přibyly možnosti využít 

další dvě modifikace předešlých výhrad, tj. ustanovení Protokolu se nevztahují na státy nebo jejich 

spojence, kteří nedodržují zákazy uvedené v Protokolu („ceases to be binding in regards to any state, 

and its allies, which does not observe the prohibitions of the protocol“)a ustanovení Protokolu  

se nevztahují na případ, kdy chemické (biologické) zbraně budou použity proti státu, který 

nedodržuje závazky uvedené v Protokolu („ceases to be binding as to the use of chemical weapons in 

regards to any enemy state which does not observe the prohibitions of the protocol”). Aby k Protokolu 

mohly později přistoupit i státy jako např. Bahrajn, Kuvajt nebo Libye, byla zavedena možnost 

přistoupit s pátou výhradou, a to že přistoupení k Protokolu nezakládá uznání ani diplomatické 

styky se státem Izrael („the act itself does not constitute recognition of, or establishing any relations 

with, Israel“). 

Následky přijetí Ženevského protokolu a jeho efektivita 

Ačkoliv v průběhu meziválečného období Protokol podepsalo a ratifikovalo celkem 43  

států (některé za současného využití výhrad, např. Rusko, Velká Británie a Francie), Spojené státy 

a Japonsko ratifikaci ve výsledku odmítly. Zatímco japonské odmítnutí bylo vnímáno jako přímý 

důsledek následování americké zahraniční politiky, reakce Spojených států, které představovaly 

jakési zosobnění nejhlasitějších postojů zamířených proti chemické válce, však uštědřila budoucí 

mezinárodní efektivitě Protokolu nemalou ránu. Rozsáhlé debaty v senátu vedené americkým 

velitelem oddílu pro chemickou válku generálem Amosem A. Friesem získaly podporu velké části 

senátorů, čímž nakonec hlasování o Protokolu zcela znemožnily109 (pozn. k ratifikaci Protokolu  

došlo ze strany Spojených států až v roce 1975, současně s ustanovením výjimek pro používání  

látek k potlačování nepokojů za účelem záchrany životů)110. 

Na druhou stranu, i přes odmítnutí Protokolu Spojenými státy se jeho vliv po světě rozšířil. 

Jedná se o skutečnost, kterou lze koneckonců vnímat i jako již dříve zmiňovaný důkaz o existenci 

                                                           
107 BAJGAR, J. Haagské úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva. I. díl. s. 74. 
108 SPIERS, E. M. History of chemical and biological weapons. s. 50-51. 
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Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol). [online]. 2002 [cit. 2016-12-18]. 



38 
 

subsidiárního obyčejového pravidla týkajícího se zákazu používání chemických zbraní. Jednalo  

se o tzv.„no-first-use“ Protokol, jehož přijetí, jakož i samotná existence, znamenaly výrazný krok 

k vytvoření společného fóra pro mezinárodní dialog o definitivním zákazu chemické a biologické 

války, a to ve všech jejich podobách. Důkazem toho bylo i několik mezinárodních konferencí  

o odzbrojení, které se konaly během meziválečných let a na které víceméně plynule navázala  

i iniciativa nově vzniklé organizace Spojených národů, která byla završena vydáním Úmluvy o  

zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení („Convention 

on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on 

their Destruction“) z roku 1993. 

3.6 2. SVĚTOVÁ VÁLKA A STUDENÁ VÁLKA 

Meziválečné období a s ním spojené postupné ochlazování mezinárodních vztahů způsobené jak 

nespokojeností fašizujícího se Německa, tak mnoha lokálními konflikty motivovanými rozšířením sféry 

vlivu (silně podpořenými praktickou nefunkčností Společnosti národů), způsobilo, že před vypuknutím 

2. světové války v roce 1939 byly diskuze týkající se chemického odzbrojení na bodě mrazu. Ačkoliv by 

se dalo říci, že přijetí Ženevského protokolu sjednotilo oficiální postoje států zaměřené proti užívání 

chemických zbraní a zároveň rozproudilo výraznější mezinárodní debaty propagující rozšíření znění 

protokolu i na další oblasti s hrozbou chemické války spjaté, jednalo se o debaty v jistém smyslu zdánlivé.  

Na jednu stranu se smluvní strany prostřednictvím Ženevského protokolu zavázaly, že chemické 

zbraně nebudou v průběhu ozbrojeného konfliktu (některé za současného využití výhrad) používat, 

nicméně na stranu druhou, logicky pokračovaly ve výrobě, popř. vývoji nových chemických zbraní, a to 

stále rychlejším tempem. Nejčastějšími záminkami pak byly hlavně připravenost příslušného státu 

pro případ, že by bylo v souladu s ustanovením Ženevského protokolu zapotřebí obranného (útočného) 

chemického úderu, anebo idea tzv. rovnoprávnosti ve zbrojení, kterou argumentovalo mj. i Německo  

při vystoupení ze Společností národů v roce 1933 a která vycházela z úsilí o dosažení absolutní volnosti 

při vývoji, výrobě i konečné volbě bojových prostředků.  

Zanedlouho po vypuknutí německé invaze do Polska v roce 1939, známé také jako operace Fall  

Weiss, byla hlavními představiteli Francie a Velké Británie zaslána německému vedení diplomatická 

nóta, poukazující na platnost Ženevského protokolu (ke kterému Německo přistoupilo již v roce 1925),  

a konstatující, že užití jakýchkoliv dusivých nebo toxických plynů je v následujícím válečném konfliktu 

přísně zakázáno. Ačkoliv byly důvody pro přijetí předmětné nóty spíše pragmatické než idealistické, 

Německo se rozhodlo jeho závazek vyplývající z Ženevského protokolu respektovat a chemické zbraně 

během 2. světové války v poli skutečně nenasadit. Modelový přístup Německa však ještě sám o sobě 

neznamenal, že i jiné státy ve stejném období přistoupí na automatické respektování pravidla zákazu  

užití chemických zbraní, ať už by vyplýval z ustanovení Ženevského protokolu, či z existence samotného 

obyčejového pravidla. 
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a. Italsko-Etiopská válka (1935-1936) 

Necelý jeden rok trvající válka, vedená za účelem dobytí strategicky výhodné křižovatky 

obchodních cest Etiopie (tehdy známé také jako „Habeš“), začala v roce 1935 útokem italských 

jednotek na jednotky etiopské u města Welwel bez předchozího varování a skončila rozhodným 

vítězstvím italské armády na jaře roku 1936, po kterém následovalo připojení Etiopie k italské 

Eritreje. Jednalo se o válku poměrně dlouho připravovanou (což koneckonců dokládala i nepřímá 

účast Francie a Velké Británie, které výměnou za příslib pozdější spolupráce a vlivu zásobovaly 

italské síly vojenským materiálem a ropou), která měla navíc sloužit jako vhodné prostředí pro 

provádění experimentů s nejnovějšími italskými chemickými zbraněmi111, a to i přes skutečnost, 

že Itálie ratifikovala Ženevský protokol v roce 1928.  

K prvnímu použití zakázaných bojových plynů došlo během tzv. Vánoční ofenzívy, tj. snahy 

etiopských jednotek přerušit nepřátelské zásobovací cesty. Italské strategie zahrnující použití 

chemických zbraní byly v podstatě dvě, tj. bombardování bojiště výbušnými pumami plněnými 

různorodými slznými a zpuchýřujícími látkami (nejčastěji se jednalo o yperitem plněné pumy, 

které vybuchovaly cca 250 metrů nad zemí a které byly schopné zamořit plochu o velikosti až 800 

m2) a provádění plošných postřiků bojiště chemikáliemi. Tyto ve své podstatě nerozlišující útoky 

byly vedeny nejen proti vojenským jednotkám nepřítele, ale také proti civilnímu obyvatelstvu, 

táborům pod správou Červeného kříže a různým přírodním zdrojům.  

I když oficiální vyjádření italských autorit směřované Společnosti národů trvalo na pouhém 

použití neletálních chemických zbraní (např. yperitu a slzného plynu se sníženým obsahem aktivní 

látky), které se navíc běžně používají při kolonizaci112, už vzhledem k obrovskému počtu obětí na 

straně etiopské armády (cca 15 000-50 000 lidí)113 bylo jasné, že Itálie při svém tažení porušila jak 

výše uvedený Ženevský protokol, tak Úmluvu o zákonech a obyčejích pozemní války z roku 1907. 

Protože však předmětná Úmluva ani Protokol neobsahovaly žádný způsob, jak porušení potrestat, 

formální embargo, které Společnost národů uvalila na dovoz chemických zbraní do Eritreje, se  

ve výsledku ukázalo jako naprosto neefektivní (mj. i z toho důvodu, že většina chemických látek 

nutných pro výrobu zbraní byla do Eritreje dovezena ještě před začátkem války). Na druhou  

stranu, absolutní neschopnost sankcionovat porušení mezinárodních závazků opět zesílila volání 

po vzniku organizace, která by byla pověřená reálnou donucovací pravomocí.  

Když v květnu 1945 formálně skončila 2. světová válka, bylo jasné, že předmětem následných 

mírových konferencí bude, spíše než debatování nad materiální platností Ženevského protokolu a s tím 

spojeným zákazem používání chemických zbraní, nutnost reformovat příliš slabou Společnost národů, 

prohlásit útočnou válku za zločin proti mezinárodnímu právu a v neposlední řadě i projednat, popř. 

přijmout, závazná pravidla týkající se používání jaderných zbraní (viz kapitola 5). 
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Ačkoliv v té době již nikdo nevěřil iluzím, že veškerá teorie se automaticky promítne do praxe,  

o necelý měsíc později došlo v americkém San Francisku ke svolání konference, jejímž účelem bylo výše 

uvedené problémy adresovat. Z hlediska mezinárodního práva se jednalo o významnou konferenci, které 

se zúčastnily jak vítězné mocnosti a jejich spojenci, tak i organizace účastnící se konfliktu, jako byl např. 

Mezinárodní červený kříž. O několik měsíců později účastníci konference přijali dokument nazvaný 

Charta Organizace spojených národů o celkem 111 článcích, který nabyl účinnosti dne 24. října 1945 a na 

základě kterého vznikla Organizace spojených národů, tj. soubor mezinárodních institucí usilujících  

o zachování trvalého míru, rozvoj přátelských vztahů mezi členskými i nečlenskými státy a především 

pokojné řešení mezinárodních sporů a kolektivní postup v případě nutnosti čelit válečné agresi.114 Jak 

se navíc v průběhu pozdějších desetiletí ukázalo, ve srovnání s neefektivní Společností národů, OSN 

dostála většině svých slibů a stala se efektivním základem pro postupné sbližování členských států i jejich 

pohledu na mezinárodní právo, což dokládá mj. i současných 193 členských států, jakož i skutečnost, že  

se OSN aktivně podílí na tvorbě a přijímání rozličných mezinárodních úmluv. 

Vedle činnosti, kterou vyvíjela nově založená OSN, jsou ve vztahu k přísnější regulaci obecného 

nakládání s chemickými (biologickými) zbraněmi dle mého názoru významné i výsledky poválečných 

soudních procesů v Tokiu, Norimberku a Chabarovsku. I když by mnozí mohli tvrdit, že zákaz určitých 

bojových prostředků a procesy vedené za účelem odsouzení válečných zločinců mají pramálo společného, 

dle mého názoru je pravdou, že všechny tři procesy významným způsobem (opětovně) poukázaly na 

absenci pravidel umožňujících postihnout trestné činy jednotlivců v mezinárodním kontextu, a hlavně 

pak na absolutní nemožnost vynutit jakékoliv ustanovení Haagských a jim podobných úmluv. Výsledný 

precedent pak pro případ, že by v průběhu konfliktu došlo k neoprávněnému porušení tzv. základních 

hodnot lidského společenství (např. lidského života), umožňoval zasáhnout do dříve nedotknutelné  

státní suverenity a zbavit imunity ty představitele státní moci, kteří se dopustili některého ze zločinů 

podle mezinárodního práva.  

Zároveň se Norimberské a Tokijské procesy ukázaly jako jeden ze stěžejních podnětů pro přijetí 

humanitárních dokumentů např. Úmluvy o zabránění a trestání zločinů genocidia („the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide“), Všeobecné deklarace lidských práv („the Universal 

Declaration on Human Rights“)115 a revizi čtyř Ženevských konvencí z roku 1949 týkajících se nakládání 

s civilním obyvatelstvem, raněnými, nemocnými a válečnými zajatci, které byly o přibližně dvacet let 

později doplněny o tři tzv. Dodatkové protokoly. Ve všech případech se jednalo o úmluvy, které přímo 

působily jak na vývoj, tak především na polní experimenty s novými chemickými zbraněmi. V neposlední 

řadě se pak výše uvedené procesy ukázaly jako první mezinárodní fóra, kde bylo konstatováno, že 

ustanovení Haagských úmluv jsou platná nejen mezi smluvními stranami, ale erga omnes, a to vzhledem 

k tomu, že se mělo jednat o jasné vyjádření obyčejových pravidel platných během válečného konfliktu. 
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Jak již bylo výše nastíněno, období trvající od roku 1949 až do roku 1991, jež bylo z velké části 

naplněno mocenským soupeřením západního a východního bloku, známé též jako Studená válka, bylo  

na rozdíl od meziválečného (popř. válečného) období ve znamení komplexních snah jak o organizovaný  

postup států a celého mezinárodního společenství, tak o vytvoření účinného a efektivního mezinárodně 

právního rámce a s ním spojeného systému ochrany v případě porušení příslušného závazku. Dalo by 

se říci, že tyto snahy do značné míry urychlila a svým způsobem determinovala poválečná ekonomická 

nerovnováha, hrozba prohlubující se bipolarity světa, jakož i demonstrace účinků jaderných zbraní 

v japonských městech Nagasaki a Hirošima. Zatímco organizovaný postup mezinárodního společenství 

a udržení míru mělo primárně zajišťovat Valné shromáždění a Rada bezpečnosti OSN, tvorba, revize  

kodifikace, ale i řešení přestupků v oblasti mezinárodního práva měly povětšinou připadnout komisím 

a výborům OSN vytvořeným ad hoc z řad všemožných specialistů. Už z počátku však bylo jasné, že 

z důvodu americko-ruského soupeření a s ním spojené soutěže ve zbrojení, budou tyto utopické snahy 

o „mírové sjednocení“ konstantně zpochybňovány a sabotovány.  

Aby bylo možné pochopit vývoj vedoucí ke komplexnímu zákazu chemických zbraní, jakož i vůli 

tento zákaz dodržovat, je zapotřebí krátce nastínit charakter, popř. podstatu rivality Spojených států  

a Sovětského svazu, k jejíž demonstraci docházelo v průběhu Studené války. Velice důležitým byl také 

fakt, že ačkoliv mezi oběma mocnostmi nikdy nedošlo k přímé konfrontaci na skutečném bojišti, na Zemi 

prakticky neexistovalo místo, které by nepodléhalo jejich ideologickému a geopolitickému nátlaku. 

Ve válečných konfliktech, jako byly např. Korejská válka (1950-53), Vietnamská válka (1955-1975)  

a Invaze do Afghánistánu (1979-1989), byla nepřímá intervence Spojených států i Sovětského svazu 

dokonce tak patrná, že vedla k výraznému zhoršení už tak napjatých mezinárodních vztahů.  

Na rozdíl od 2. světové války, kdy obě mocnosti fungovaly jako spojenci sledující omezené, ale 

slučitelné cíle, poválečná realita se ukázala být diametrálně odlišná, a to nejen z důvodu rozdílných 

požadavků Spojených států a Sovětského svazu na ukončení války, potrestání válečných zločinců a nový 

světový řád. Na jedné straně stál hrdý, ale ekonomicky slabý Sovětský svaz, který si v čele s Josifem V. 

Stalinem v rámci mírových jednání agresivně nárokoval co největší poválečné zisky, aniž by reálně 

disponoval spolehlivými prostředky, jak si tyto zisky vynutit jednostrannými kroky. Aura krutosti  

a bezohlednosti praktikované při postupu sovětských armád navíc způsobila, že východní „lidové“ 

režimy nastolené s jejich pomocí často v očích tamějších občanů postrádaly demokratickou legitimitu. 

Na straně druhé zde byly Spojené státy pod taktovkou prezidenta F. Roosevelta, které i přes existenci 

vlastních mocenských zájmů usilovaly primárně o komplexní řešení s potenciálem snížit počet příčin 

budoucích válek na minimum. Organizace spojených národů pak měla v souladu s touto doktrínou 

vystupovat jako všeobecný ochránce a garant mezinárodního míru, přičemž posléze, bude-li to nutné, 

získat dokonce pravomoc narušitele statusu quo potrestat.116 Jak už to, tak ale bývá, vývoj a konsenzus 

nelze v určitých případech násilně vynutit. Trvalo přibližně 30-40 let, než se z Organizace spojených 

národů podařilo vybudovat organizaci silnější, která spíše, než debatní klub připomínala mezinárodní 
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fórum s rozhodující pravomocí (např. vzhledem k faktu, že si zakládající členové Rady bezpečnosti  

OSN vyhradili ničím neomezené právo veta, a tudíž bylo dosáhnout shody v některých případech  

zcela nemožné). 

 
I když za nejvýznamnější a zároveň za nejdiskutabilnější poválečnou zbraň hromadného ničení 

lze bezesporu považovat jadernou bombu, vývoj a výrobu nových (stále účinnějších) chemických zbraní 

rozhodně žádný z tehdejších států neplánoval smést ze stolu. V období následujícím po První světové 

válce sice došlo k použití chemických zbraní v opravdu minimální míře, nicméně je třeba si uvědomit, 

že tato skutečnost automaticky neznamenala stagnaci, popř. výraznější pokles jejich výroby. Právě 

naopak. Jako důkaz může sloužit např. kontroverzní objev zásob nervových plynů na německém území 

sovětskou armádou.117 

Státy, které vzhledem k jejich participaci na zbrojních závodech, byly nuceny investovat největší 

finanční prostředky do vývoje a výroby chemických zbraní, byly pochopitelně Spojené státy a Sovětský 

svaz. Zatímco Spojené státy v průběhu 40. let formálně ukončily veškeré státní programy zabývající  

se vývojem a výrobou chemických zbraní, aby v nich následně mohly „neformálně“ pokračovat za zdmi 

přísně tajných vojenských základen, Sovětský svaz se soustředil spíše na replikaci, popř. zdokonalení 

chemických zbraní získaných od svého bývalého nepřítele. V 50. a 60. letech pak navíc došlo k objevům 

nových nervově paralytických látek (např. sarin, tabun), psychoaktivních a fytotoxických látek118, jejichž  

nebývalý bojový potenciál přicházel současně s nutností existence obranných chemických programů, 

mnohdy sloužících jako zástěrky pro další výzkum a zdokonalení předmětných chemických zbraní. 

Vedle výše uvedených chemických látek, se do popředí vrátil i výzkum a vývoj moderní binární 

chemické munice, jejichž neúspěšné počátky sahaly až do 19. století. Na rozdíl od standardní munice, 

princip binární munice spočíval v existenci dvou oddělených komor naplněných chemickými látkami 

s nízkou toxicitou (namísto jedné chemické látky s vysokou toxicitou), které se při aktivaci munice,  

nejčastěji kontaktu munice s cílem, smísily a odstartovaly příslušnou chemickou reakci. Skutečnost,  

že užité chemické látky byly v odděleném stavu v podstatě neškodnými prekurzory, pak usnadňovala 

výrobu, skladování (životnost) i transport binární munice. V roce 1982 byla binární munice zařazena 

do kategorie konvenčních zbraní NATO (chemickou zbraní se binární munice oficiálně stala až v roce 

1993).119 

b. Americký výzkum chemických zbraní/Aberdeen a Dugway Proving Ground 

Když si za necelé čtyři roky po vybombardování japonských měst Hirošima a Nagasaki 

Spojené státy připustily, že monopol na výrobu jaderné bomby (projekt Manhattan) byl ztracen  

a Sovětský svaz se stal konkurující jadernou velmocí, rozhodly se část své pozornosti obrátit zpět 

na státní i nestátní programy týkající se vývoje a výroby moderních chemických zbraní. Cílem se 

                                                           
117 SPIERS, E. M. History of Chemical and Biological Weapons .s. 60. 
118 PITSCHMANN, V. Historie chemické války. s. 86-87. 
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pochopitelně staly chemické zbraně nové generace, které se měly v co nejkratší době stát účinnou 

alternativou k sovětským zbraním hromadného ničení. 

Vojenskými instalacemi, kde měl přísně tajný výzkum chemických zbraní probíhat, byly 

nakonec zvoleny Aberdeen Proving Ground v Marylandu a Dugway Proving Ground v Utahu. 

V obou případech se jednalo o rozsáhlé a modernizované objekty, kde bylo v případě nutnosti 

možné chemické zbraně nejen vyvíjet a testovat, ale i hromadně vyrábět a skladovat. 

Vedle populární binární munice, se tehdejší americké chemické programy specializovaly 

především na vývoj a výrobu chemicky obohacených standardních zbraní (např. granátů, bomb, 

a raketových hlavic), prostředků umožňujících efektivnější transport chemických látek, opatření 

protichemické ochrany a v neposlední řadě i chemických látek jako byly např. sarin, soman ale  

i nově objevená, extrémně toxická látka VX.120 Do kompetence Central Intelligence Agency (CIA) 

během Studené války navíc spadaly i kontroverzní programy Bluebird (Artichoke) a MK-ULTRA, 

které zkoumaly vliv psychoaktivních látek (heroin, LSD) na lidskou psychiku včetně s tím spojené 

možnosti behaviorálního kondicionování.121 

b. Sovětský výzkum chemických zbraní/Volgograd a Volsk 

Sovětský chemický program, jehož ambicemi bylo zachovat absolutní utajení na straně 

jedné, nicméně zároveň umožnit všelidovou spolupráci na straně druhé, byl z podstatné části 

vystavěn na datech západního nepřítele, tj. dokumentech, které sovětská armáda získala při 

obsazení německých továren na sarin a tabun v Dyemfurthu a Falkenhagenu122.Snaha vytvořit  

co možná nejmodernější chemické zbraně svedla dohromady jak sovětské vojenské výzkumníky,  

tak civilní vědecké pracovníky s tím, že hlavním zaštiťujícím orgánem měl být Státní všesvazový  

vědecko-výzkumný institut organické chemie a technologie (organizační úseky ve Volgogradu  

a Volsku).123 

Mimo výše uvedené nervově paralytické látky se sovětští vědci soustředili primárně na 

zdokonalení chemických látek již zavedených, jako byly např. yperit nebo lewisit. Navíc, vzhledem 

k tomu, že se Sovětský svaz spoléhal na podobné metody jako většina hráčů na mezinárodním  

poli, se podařilo mnoho neúspěšných projektů doslova vzkřísit, popř. významně rozšířit pomocí 

západních poznatků získaných prostřednictvím špionáže. 

Mezi nejznámější sovětské projekty spjaté s výzkumem bojových chemických látek lze mj. 

zařadit i projekt nazvaný „Foliant“, který byl zaměřen na vývoj a výrobu nervově paralytických 

látek třetí generace.124 Za nejúčinnější z těchto nervově paralytických látek pak býval považován 
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extrémně toxický organofosforový derivát A-232, který nebylo možné detekovat standardními 

metodami a který se později stal základem pro výrobu sovětské binární munice novichok-X.125 

c. Vietnamská válka (1955-1975) 

Jedním z nejvýznamnějších, ale také z hlediska politického, nejkontroverznějších konfliktů 

Studené války, ve kterém se na bitevním poli nepřímo střetly Spojené státy a Sovětský svaz, byla 

válka mezi Severním a Jižním Vietnamem. Jednalo se o válku obtížnou a vleklou, která vycházela 

z konstantní snahy obou, tou dobou nezávislých státních celků, o sjednocení Vietnamu a trvala 

přibližně dvacet let. Válečnou rozbušku pak tvořily strategické a ideologické rozpory, tj. zatímco 

komunistická Vietnamská demokratická republika aktivně rozvíjela spojenecké vztahy s SSSR, 

liberální Vietnamská republika situovaná na jihu spoléhala na přísliby amerických vojenských 

jednotek. 

I přes to, že počáteční válečné kalkulace operovaly s poměrně rychlým průběhem konfliktu, 

opak byl pravdou, a vzhledem k neočekávané efektivitě faktoru jako byly náročný a nepřehledný 

terén, partyzánsky bojový styl komunisticky orientovaných jednotek Vietcong a hlavně enormní 

finanční náročnost vedení pozemní války v zahraničí, bylo rozhodnuto o nasazení různorodých 

chemických bojových prostředků. Schváleny k použití pak byly především defenzivní slzné plyny 

CS-Gas a CR-Gas126 a herbicidy obvykle používané k likvidaci nežádoucího porostu, tj. defolianty. 

Základem pro válečné použití defoliantů ve Vietnamu se stal program Ranch Hand, jehož 

cílem bylo zjednodušit postup amerických jednotek skrze území nepřítele a zároveň podstatně 

snížit jeho odpor, obojí prostřednictvím provádění postřiků ve spolupráci s jihovietnamským 

armádním letectvem. Ve chvíli, kdy se zamořování oblastí ukázalo být úspěšnou taktikou, začaly 

se defolianty označené nejčastěji podle jejich barevného kódu, tj. orange, white a blue, používat  

i za účelem preventivního zničení zásob potravin situovaných v oblastech s vysokým výskytem 

partyzánů. 

Využívání defoliantů jako prostředků likvidace nepřátelských základen trvalo až do roku 

1971, kdy došlo k jejich zákazu oficiálními autoritami. Stalo se tak primárně proto, že následky 

postřiků nebyly zdaleka tak minimální, jak se z počátku mohlo zdát. U několika milionů lidí, kteří 

byli v průběhu války přímo nebo nepřímo vystaveni působení defoliantů, došlo k manifestaci 

obrovské škály zdravotních následků, a to od méně závažných (chronická onemocnění, vyrážky 

atd.) až po ty extrémní (rakovina, poškození genetického materiálu atd.).127 Značnou ránu utržilo 

pochopitelně i vietnamské životní prostředí, jež se v některých případech z působení defoliantů 

vzpamatovává prakticky až dodnes. 

V roce 1966 OSN přijala několik rezolucí konstatujících mimo jiné i porušení ustanovení 

Ženevského protokolu týkajícího se zákazu použití chemických zbraní americkými jednotkami 
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v Asii. Z domácích organizací pak kritiku OSN podpořila i Federace amerických vědců, označující 

používání defoliantů za experimentování s chemickými zbraněmi s nerozlišujícím účinkem jak 

ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, tak k životnímu prostředí.128 Spojeným státům se podařilo 

relevanci vznesených obvinění z části rozptýlit tvrzením, že nasazení defoliantů nelze v žádném 

případě považovat za nasazení chemických zbraní dle Ženevského protokolu, a to pro jejich použití 

za účelem zničení vegetace, nikoliv usmrcení nepřítele (což potvrdila i Velká Británie).129 

Skutečnost, že šlo o tvrzení vycházející spíše z mocenského postavení Spojených států, než 

válečné reality samotné, však dle mého názoru dokládá i Rezoluce OSN 2603/A (XXIV) přijatá 

v roce 1969, která pro účely Ženevského protokolu blíže interpretovala pojem válečný chemický 

činitel.130 Ve stejném roce se prostřednictvím prohlášení amerického prezidenta R. Nixona USA 

formálně vzdaly válečného použití letálních chemických zbraní, přičemž později tento zákaz 

rozšířily i na některé chemické zbraně neletální.  

3.7 ÚMLUVA O ZÁKAZU VÝVOJE, VÝROBY, HROMADĚNÍ ZÁSOB A POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ 

A O JEJICH ZNIČENÍ/CHEMICAL WEAPONS CONVENTION/CWC/1993 

Ačkoliv se Ženevský protokol z roku 1925 ukázal být mezinárodním dokumentem výjimečným, 

jehož přijetí prakticky určilo směr dalšího vývoje týkajícího se zákazu chemických (biologických) zbraní, 

nebylo možné ho v žádném případě označit za dokument všeobjímající a věčný. Stejně, jak tomu totiž 

bývá u jiných dokumentů mezinárodní povahy, ať už jsou jejich ustanovení, jakkoliv obecná, dřív nebo 

později přijde chvíle, kdy je nutné tyto dokumenty zrevidovat, popř. nahradit zcela novým zněním tak, 

aby odpovídaly požadavkům reálné mezinárodní situace. Pravdou sice bylo, že u Ženevského protokolu 

nešlo ani tak o potřebu revidovat jeho znění, jako o potřebu blíže upřesnit a interpretovat pojmy v něm 

obsažené, nicméně, ani tyto kroky však nepředstavovaly dlouhodobé a efektivní řešení. Koneckonců, 

nasazení netradičních chemických látek, které v souladu s ustanoveními Ženevského protokolu neměly 

být klasifikovány jako chemické zbraně, v konfliktech, jako byla např. Vietnamská válka, jasně ukázalo, 

že je nutné problematiku zákazu chemických zbraní na mezinárodní úrovni otevřít znovu, a to s ohledem 

na rapidní výzkum a vývoj.  

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1969 se OSN, v přímé návaznosti na potvrzené použití defoliantů 

americkou stranou ve Vietnamu, pokusila prostřednictvím Rezoluce 2603/A (XXIV) interpretovat znění 

Ženevského protokolu, a to tím způsobem, že pod pojem zakázaného chemického činitele zahrnula bez 

výjimky veškeré chemické látky plynové, tekuté nebo pevné, které mohou prostřednictvím přímého 

toxického účinku působit na člověka, zvířata nebo rostliny („chemical substances, whether gaseous, liquid 

or solid, which might be employed because of their direct toxic effects on man, animals or plants“).131  Dle 

mého názoru se však jednalo jen o rychlý a poměrně jednoduchý krok za účelem znemožnit obcházení 

zákazu používání chemických zbraní do doby, než bude problematika upravena detailněji.  

                                                           
128 SPIERS, E. M. History of Chemical and Biological Weapons. s. 85. 
129 SCHLAGER, N. When Technology Fails:  Technological Disasters, Accidents and Failures of 20th century. s. 104. 
130 UN General Assembly 24th Session Resolution 2603/A (XXIV) of 16th December 1969. 
131 UN General Assembly24th Session Resolution 2603/A (XXIV) of 16th December 1969. 



46 
 

K této úpravě došlo až o čtyřiadvacet let později, kdy po dlouho trvajícím vyjednávání došlo dne 

3. srpna 1992 k přijetí konečného znění časově neomezené a Ženevským protokolem inspirované Úmluvy 

o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení („the Convention 

on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 

Destruction“). Na rozdíl od jednoduché a stručné koncepce Ženevského protokolu, se v případě Úmluvy 

jednalo o obsáhlý dokument obsahující celkem 24 článků a 3 přílohy, tj. Přílohu o chemických látkách 

(„Annex on Chemicals“), Přílohu o provádění a kontrole („Annex on Implementation and Verification“)  

a Přílohu o ochraně důvěrných informací („Annex on the Protection of Confidential Information“). 

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava zákazu biologických zbraní se řídila od roku 1972 speciální 

úmluvou, tj. Úmluvou o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob biologických a toxinových zbraní  

a o jejich zničení („the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological/Biological Weapons and Toxin Weapons and on their Destruction“), Úmluva z roku 1993  

cílila výhradně na problematiku nakládání s chemickými zbraněmi, a to nejen z hlediska zákazu jejich 

použití, ale i z hlediska všeobecného a úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. Státům, které 

k Úmluvě přistoupily a zároveň na svém území deklarovaly zásoby chemických látek (popř. prekurzorů) 

zařazených do některé ze tří kategorií Přílohy o chemických látkách, měla být vyměřena vhodná lhůta 

ke zničení těchto zbraní. Na plnění takto stanoveného plánu, jakož i na plnění závazků vyplývajících 

z Úmluvy samotné, měla dohlížet nezávislá Organizace pro zákaz chemických zbraní („Organization for 

the Prohibition of Chemical Weapons“) se sídlem v Haagu, k jejímuž zřízení došlo v roce 1997. 

K slavnostnímu podpisu Úmluvy 165 budoucími smluvními partnery došlo dne 13. ledna 1993, 

přičemž účinnosti nabyla o čtyři roky později, dne 29. dubna 1997. V průběhu následujících let pak 

k Úmluvě přistoupilo dalších 27 států a Izrael, který sice Úmluvu podepsal, nicméně stále neratifikoval  

(zbývající státy, Egypt, Jižní Súdán, Severní Korea a Palestinská autonomie, k Úmluvě nepřistoupily).132 

a. Koncepce CWC 

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich 

zničení obsahuje úvodní preambuli, 24 článků a 3 přílohy. Jedná se, jak již bylo uvedeno výše,  

o dokument velice obsáhlý (anglická verze je dlouhá přibližně 174 stran), jehož hlavní ambicí 

bylo vyřešit problematiku bojového nasazení chemických zbraní, pokud možno definitivně, a to 

za současného využití mezinárodně-řízeného procesu odzbrojení. 

 
Na rozdíl od konkrétních ustanovení jednotlivých článků CWC, preambule představuje  

její ideologický úvod. Prostřednictvím preambule smluvní státy deklarují, že přijímají závazky 

vyplývající z CWC – za účelem dosažení absolutního chemického odzbrojení pod mezinárodní 

kontrolou, snížení hrozby vypuknutí chemické války a využití chemie pouze v rámci mírového 

(hospodářského a technického) rozvoje lidstva. Součástí preambule je i důležité ustanovení 

pojednávající o vztahu CWC k Ženevskému protokolu a Úmluvě o zákazu biologických zbraní 

                                                           
132 OPCW. Status of Participation in the Chemical Weapons Convention. [online]. 2015 [cit. 2017-01-15]. 
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z roku 1972, které CWC, jakkoliv nemodifikuje, nýbrž rozvíjí a doplňuje (všechny dokumenty 

by měly být vykládány komplexně). 

Všeobecné závazky/I.  

Za nejpodstatnější část lze nepochybně označit článek I. CWC, který v několika stručných 

bodech vymezuje hlavní závazky smluvních stran. Každý smluvní stát, který k CWC přistoupí,  

je povinen „nikdy a za žádných okolností a) nevyrábět, nenabývat, nehromadit, nepřechovávat ani 

jinak nepřevádět (přímo či nepřímo) chemické zbraně, b) nepoužívat chemické zbraně, c) neprovádět 

vojenské přípravy k použití chemických zbraní a d) nepomáhat ostatním smluvním státům s činnostmi 

zakázanými CWC, popř. je k takovým činnostem nepodněcovat nebo nevyzývat“.133 Už na první pohled 

je možné vidět, že se jedná o výčet obsáhlý, který nejen že významně doplňuje znění Ženevského 

protokolu, ale rovněž poukazuje na záměr tvůrce CWC postihnout všechny formy nakládání 

s chemickými zbraněmi (např. slovní spojení „nepodněcovat nebo nevyzývat“ jasně cílí na riziko 

nepřímé účasti smluvních států v ozbrojených konfliktech).  

Součástí článku I. CWC jsou dále i závazky smluvních států „zničit jak chemické zbraně,  

tak objekty sloužící k výrobě chemických zbraní, které vlastní, mají v držení, jsou umístěny na území 

pod jejich jurisdikcí či kontrolou nebo byly zanechány na území jiného smluvního státu“ a „nepoužívat 

látky určené k potlačování nepokojů jako bojové prostředky“.134 Zajímavým je pak, dle mého 

názoru, hlavně druhý závazek, který potvrzuje existenci zvláštní kategorie chemických látek 

určených k potlačování nepokojů („Riot Control Agents/RCA“), tj. „chemických látek neuvedených 

v seznamu, které jsou schopné u lidí rychle vyvolat podráždění smyslových orgánů nebo ochromující 

fyzické účinky, které zmizí během krátké doby po skončení expozice“.135 Vezmeme-li v potaz, že 

většina současných konfliktů už dávno není pouze záležitostí střetu oficiálních armád, ale 

i poměřováním hybridních strategií několika (mnohdy ne zcela známých) zainteresovaných 

skupin, vybízí se otázka, kde zajišťování veřejného pořádku vlastně končí a kde začíná ozbrojený 

konflikt. Zatímco praxe USA je, co se týče používání látek určených k potlačování nepokojů, 

poměrně restriktivní a povoluje jejich použití jen „při ochranných akcích za účelem záchrany 

životů“, jiné smluvní státy prosazují i omezené použití těchto látek v moderních konfliktech.136 

Definice a kritéria/II. 

Článek II. CWC obsahuje, jak již napovídá jeho název, definice nejdůležitějších pojmů CWC. 

Navazuje na odkaz Rezoluce 2603/A (XXIV), přičemž pojmem chemická zbraň rozumí všechny  

„a) toxické chemické látky a/nebo jejich prekurzory (s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely 

nezakázané CWC), b) munici a prostředky zvláště navržené k usmrcení nebo způsobení jiné újmy  

                                                           
133 Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 

Destruction of 13th January 1993 (Chemical Weapons Convention). Art I.   
134 CWC. Art I. 
135 CWC. Art II. 
136 BOOTHBY, W. Weapons and the Law of Armed Conflicts. s. 135-136. 
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na zdraví toxickým působením chemických látek dle písm. a), které by se uvolnily v důsledku použití 

této munice a prostředků, a c) libovolné vybavení navržené k použití v přímé souvislosti s použitím 

munice a prostředků uvedených v písm. a)“. Jako toxická chemická látka je pak chápána každá látka, 

která „může svým chemickým působením na životní procesy zapříčinit smrt, dočasné ochromení nebo 

trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům a je uvedena v seznamu v Příloze o chemických látkách“  

a jako prekurzor „jakákoli reagující chemická látka, která vstupuje do kterékoliv fáze libovolného 

postupu výroby toxické chemické látky (což zahrnuje i složky binárního vícesložkového systému)“.137 

Aby nedošlo k absolutnímu znemožnění používání některých toxických chemických látek 

v souladu s pravidly stanovenými v preambuli, obsahuje odst. 9 článku II. CWC restriktivní výčet 

tzv. nezakázaných účelů. Jedná se o účely „a) průmyslové, zemědělské, lékařské, farmaceutické  

a výzkumné, b) ochranné (přímo se dotýkající ochrany proti toxickým chemickým látkám a zbraním), 

c) vojenské (s výjimkou těch, které jsou spojeny s použitím chemických zbraní a jsou závislé na použití 

toxických vlastností chemických látek jako bojových prostředků) a d) udržování veřejného pořádku 

(včetně vnitrostátního potlačování nepokojů)“.138 

S výše uvedeným výčtem pak přímo souvisí článek VI. CWC, Činnosti nezakázané touto 

CWC, jehož obsahem je závazek smluvních států zajistit, aby na jejich území, popř. jiném místě 

pod jejich jurisdikcí či kontrolou, docházelo k nakládání s toxickými chemickými látkami jen ve 

spojení s předmětnými účely. Kontrolu dodržování příslušných ustanovení vykonává Organizace 

pro zákaz chemických zbraní předkládáním deklarací, monitorováním a prováděním inspekcí  

na místě. 

Deklarace/Chemické zbraně/Objekty na výrobu chemických zbraní/III.-V. 

Nejen na základě srovnání se Ženevským protokolem a Úmluvou o zákazu biologických  

zbraní, ale i jinými mezinárodními dokumenty obdobného charakteru, je možné konstatovat,  

že CWC obsahuje zdaleka nejpropracovanější systém vzájemné kontroly plnění smluvních 

závazků, jež mohl být v daném období navržen, schválen a následně i víceméně dodržen. 

 Základem výše uvedeného systému je závazek smluvních států předkládat Organizaci pro 

zákaz chemických zbraní deklarace, tj. závazné seznamy obsahující údaje o veškerých chemických 

zbraních (včetně starých a zanechaných chemických zbraní) a objektech na výrobu chemických 

zbraní, popř. jiných objektech, které byly navrženy, postaveny nebo využívány pro vývoj těchto 

zbraní po roce 1946. Za předpokladu, že jsou používány, smluvní státy jsou povinny deklarovat  

i identifikační údaje látek určených k potlačování nepokojů.  

 Zatímco povinnost předložit vstupní deklaraci je spojena s jen s momentem přistoupení 

smluvního státu k CWC (přičemž musí obsahovat i předpokládaný způsob zničení uvedené 
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Destruction of 13th January 1993 (Chemical Weapons Convention). Art II.   
138 CWC. Art II. 
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zbraně/objektu), deklarace průběžné jsou podávány každoročně těmi smluvními státy, které 

nakládají s toxickými chemickými látkami v rámci činností nezakázaných CWC.  

 Ve chvíli, kdy Organizace pro zákaz chemických zbraní přijme deklaraci smluvního státu,  

je tento v souladu s články IV. až V. CWC povinen umožnit zástupcům organizace pro zákaz 

chemických zbraní kontrolu reálného stavu. K tomu dochází prostřednictvím monitorování  

a provádění inspekcí na místě, a to v rozsahu a způsobem dle Přílohy o provádění a kontrole.  

 V případě, že dojde k provedení výše uvedené kontroly, důraz je kladen nejen na ověření 

údajů uvedených v deklaraci, ale i na dodržování dohodnuté rychlosti a posloupnosti ničení zbraní 

a objektů. Obecná lhůta, kterou CWC pro zničení chemických zbraní a objektů stanovuje, je nejdéle 

10 let od okamžiku, kdy CWC pro příslušný smluvní stát vstoupí v platnost, přičemž zničení musí 

probíhat v souladu s Přílohou o provádění a kontrole a musí dbát pravidel zachování bezpečnosti 

osob a ochrany životního prostředí.  

 Výměna informací, týkající se obsahu deklarací, výsledků provedených kontrol, ale i plnění 

ostatních závazků dle CWC, je zajištěna jak v rámci spolupráce mezi smluvními státy, tak mezi 

smluvními státy a Organizací pro zákaz chemických zbraní, a to za současného dodržování Přílohy 

o ochraně důvěrných informací. 

Národní prováděcí opatření/VII. 

Dva zajímavé závazky smluvních států, které nejsou pro mezinárodní úmluvy podobného 

charakteru až tolik typické, stanoví článek VII. CWC.  

První z těchto závazků stanoví povinnost smluvního státu přijmout nezbytná opatření za 

účelem znemožnit třetím stranám (fyzickým a právnickým osobám) na svém území, popř. jiném 

místě pod svou jurisdikcí či kontrolou, vykonávat činnosti zakázané CWC.  

Stejná opatření má smluvní stát přijmout i pro případ, že by zakázané činnosti byly 

vykonávány jeho občany mimo státní území. S konceptem nezbytných opatření, se pak 

samozřejmě pojí i sankce, k jejichž inkorporaci jsou smluvní státy textem CWC vybízeny. Jedná 

se tak o ustanovení regulující odpovědnost soukromých subjektů za provádění činnosti zakázané 

CWC, jejíž vynucení by se v případě absence předmětného ustanovení mohlo ukázat poměrně 

problematické.  

Přistoupením k druhé části článku VII. CWC se smluvní stát zavazuje ke zřízení orgánu, 

který bude působit jako koordinační centrum pro styk s Organizací pro zákaz chemických zbraní 

a ostatními smluvními státy. Skrze toto centrum smluvní stát následně Organizaci informuje  

i o nezbytných opatřeních, které v souladu s předchozí částí ustanovení provedl. 

Organizace pro zákaz chemických zbraní/VIII. 

Aby bylo dosaženo jejich účelů a cílů, zřídila CWC článkem VIII. Organizaci pro zákaz 

chemických zbraní („Organization for the Prohibition of Chemical Weapons“), zkráceně označenou 

také jako OPCW, mezi jejíž hlavní úkoly byly zařazeny např. dohled nad dodržováním přijatých 
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závazků, zprostředkování efektivní výměny informací, jakož i obecná podpora spolupráce mezi 

smluvními státy. Smluvní státy se stávají členy Organizace automaticky momentem přistoupení 

k CWC s tím, že žádný smluvní stát nesmí být svého členství v Organizaci zbaven. Náklady na 

činnost Organizace jsou hrazeny formou příspěvků smluvních států, které se svou výši mohou 

lišit, a to v závislosti na míře participace smluvního státu na aktivitách Organizace. V neposlední 

řadě článek VIII. CWC obsahuje také výčet výsad a imunit, kterými nejvýše postavení zástupci 

OPCW disponují a jejichž rozsah jsou smluvní státy povinny dodržovat. 

Organizace pro zákaz chemických zbraní se skládá ze tří orgánů, tj. Konference smluvních 

států („the Conference of State Parties“), Výkonné rady („the Executive Council“) a Technického 

sekretariátu („the Technical Secretariat“). 

Konference smluvních států je primárním rozhodovacím orgánem OPCW. Každý smluvní 

stát na Konferenci reprezentuje vždy jeden zástupce (= jeden hlas), který si může přizvat libovolný 

počet náhradníků a poradců. Rozhodnutí o procedurálních otázkách Konference přijímá prostou 

většinou přítomných a hlasujících členů, podstatné otázky by však měly být přijímány konsenzem 

(pokud konsenzu nelze dosáhnout ani do 24 hodin po neúspěšném hlasování, postačí pouze 

rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných a hlasujících členů). Mezi nejdůležitější činnosti 

Konference patří, vedle rozhodování o podstatných otázkách, záležitostech a problémech spjatých 

s Úmluvou (např. kontrola dodržování Úmluvy, nápravy a odčinění zjištěných provinění), volba 

členů Výkonné rady a generálního ředitele Technického sekretariátu, dozor nad činností Výkonné 

rady a Technického sekretariátu, zřizování pomocných orgánů, posuzování vědecko-technického 

rozvoje v oblasti chemie atd. 

Výkonná rada se skládá ze 41 zástupců smluvních států, kteří jsou voleni Konferencí na 

období 2 let, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout kvóty stanovené pro příslušné geografické 

regiony. Výkonná rada zasedá na pravidelných zasedáních (může se sejít i mimo tyto zasedání, 

pokud to okolnosti vyžadují), každý její člen disponuje jedním hlasem a o přijetí podstatných 

otázek rozhoduje dvoutřetinová většina všech členů. Vzhledem ke skutečnosti, že Výkonná rada 

je odpovědná Konferenci, plní kromě funkcí svěřených jí podle CWC také ty funkce, která na ní 

Konference přenesla (posuzuje a předkládá Konferenci rozpočet Organizace, zprávy o plnění  

cílů CWC atd.). Jménem Organizace také uzavírá dohody jak s mezinárodními organizacemi, tak 

se smluvními i nesmluvními státy, a konzultuje se smluvními státy domnělé případy nedodržení 

CWC, načež doporučuje Konferenci opatření k nápravě situace. 

Technický sekretariát představuje byrokratický aparát OPCW, jehož primárním úkolem 

je zajištění administrativní a technické podpory Konference a Výkonné rady (popř. smluvním 

státům). Je řízen generálním ředitelem, který je jmenován Konferencí na doporučení Výkonné 

rady na čtyři roky, a je složen z inspektorů a ostatních vědeckých a technických pracovníků ze 

smluvních států. Pracovníci sekretariátu se zavazují dodržovat nezávislost ve vztahu k smluvním 

státům a smluvní státy se zavazují tuto nezávislost plně respektovat. 

Organizace pro zákaz chemických zbraní sídlí v nizozemském Haagu.  
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Konzultace, spolupráce a zajišťování skutečností/IX. 

Ze všech nástrojů, které mají pomoci přispět k vyjasnění jakékoliv sporné situace, CWC 

jednoznačně propaguje spolupráci mezi smluvními státy, popř. smluvními státy a Organizací. Je 

explicitně stanoveno, že v případě výskytu pochybností nebo obavy o dodržování CWC, mají 

smluvní státy preferovat cestu „vzájemných konzultací a výměny informací“nad okamžitou žádostí 

o inspekci. Tato nejméně invazivní cesta spočívá na institutu žádosti o vyjasnění (obsahující popis 

sporné situace a s ním spojené otázky), kterou žádající smluvní stát zašle původci pochybnosti 

(obavy). Původce pochybností je povinen odpovědět do 10 pracovních dnů od jejího obdržení.  

O vyjasnění sporné situace je smluvní stát oprávněn požádat i Výkonnou radu, která za pomocí 

generálního ředitele kontaktuje průvodce pochybností a zajistí buď přímé písemné vysvětlení, 

nebo pověří skupinu odborníku, aby uvedenou pochybnost prozkoumali.  

Za předpokladu, že pochybnost nebo obava není za současného použití žádosti o vyjasnění 

rozptýlena, je smluvní stát oprávněn požádat o inspekci „v jakémkoliv objektu nebo lokalitě na 

území či na jakémkoliv místě pod jurisdikcí nebo kontrolou jiného smluvního státu“ s cílem zjistit, 

zdali nedošlo k porušení CWC (o inspekci smluvní stát může zažádat i nezávisle na neúspěšné 

žádosti o vyjasnění, nicméně nejde o běžný postup). Inspekce je provedena inspekčním týmem 

ustanoveným generálním ředitelem v souladu s Přílohou o provádění a kontrole poté, co je žádost 

posouzena Výkonnou radou, která jí může např. zamítnout pro neodůvodněnost. Inspekční tým 

nesmí svou činností přesáhnout rámec CWC a musí postupovat s cílem objasnit sporná fakta.  

Po ukončení inspekce tým zpracuje závěrečnou zprávu o průběhu inspekce, kterou generální 

ředitel podstoupí žádajícímu a prověřovanému státu, Výkonné řadě a na jejich žádost i ostatním 

smluvním státům. Výkonná rada závěrečnou zprávu posoudí, přičemž je oprávněna na základě 

jejich výsledků navrhnout další postup. 

Pokud se podezření potvrdí a inspekční tým opravdu narazí na porušení závazku CWC, 

Výkonná rada předloží zprávu Konferenci, která je oprávněna přijmout nezbytná opatření dle 

článku XII. CWC (např. žádost o okamžitou nápravu, kolektivní opatření dle mezinárodního  

práva). V extrémně závažném případě může Konference případ postoupit Valnému shromáždění 

a Radě bezpečnosti OSN. 

Pomoc a ochrana proti chemickým zbraním/Hospodářský a technický rozvoj/X.-XI. 

Jedná se o soubor ustanovení, který cílí na zlepšení a prohloubení mezinárodní spolupráce 

týkající se výzkumu, vývoje a nabývání prostředků ochrany proti chemickým zbraním. Aby bylo 

dosaženo co možná nejlepší úrovně kolektivní ochrany, smluvní státy se zavazují dobrovolně 

sdílet poznatky týkající se příslušných národních programů, a to prostřednictvím Technického 

sekretariátu. V souladu s článkem X. CWC Technický sekretariát spravuje informační banku, do 

které je povinen ukládat veškeré poznatky o ochraně před chemickými zbraněmi předané  

mu smluvními státy, jež následně na žádost předává ostatním smluvním státům. V souvislosti  

s poskytováním sdílených informací Technický sekretariát poskytuje i odborné poradenství. 
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Článek X. CWC zakotvuje i právo smluvního státu požádat OPCW o pomoc v případě, že 

proti němu byly nasazeny chemické zbraně. Žádost se předkládá generálnímu řediteli, který ji 

postoupí Výkonné radě, smluvním státům (ty mohou nabídnout samostatnou pomoc) a zároveň 

zahájí vyšetřování incidentu.  

Na myšlenku obsaženou v článku X. CWC navazuje článek XI. CWC, který zakotvuje právo 

států na „hospodářský a technický rozvoj smluvních států a mezinárodní spolupráci v oblasti chemie 

pro účely CWC nezakázané včetně výměny vědeckých a technických informací …“. Žádné ustanovení 

CWC tak nesmí být za žádnou cenu vykládáno způsobem omezujícím svobodný rozvoj chemie 

jakožto vědy, která je pro moderní dobu absolutně nepostradatelná.  

Závěrečná ustanovení CWC/XIII.-XXIV. 

Druhou část CWC, tj. články XIII. až XXIV. CWC, je možné označit za závěrečná ustanovení,  

která spíše než práva a povinnosti smluvních států týkající se chemických zbraní, obsahují spíše 

ustanovení regulující režim CWC jako takové.  

Zajímavým je článek XIII. CWC, který opakuje výše uvedené interpretační pravidlo, a to že 

žádné ustanovení CWC nelze vykládat tak, aby jakýmkoliv způsobem modifikovalo závazky 

plynoucí z Ženevského protokolu a CWC o zákazu biologických zbraní. Veškeré 3 dokumenty mají 

být vykládány ve vzájemné souvztažnosti. Článek XIV. CWC obsahuje ustanovení týkající se řešení 

sporů plynoucích z CWC, a to bud smírnou cestou (formou vzájemných konzultací, které mohou  

a nemusí být zajištěny Výkonnou radou) nebo prostřednictvím Mezinárodního soudního dvora. 

Následující články upravují způsob, kterým se mění CWC, dobu platnosti a vypovězení, 

status příloh, režim řádného podpisu, ratifikaci, podmínky přistoupení, vstup v platnost, zákaz 

výhrad, uložení CWC u generálního tajemníka Organizace spojených národů a oficiální platná 

znění.  

b. Následky přijetí CWC, její efektivita a činnost OPCW 

Na rozdíl od biologických zbraní, jejichž úprava se řídila od roku 1972 vlastní mezinárodní 

úmluvou a jejichž praktické nasazení v poli zůstalo u většiny mezinárodních konfliktů pouze ve 

stádiu hrubé přípravy, tj. vývoje a výzkumu optimální biologické zbraně (spojených velice často 

s důkladnou analýzou nebezpečí, ve které by zvolená zbraň mohla přerůst v případě nežádoucích 

komplikací), chemické zbraně představovaly vždy o něco předvídatelnější, a tudíž i oblíbenější 

diverzní prostředek. Navíc skutečnost, že Ženevský protokol zakazoval pouze užití chemických 

zbraní ve válečném konfliktu a zároveň neexistoval jiný závazný mezinárodní počin, který by 

zakazoval nebo podstatně omezoval vývoj, výrobu, skladování a prodej těchto zbraní, nepřímo 

umožnila vytvoření zásob chemických zbraní jak USA a SSSR, tak i ostatními státy. Na začátku  

90. let pak byly tyto zásoby tak rozsáhlé, že pouhé zachování jejich stávajícího počtu (nemluvě  

o jeho dalším zvyšování) představovalo významné mezinárodní bezpečnostní riziko, které nebylo 

možné vyřešit jinak, než podstatným omezením výroby chemických zbraní a odzbrojením. 
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   Přibližně deset let uběhlo od chvíle, kdy byla CWC o zákazu chemických zbraní jedním 

z vysokých představitelů OPCW zbraní označena za„nejúčinnější odzbrojovací nástroj, který byl 

dosud schválen“.139 Jednalo se, podle mého názoru, o označení poměrně pravdivé, a to především  

díky promyšlené koncepci CWC, která obsahovala nejen přesné definice a zákazy, ale i konkrétní 

ustanovení týkající se postupu ničení, kontroly, monitorování, provádění inspekcí chemických 

zbraní (popř. objektů či jiných látek, na které se CWC vztahuje) a v neposlední řadě i sankcí, 

jejichž vynucení mohlo být v případě nutnosti podepřeno mezinárodním společenstvím. Velice 

prospěšnou a efektivní se v souvislosti s CWC ukázala i činnost Organizace pro zákaz chemických 

zbraní, která v dnešní době reprezentuje cca 98 % světové populace a chemického průmyslu. 

   Pohlédneme-li na efektivitu CWC skrze číselné údaje, v souladu s reportem OPCW, došlo 

do roku 2016 ke zničení přibližně 67,098 metrických tun (tj. 90%) chemických toxických látek 

a 4,97 mil. (tj. 57,32%) chemické munice. V období mezi roky 1997 až 2017 došlo k deaktivaci  

veškerých objektů, které sloužily k výrobě chemických zbraní, a to buď prostřednictvím jejich 

zničení (67 objektů), nebo transformací na objekty sloužící mírovým účelům (23 objektů)140. 

Co se problematiky dodržování lhůt určených pro zničení chemických zbraní týče, smluvní 

státy jako Albánie, Jižní Korea, Indie, Libye a Sýrie dokončily proces zničení svých zásob 

chemických zbraní v rámci původní (v některých případech o rok prodloužené) desetileté 

lhůty. Problémy, zapříčiněné značným množstvím zásob chemických zbraní, popř. jejich 

dislokací na cizím území, se logicky vyskytly u Spojených států, Ruské Federace a Japonska,  

které musely následně žádat OPCW o prodloužení lhůt až do roku 2020-23. I přes tyto dílčí 

odchylky od stanoveného plánu lze však tvrdit, že CWC svou funkci obecně plní, navíc v důsledku 

implementace odzbrojení pravděpodobně mnohem lépe než její ideové předchůdkyně.  

   I když je CWC snadné hodnotit nanejvýš pozitivně, je nutné upozornit i na problémy, které 

jsou s koncepcí CWC neodmyslitelně spojeny a které se v minulosti již několikrát manifestovaly. 

Zatímco problémy procedurálního rázu, jako např. prodloužení lhůty ke zničení chemických 

zbraní nebo stanovení nové lhůty pro zničení zbraní nalezených, lze vyřešit vcelku snadno, 

omezený rozsah působnosti CWC, problémy spojené s duálním užitím chemických látek či vliv 

politického tlaku na plnění některých závazků mnohdy mohou přerůst do těch skutečných 

komplikací.  

CWC, jakožto každý multilaterální mezinárodní dokument, postihuje primárně vztahy 

mezi smluvními státy, popř. smluvními státy a OPCW. Ano, článek VII. CWC sice obsahuje 

povinnost smluvních států upravit poměry příslušných fyzických a právnických osob pomocí 

tzv. národních prováděcích opatření tím způsobem, aby byl zajištěn soulad mezi vnitrostátním 

nakládáním s toxickými chemickými látkami a CWC, nicméně neobsahuje žádné řešení nebo 

postup pro případ, že k manipulaci se stejnými látkami bude docházet nestátními činiteli, např. 

                                                           
139 BOOTHBY, W. Weapons and the Law of Armed Conflicts. s. 134. 
140 OPCW. The Chemical Weapons Ban Fact and Figures. [online]. 2016 [cit. 2017-01-28]. 
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teroristickými nebo para-militantními skupinami. Nejen, že je velice problematické odhadnout 

druh a přesnější počet chemických zbraní, kterými tyto skupiny mohou disponovat, je v podstatě 

nemožné vůči nim uplatnit jakékoliv sankce mezinárodního charakteru (zvláště pokud se jedná  

o skupinu, která operuje na území více smluvních států bez jejich vědomí). 

Dalšími problémy vyplývajícími z dikce (interpretace) CWC jsou problémy duálního  

užití chemických látek, jakož i snadná transformace těchto látek určených pro mírové účely na 

chemické zbraně. S těmito problémy je mimo jiné často spojována i v současné době kritizována 

tendence CWC směřovat spíše ke snížení pravděpodobnosti vypuknutí chemické války než ke 

zjištění skutečného stavu zakázaných chemických látek. Osoby oprávněné provádět kontrolu, 

které v souladu se zažitou praxí směřují svou pozornost výhradně na signifikantnější objemy 

toxických chemických látek s potvrzeným bojovým potenciálem, pak mohou mnohem snadněji 

přehlédnout existenci neoprávněných zásob menšího rozsahu, popř. nejasnosti v deklaracích  

nebo další nesrovnalosti v dokumentaci. V neposlední řadě je třeba zohlednit také skutečnost, 

že žádost o/schválení provedení mezinárodní inspekce, tj. činnosti podle CWC zcela nezávislé  

a objektivní, představuje v některých případech významný politický krok s reálnými globálními 

následky. 

V posledních několika letech se poměrně často diskutovaným tématem stala i kategorie 

látek určených k potlačování nepokojů.141 Jak už bylo avizováno výše, jedná se o chemické látky, 

jejichž užití je článkem I. CWC sice zakázáno, nicméně pouze pro případy nasazení jako bojového 

prostředku (během válečného konfliktu). Naopak, za zcela v souladu s CWC jsou pak považovány  

ty případy, kdy k použití příslušných látek dojde za účelem potlačení vnitrostátních nepokojů 

veřejnými pořádkovými sbory smluvního státu. Vzhledem k tomu, nejen v důsledku ustanovení 

článku I. a III. CWC, že látky určené k potlačování nepokojů vytvořily v podstatě neomezenou 

kategorii tzv. neletálních chemických zbraní, je jejich vývoj, výrobu, jakož i možné zneužití velice 

obtížné podrobit jakékoliv efektivnější regulaci.  

  

                                                           
141 WILLIAMS, A. Chemical Weapons Convention fails to address key issues. [online]. 2013 [cit. 2017-01-28]. 
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4. BIOLOGICKÉ ZBRANĚ 

Biologické zbraně, tj. zbraně, jejichž podstatou je rozšíření biologických činitelů (baktérií, virů, 

rickettsií nebo toxinů) za účelem vyvolání infekčního onemocnění u lidí, zvířat či rostlin, jsou v pořadí 

druhými nejstaršími zbraněmi hromadného ničení. S nasazováním biologických zbraní bývá spojován  

i tzv. entomologický způsob vedení války, který spočívá jak v použití hmyzu jakožto přímého bojového 

prostředku, tak v použití hmyzu jako přenašeče určitého biologického činitele.  

I když existuje poměrně dost různorodých zmínek o používání biologických činitelů už z dávné 

minulosti, potenciál zbraní hromadného ničení mohl být biologickým zbraním oficiálně přisouzen až 

po objevu mikrobiálního původu nemoci na konci 19. století, kdy došlo k finálnímu potvrzení příčinné 

souvislosti mezi přítomností mikroorganismu a následně vyvolanou nemocí. Z této souvislosti pak 

plyne i unikátní rys biologických zbraní, tj. skutečnost, že tyto zbraně jsou, na rozdíl od chemických 

nebo jaderných zbraní, tvořeny živoucími organismy, nebo jejich produkty. 

Faktory jako rozmanitost mikroorganismu, jejich snadná dostupnost a schopnost replikovat se 

uvnitř hostitelského organismu navíc výrazně zvyšují účinnost biologické zbraně (např. zasažení velké 

části nepřátelské populace prostřednictvím minimálního vzorku), a to za současného snížení šance na 

výběr optimálních ochranných prostředků.  

4.1 RANÉ BIOLOGICKÉ ZBRANĚ/TEORIE MIKROBIÁLNÍHO PŮVODU NEMOCI 

Ačkoliv se s užitím biologických zbraní v podobě, v jaké je známe dnes, v souvislosti s tradičním 

vojenstvím nikdy nesetkáme, se zmínkami o použití biologického činitele jako bojového prostředku 

(bez vědomí, že se o biologický činitel vlastně jedná) se setkáváme prakticky od starověku. Konkrétně 

pak např. v podobě použití nemocných zvířat k oslabení nepřátelského ležení nebo znečistění vodních 

a potravinových zdrojů mrtvými těly.  

a. Chetitský mor/Pestilentiae Manu Factae 

S válečným užitím infikovaného skopu je primárně spojována zajímavá teorie kanadského 

vědce, Sira I. Trevisanata, pojednávající o „plánovaném“ vzniku rozsáhlé epidemie tularémie 

(lat. Fracisella Tularensis) na území malé Asie ve 14. století př. n. l., známé také jako chetitský 

mor. Jak dle Trevisanata údajně dokládají záznamy egyptských archivů, epidemie tularémie se 

mezi chetitskými vojáky, periodicky obléhajícími hranice Egyptské říše, rozšířila z přístavu 

Simyra (ležícího na území dnešního Libanonu), a to i navzdory zavedení přísných karanténních 

opatření jako bylo např. omezení participace některých zvířat na dálkovém obchodu.142 

Vzhledem k tomu, že se v případě tularémie jedná o nemoc snadno přenosnou ze zvířete 

na zvíře, ale i ze zvířete na člověka (nejčastěji klíšťaty), netrvalo dlouho a chetitské impérium jí 

zcela podlehlo. Ve výsledku epidemie tularémie chetitské impérium nejen oslabila, ale pod jejím 

                                                           
142 TREVISANATO, S. I.  The Hittie Plague, an Epidemic of Tularemia and the First Record of Biological Warfare.
 [online]. 2007. [cit. 2017-02-02]. 
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vlivem byli Chetité navíc donuceni přerušit válečné výboje do okolních zemí. Toho se okamžitě 

pokusili využít Arzawové, kteří s vidinou snadného vítězství na své sousedy zaútočili.  

Netradiční průběh následného válečného střetu, nepřímo podložený záznamy o výskytu 

nakažených zvířat na arzawských cestách, si Trevisanato vykládá jako první použití biologické 

zbraně v dějinách. Berani a ovce, u kterých byla vizuálně zjištěna infekce, měli být za doprovodu 

průvodců a recitování náboženských mater přivedeni na území nepřítele, kde byli ponecháni 

svému osudu.143 Když tyto opuštěné kusy nic netušící nepřítel objevil, většinou je zařadil do  

svého stáda a umožnil tak další rozšíření nemoci. 

Odhaduje se, že tažení Arzawů na chetitské impérium bylo zastaveno v průběhu pouhých 

2-3 let, přičemž lze s jistotou konstatovat, že anatolská epidemie tularémie (trvající celkem 30- 

40 let) k tomuto výsledku významně přispěla.144  I přes to však dle mého názoru není možné říci,  

že šlo o první a úmyslné použití biologické zbraně, a to jednoduše proto, že starověcí Chetité 

nemohli, soudě dle dosažené úrovně medicíny, ani přibližně pochopit podstatu šíření nakažlivé 

nemoci jako byla tularémie, popř. příčinnou souvislost mezi infikovaným skopem a oslabením 

království Arzawů. 

 
S modernějším výkladem podstaty strategického užití biologických činitelů se setkáváme 

přibližně od 1. stol. n. l., kdy se v římských pramenech poprvé objevuje pojem pestilentiae manu 

factae („handmade pestilence“).  

I když je pravdou, že o akurátnosti toho označení panují, stejně jako v případě chetitského 

moru, určité dohady, dobové popisy manifestace pestilentiae manu factae již více poukazují na 

záměr získat nad nepřítelem výhodu, a to za pomocí využití prokletého (nakaženého) jedince. Už 

římský filozof Senecca, který býval mj. považován za autora tohoto pojmu, totiž pestilentiae manu 

factae vykládal hlavně jako proces znečistění vodních, popř. potravinových, zásob protivníka, byť 

v souladu s teorií miasmat (přisuzující vznik nákazy kontaktu s otrávenými výpary vyskytujícími  

se v blízkosti tlející organické látky).145 

K dalšímu posunu směřujícímu k odhalení podstaty biologických zbraní došlo v průběhu 

14. stol. n. l., kdy v Evropě vypukla rozsáhlá epidemie moru (lat. Yersinia Pestis). Ve snaze zajistit 

co nejefektivnější prevenci středověcí výzkumníci správně odhadli, že v tělech nakažených lidí 

a zvířat musí existovat určitý faktor, nejčastěji v podobě tělních tekutin, který při kontaktu s nimi 

způsobuje přenos nemoci na zdravého jedince. Jednalo se o teorii, na základě, které se podařilo 

postupně vyvrátit vnímání epidemií prismatem božích trestů a současně podnítit další výzkum 

nakažlivých nemocí včetně jejich využití proti nepříteli (např. biologická dělostřelecká munice 

navržená generálem Kazimierzem Siemienowitczem obsahující sliny vzteklých psů).146 
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Od novověku se označení pestilentiae manu factae začalo používat i pro úmyslné šíření 

nakažlivých nemocí člověkem za účelem dosažení osobní msty či poklesu veřejné morálky.147 

b. Variola Major/Infikované pokrývky Jeffreyho Amhersta 

Jednou z událostí, kterou je možné i navzdory dobové neznalosti mikrobiální teorie původu 

nemoci považovat za válečnému užití biologické zbraně nejbližší, je úmyslné rozšíření pravých 

neštovic (lat. Variola Vera/Minor/Maior) mezi indiánskou populaci agenty guvernéra Jeffreyho 

Amhersta během upevňování vlivu britského impéria v Americe 18. stol. n. l. Navíc, zhodnotíme-li  

Amherstův nápad očima dnešního člověka, lze jej vnímat i jako výmluvnou demonstraci hlavních 

aspektů hrozby užití nových (experimentálních/geneticky modifikovaných) biologických zbraní. 

Je třeba si uvědomit, že situace původního obyvatelstva následující po objevení Ameriky 

Kryštofem Kolumbem v roce 1492, nebyla, co se týče stupně imunity proti v Evropě rozšířeným 

nemocem, vůbec pozitivní. Námořníci účastnící se kontinuálních kolonizačních výprav zavlékli  

do prakticky sterilního světa nemoci jako např. žlutou zimnici, horečku dengue, tyfus, neštovice 

nebo obyčejnou chřipku, tj. nemoci, které v tomto světě dříve neexistovaly148, a způsobili u místní 

populace tzv. mikrobiální šok. Na tento šok následně navázalo přibližně 300 let trvající období 

neustále se vracejících pandemií, kterých velice brzy začali kolonisté využívat ve svůj prospěch 

(„conquistadoři spatřují v epidemiích jednu ze svých zbraní, neznají sice tajemství biologické války,  

ale kdyby znali, jistě by nemocí vědomě využili“).149 

Na pomoc biologického činitele se rozhodl, na základě zdokumentované nepoměrné míry 

úmrtnosti v Americe, spolehnout v roce 1763 i výše uvedený Jeffrey Amherst. Za účelem zničení 

indiánských nepřátel se Amherst rozhodl využít pravé neštovice, které tou dobou byly bezesporu 

jednou z nejsmrtelnějších známých nemocí – akutním onemocněním, vyskytujícím se ve dvou 

modifikacích, minor a major. Zatímco pro pravé neštovice typu minor byl charakteristický lehký 

průběh a nízká úmrtnost, neštovice typu major (ať už hemoragické či maligní) byly nejčastěji 

doprovázené sekundární infekcí (např. zápalem plic), měly velice těžký průběh a neexistoval na 

ně jakýkoliv lék, přičemž smrt mohla nastat kdykoliv po uplynutí inkubační doby trvající 7 až 17 

dní.150 Navíc vzhledem ke skutečnosti, že Indiáni neměli proti neštovicím přirozenou imunitu  

ani zdaleka tak silnou, jako průměrný Evropan, nemoc pro ně byla téměř vždy smrtelnou.  

Jako prostředek přenosu neštovic byly zvoleny použité pokrývky z nemocnice v pevnosti 

Fort Pitt, které místní kapitán, Simon Ecuyer, daroval indiánským náčelníkům přicházejícím ve 

snaze dojednat příměří v rámci Pontiacova povstání.151 Pokrývky, jež Indiáni odnesli do svých 

vesnic, velice rychle infikovaly nejen tamější populaci, ale i obyvatelé vesnic, se kterými nějakým 
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způsobem fungoval dálkový obchod. V průběhu následných let pak pravým neštovicím podlehlo 

až 500 tisíc Indiánů.  

Vezmeme-li v potaz výše uvedené skutečnosti, samozřejmě lze epidemii neštovic připsat 

na vrub následkům neplánovaného pokračování střetu dvou naprosto odlišných kultur, nicméně 

korespondence mezi Jeffreym Amherstem a plukovníkem Henrym Bouquetem zabývající se 

otázkou „zdali není možné rozšířit neštovice mezi nespokojenou původní populaci“, protože „je třeba 

využít každou možnou lest k tomu, aby byl jejich počet snížen“,152 už vcelku jasně implikuje zámysl 

britského vedení použít virus pravých neštovic jako biologickou zbraň. Byl to koneckonců sám 

Bouquet, kdo navrhl tento plán provést prostřednictvím „vojáků a darovaných pokrývek“, což 

Amherst rychle potvrdil „bude jen dobře, když se o tento přenos (…) pokusí, stejně jako každý jiný 

způsob sloužící k vyhubení této mrzké rasy“.153 

d. Teorie mikrobiálního původu nemoci 

Jak již bylo nastíněno výše, efektivní výzkum a vývoj moderních biologických zbraní byl, 

na rozdíl od zbraní chemických či jaderných, umožněn až po zformulování teorie mikrobiálního 

původu nemoci („germ theory of disease“) vzešlé z nepřímé spolupráce Louise Pasteura a Roberta 

Kocha. I přes dřívější pokusy s rozmanitými biologickými činiteli, poukazujícími už vcelku jasně 

na pravou podstatu vzniku nákazy, by se dalo říci, že se jednalo o teorii svého času převratnou. 

Hlavně vzhledem ke skutečnosti, že prakticky od starověku až do druhé poloviny 19. století byl 

vznik nakažlivé nemoci vysvětlován v souladu s teorií miasmat nebo teorií nákazy (na rozdíl od 

teorie miasmat, která připisovala vznik nakažlivé nemoci kontaktu s výpary vyskytujícími se 

poblíž zkažené organické látky, o něco pokrokovější teorie nákazy vycházela z vědomí, že přenos 

nemoci způsobuje přímý kontakt nakaženého a zdravého jedince).154 

Protože jak teorie miasmat, tak i teorie nákazy připisovaly v souladu s tehdy dosaženým 

stupněm vědeckého poznání původ infekce vnějšímu namísto vnitřnímu biologickému činiteli, 

objev mikrobiální teorie by nebyl pravděpodobně možný bez přispění britského optika Josepha  

J. Listera, kterému se podařilo odstranit chromatickou vadu mikroskopu a umožnit tak sledování 

mikročástic do té doby neviditelných. Na činnost Listera pak nepřímo navázal již zmíněný Louis 

Pasteur, který se na žádost jednoho ze svých studentů pokusil vyřešit problém spjatý s procesem 

alkoholové fermentace v roce 1854. Za pomocí zdokonaleného mikroskopu Pasteur přišel na to, 

že proces fermentace ve skutečnosti není procesem ryze chemickým, nýbrž výsledkem činnosti 

jednobuněčných mikroorganismů, tzv. kvasinek, jejichž enzymy přeměňují přítomné sacharidy 

na etanol a oxid uhličitý.  

Cizí, dosud nepopsané, organismy Pasteura zaujaly tak moc, že se jejich výzkumem začal 

zabývat hlouběji, a to primárně otázkou, odkud tyto organismy vlastně pocházejí. Takto získané 
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poznatky zužitkoval o deset let později, kdy prokázal existenci dvou nemocí, pébrine a flachérie, 

které sužovaly bource morušového a s ním i francouzský hedvábný průmysl. Když se následně 

Pasteur pokusil popsat přenos těchto nemocí, podařilo se mu i přes nedůvěru akademické obce 

vyvrátit tehdy populární teorii samoplození, tj. vzniku živých organismů z anorganické látky.155 

Ačkoliv to byl právě Pasteur, kdo otevřel dveře do světa mikrobiologie, za faktického otce 

teorie původu nemoci je možné považovat až jeho nástupce a zakladatele bakteriologie Roberta 

Kocha. Vycházejíce z Pasteurových výsledků, Robert Koch se soustředil především na příčinnou 

souvislost mezi mikroorganismem a nemocí, kterou v infikovaném organismu vyvolá. Za účelem 

prokázání uvedené příčinné souvislosti Koch vpíchnul laboratorní myši bakterie antraxu (lat. 

Bacillus Anthracis), které předtím extrahoval z těla mrtvé ovce. Netrvalo dlouho a onemocnění  

se u myši projevilo, potvrdilo Kochovy domněnky a vedlo v roce 1876 ke zformulování tzv. čtyř 

Kochových postulátů156, které se staly hlavním vodítkem pro odhalování souvislosti mezi příčinou 

a následkem u nemocí jako např. cholery, tuberkulózy, tetanu a moru.157 

Obdobně, jako tomu však bylo i u chemických zbraní, potvrzená existence mikroorganismů 

umožnila vzniknout modernímu výzkumu a vývoji biologických činitelů pro válečné účely. 

4.2 BIOLOGICKÉ ZBRANĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ/ŽEVENSKÝ PROTOKOL (1925) 

Ve chvíli, kdy se prostřednictvím teorie mikrobiálního původu nemoci zformované Robertem 

Kochem a Louisem Pasteurem podařilo rozluštit tajemství přenosu a vzniku infekčních nemocí, došlo 

pochopitelně i k odemčení možnosti zkoumat známé, popř. vyvíjet nové, biologické činitele pro válečné 

účely. Přesto se však nejednalo o vývoj situace tak rapidní, jak by se na první pohled mohlo zdát, a to 

hlavně proto, že nemoci jako pravé neštovice nebo tyfus představovaly pro tehdejší lidi hrozbu natolik 

reálnou a nevyzpytatelnou, že přemýšlet o nich jako o potenciálních zbraních šlo jen velice obtížně. 

Zatímco chemickým zbraním se zvláště pro jejich destruktivní potenciál na počátku 20. století 

dostalo nebývalé pozornosti (vrcholící pak během 1. světové války), s celou ideou biologických zbraní 

nešlo nakládat jinak než nadmíru obezřetně. Jejich zdánlivá novost a s tím spojená absence efektivních 

obranných prostředků způsobila, že než k válečné velkovýrobě biologických činitelů, docházelo spíše  

k provádění malých experimentů pod správou již zaběhnutých programů, kdy mezi nejvýznamnější  

z nich patřily pokusy s Bacillus Anthracis158 a Clostridium Botulinum159 způsobujícím botulismus,  

tj. akutní svalovou paralýzu.  

 
I když z období 1. světové války existuje minimální počet nepotvrzených zmínek poukazujících 

na užití biologických zbraní (např. experimentální nasazení leteckých granátů plněných neznámými 

biologickými činiteli na francouzské frontě nebo zmařený pokus o rozšíření antraxu a vozhřivky mezi 
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hospodářskými zvířaty v Bukurešti)160, tvůrci Ženevského protokolu z roku 1925 se rozhodli v jeho 

dikci jejich existenci zohlednit, a co víc, postavit je na roveň zbraním chemickým. Ustanovení, které 

rozšiřuje zákaz užití „dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech analogických kapalin, materiálů nebo 

prostředků ve válce“ na „bakteriologické prostředky vedení války“ („the use of bacteriological methods of 

warfare“) lze v Ženevském protokolu nalézt v úvodu jeho deklarace.161 Navíc, na základě okolností 

spjatých s přijetím Protokolu, jakož i genezí problematiky biologických zbraní, nezbývá než potvrdit, že  

se vskutku jednalo o první oficiální vyjádření zákazu použití biologických zbraní vůbec. 

 
Navzdory některým očekáváním se období mezi dvěma světovými válkami, alespoň co se vývoje,  

výzkumu a následného užití biologických zbraní týče, ukázalo jako období poměrně klidné. Státy jako 

Německo, Francie, USA, Japonsko či Sovětský svaz se sice snažily zvyšovat svůj bojový potenciál všude, 

kde to bylo jen trochu možné (součástí bojového potenciálu každého státu pochopitelně nejsou pouze 

bojové prostředky, ale i prostředky zastrašování), nicméně k biologickým činitelům se jejich zrak upřel 

znovu až po druhé světové válce, především z důvodu snahy vytvořit účinnou pojistku proti v té době 

prakticky monopolizovaným jaderným zbraním. Navíc, z tohoto pohledu se jednalo o aktivitu stále ničím 

nezakázanou.  

Asi nejkontroverznějším případem, který upozornil na rostoucí nebezpečí představované ničím 

neomezeným nakládáním s biologickými činiteli (s výjimkou válečného užití), se stal japonský výzkum 

prováděný mezi léty 1937 až 1945 v mandžuské provincii Pingfang. V období, kdy se Velká Británie 

snažila na „obraně“ proti biologickým hrozbám pracovat ve vojenském vědeckém parku Porton Down 

poblíž Salisbury a Spojené státy zahájily vlastní biologický program ve výše zmiňovaném středisku Fort 

Detrick, do čela Protiepidemického úřadu pro zásobování Kuantungské armády vodou a jejím čistění, 

resp. jedné z jeho neveřejných divizí, označované též jako Jednotka 731, byl dosažen armádní generál, 

vizionář a současně doktor mikrobiologie, Širo Išia.  

Za účelem zajistit co nejsilnější výchozí pozici pro své programy, Širo Išia v návaznosti na jeho 

zahraniční cesty zpracoval veškeré dostupné poznatky týkající se nejen bojového použití biologických 

zbraní, načež rozdělil japonský výzkum na dvě kategorie, tj. kategorii „A – útočný výzkum“ a kategorii 

„B – obranný výzkum“. Vzhledem ke skutečnosti, že výzkum biologických činitelů kategorie A nešlo 

provádět, na rozdíl od činitelů kategorie B, na území Japonska162, představoval konflikt v Mandžukuu 

optimální příležitost, jak zdokonalit biologický výzkum bez jakýchkoliv nežádoucích následků.  

Netrvalo dlouho a došlo k rozšíření Pingfangské základny o dalších 9 specializovaných instalací, 

ve kterých japonští vědci pravidelně experimentovali s přibližně 25 rozlišnými patogeny (např. mor, 

neštovice, tyfus cholera atd.), a to jak na válečných zajatcích, tak na původním čínském obyvatelstvu.163 

Protože se navíc „zlatá léta“ Išiových válečných experimentů přesně kryla s průběhem 2. čínsko-  
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japonské války, zkušební testy patogenů mohly probíhat přímo v poli, nejčastěji v podobě monitorování 

síly epidemií vzešlých z kontaminace pitné vody. Ačkoliv z dostupných dat dnes nelze jasně vyvodit, 

jaký vliv tyto experimentální kontaminace měly na výsledek války, počet civilistů, kteří tímto způsobem 

padli za oběť Išiově programu, byl odhadnut na 30.000 (epidemie se vracely i několik let po vyhlášení 

příměří).164 

Opomeneme-li další aktivity Japonska, které přímo nebo nepřímo souvisely s válečným užitím 

biologických zbraní, úmyslné vypouštění patogenů proti nepřátelskému obyvatelstvu (popř. válečným 

zajatcům) během 2. čínsko-japonské války by bylo bezpochyby možné klasifikovat jako vážné porušení 

pravidla vzešlého z ustanovení Ženevského protokolu. Na druhou stranu, v souvislosti s tím je třeba si 

uvědomit, že Ženevský protokol neobsahoval, stejně jako pro případ použití chemických zbraní, žádný 

vhodný a dostatečně efektivní mechanismus, prostřednictvím kterého by bylo možné Japonsko v jeho 

činnostech omezit, popř. za tyto činnosti sankcionovat nad rámec obecných výsledků 2. světové války. 

Omezeného zadostiučinění se obětem války podařilo dosáhnout pouze v rovině trestněprávní, a to až 

v roce 1949, kdy během Chabarovského procesu došlo k potrestání 12 členů japonských biologických 

jednotek za válečné zločiny. Byli však i tací (např. Širo Išia), kteří obdrželi procesní imunitu výměnou  

za zpřístupnění výsledků výše uvedených experimentů. 

4.3 ÚMLUVA O ZÁKAZU VÝVOJE, VÝROBY A HROMADĚNÍ ZÁSOB BIOLOGICKÝCH A TOXINOVÝCH 

ZBRANÍ A O JEJICH ZNIČENÍ/BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION/BWC/1972 

Jakmile skončila druhá světová válka a politicko-ideový konflikt mezi Sovětským svazem a USA 

se transformoval z vedlejšího na hlavní (byť „studený“), programy zabývající se vývojem a výzkumem 

biologických zbraní byly převedeny do ještě přísnějšího utajení. Ačkoliv valná většina tehdejších států 

se stala smluvními stranami Ženevského protokolu, jež užití biologických zbraní zakazoval, existence 

nukleární bomby a s ní spojené zničení Hirošimy a Nagasaki zapříčinilo, že studenou válkou ohrožené 

velmoci začaly tajně hledat, popř. rozvíjet, veškeré dostupné alternativní bojové prostředky, které by  

se mohly jadernému útoku vyrovnat.  

Nejpatrnější vývoj tohoto charakteru šlo pochopitelně pozorovat u USA, Velké Británie, Kanady  

a Sovětského svazu, přičemž první tři byly ovlivněny i výsledky japonského programu získanými v 50. 

letech. Ve chvíli, kdy byla pozornost mezinárodního společenství upřena na jaderné zbraně, kapacity 

výzkumných center, jako byl např. Fort Detrick v Marylandu, Sverdlovsk nebo Kirov v Sovětském svazu, 

byly rozšířeny ve jménu obranných výzkumů, tj. výzkumů vedených za účelem ochrany národa. Jak už 

to ale u biologických (popř. chemických) zbraní bývá pravidlem, žádný takový výzkum nelze považovat 

za striktně ochranný, protože poznatky o efektivní ochraně vycházejí téměř vždy ze scénářů možného 

bojového nasazení.  

Když v roce 1950 vypukla Korejská válka, netrvalo dlouho a americká strana pojala podezření,  

že materiální podpora, poskytována Korejské lidově demokratické republice Sovětským svazem, by se 

v budoucnu mohla začít vztahovat i na biologické zbraně. Za účelem minimalizovat nebezpečí vláda 
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USA zvýšila dotace jak na výrobu vakcín a jiných ochranných prostředků, tak na výrobu zásob známých 

biologických činitelů, přičemž kapacitu základny ve Fort Detricku rozšířila i o nově zrekonstruovanou 

zbrojovku v Pine Bluff v Arkansasu. Největší část výzkumu byla věnována tvorbě biologické munice, 

obohacené např. o původce tularémie, pneumonie či brucelózy165, a bomb způsobilých rozptýlit spory 

antraxu nebo jiných patogenů.166 Výsledky biologických programů však nebyly zdaleka tak efektivní 

(a morálně přijatelné), jak lobby prosazující začlenění biologických zbraní do standardního válečného 

arzenálu předpokládala, a směrodatnou alternativu k nukleární bombě nepřinesly. Testování probíhalo 

především na Floridě, v Kalifornii i Pacifiku, přičemž dva roky po začátku Korejské války nařkla čínská  

a severokorejská vláda Spojené státy z provádění pokusů inspirovaných zkonfiskovaným japonským 

výzkumem i na korejském poloostrově. Aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, Severní Korea i Čína 

oslovily Světovou organizaci míru (na rozdíl od Mezinárodního červeného kříže či Světové zdravotnické 

organizace, které považovali za „zaujaté“ vůči východu) za účelem ustanovit vyšetřovací komisi, která  

by americké biologické experimenty potvrdila nebo vyvrátila. Vedením vyšetřovací komise byl pověřen 

britský chemik Joseph Needham, který se v konečné zprávě přiklonil na stranu asijských mocností,  

tj. potvrdil shazování biologických činitelů nebo kontaminovaných materiálů v Koreji. Spojené státy,  

a zdaleka ne jako jediné, ihned vystoupily proti výsledkům vyšetřovací komise. Údaje, na základě  

kterých byla zpráva vyšetřovací komise zpracována, popřelo i mnoho nezávislých západních vědců 

(některé z nich byly označeny dokonce za zkreslené a nepravdivé). Následná kontroverze a zřejmá 

nemožnost oddělit směrodatné údaje od ideologického balastu však způsobily, že nezávislý výsledek 

vyšetřování nebylo již možné prakticky získat.167  

Znepokojen výsledky spojeného americko-britsko-kanadského výzkumu, navíc doplněnému o 

japonské poznatky, byl Sovětský svaz donucen přistoupit k rychlé modernizaci domácích biologických 

kapacit. Vzhledem ke skutečnosti, že po dlouhodobě neutěšeném stavu ruské společnosti, způsobeném 

hlavně eliminací soukromého majetku, čistkami v řadách inteligence a válečnými ztrátami, biologický 

průmysl v podstatě stagnoval, nebylo možné s programy, které by se alespoň vzdáleně vyrovnaly těm 

západních sousedů, začít ihned. Zatímco v období trvajícím přibližně od začátku 50. let do roku 1970  

se sovětští vědci věnovali utřídění a zdokumentování informací o již známých biologických činitelích  

tj. baktérií (francisella tularensis, coxiella burnetti, bacillus anthracis, yersinia pestis), virů (variola maior    

a minor, VEE) a toxinů (botulinum neurotoxin), vznik životaschopného a moderního programu se datuje  

až do druhé poloviny 80. let.  

V roce 1974, paradoxně dva roky po přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení („The Convention on the Prohibition of the Development, 

Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction“), 

byla výnosem č. 131 zřízena agentura Biopreparat. Jednalo se o soustavu zhruba 18 laboratoří (s třemi 
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hlavními středisky umístěnými ve Sverdlovsku, Kirově a Zagorsku), které byly podrobeny nejvyššímu 

možnému utajení a jejichž zaměstnancům byly přiděleny falešné identity. Pro experimentální látky  

pak byla vytvořena specifická nomenklatura168, aby bylo zabráněno úniku jakýchkoliv smysluplných 

informací. Cílem Biopreparátu bylo, i přes přijetí výše uvedené úmluvy Sovětským svazem, za pomocí 

využití nejmodernějších poznatků nové vědy, tzv. biotechnologie, vytvořit co nejúčinnější biologické 

zbraně, které by sovětskému svazu zajistily alespoň dočasnou převahu nad západním nepřítelem. 

 
I přes to, že z hlediska výzkumu a vývoje biologických zbraní se 60. a 70. léta 20. století ukázala 

až nečekaně produktivními, k přijetí významných (tematických) právních změn došlo dle mého názoru 

všehovšudy pouze dvakrát.  

V prvním případě se samozřejmě jednalo o přijetí Rezoluce OSN 2603/A (XXIV) v roce 1969,  

která vedle bližší interpretace pojmu válečný chemický činitel nezapomněla ani na interpretaci 

biologického činitele. Dříve vágní označení se od okamžiku přijetí předmětné rezoluce mělo vztahovat 

na veškeré „živé organismy jakékoliv povahy či jiný infekční materiál z nich získaný, které jsou způsobilé 

přivodit onemocněni či smrt u lidí, zvířat nebo rostlin, a jejichž účinek závisí na schopnosti se rozmnožit 

uvnitř lidí, zvířat nebo rostlin“ („the living organisms, whatever their nature, or infective material derived 

from them, which are intended to cause disease or death in man, animals or plants, and which depend  

for their effects on their ability to multiply in the person, animal or plant attacked“)169 a usnadnit výklad  

dříve obecných ustanovení Ženevského protokolu.  

Druhým případem pak bylo přijetí výše uvedené Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění 

zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení v roce 1972. 

a. Koncepce BWC 

Patrnější uvolnění mezinárodního napětí charakteristické pro počátek 80. let 20. století 

a s tím spojené vedení konstruktivnějších debat o nutnosti biologického odzbrojení na půdě 

OSN měly za výsledek přijetí návrhu Velké Británie - došlo ke konečnému rozdělení chemických  

a biologických zbraní hromadného ničení za účelem zpracování soustavy mezinárodně platných 

pravidel s jejich nakládáním na dvě na sobě nezávislé kategorie (od přijetí Ženevského protokolu 

panovalo nejen v rámci OSN přesvědčení, že chemické a biologické zbraně by měly být posuzovány 

hromadně jako „jedy“). Ke každé z těchto kategorií měla být během následujících let zpracována 

samostatná mezinárodní úmluva, která by ve své podstatě nepostihovala jen válečné použití, ale  

i komplexní nakládání s příslušnou zbraní. Hlavním důvodem k tomuto značně dalekosáhlému 

rozhodnutí pak byla pochopitelně snaha přinutit signatáře k zastavení či alespoň podstatnému 

omezení aktivních výzkumů a v další fázi dokonce ke zničení zásob zbraní již existujících.  

Zatímco k přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických 

zbraní a o jejich zničení došlo až dva roky po rozpadu Sovětského svazu, tj. po eliminaci převážně 
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ideových problémů tomuto přijetí bránícím, Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení byla přijata o 15 let dříve v roce 1972. Co vše 

by měl obsahovat společný návrh, který by problematiku zákazu biologických zbraní dokázal 

upravit na co nejširší mezinárodněprávní úrovni, bylo poprvé projednáno na 18. komisi OSN  

pro odzbrojení („Eighteen National Committee on Disarmament“) v roce 1969. Na základě výsledků 

jednání této komise došlo k nařízení zpracování předběžných studií realizovatelnosti, nepřímo 

podpořených prohlášením Spojených států, které se formálně zřekly ofenzivního použití, výroby  

a hromadění biologických a toxinových zbraní – zbraní, které jsou charakteristické „masivními, 

nepředvídatelnými, jakož i potencionálně nekontrolovatelnými důsledky, mohou způsobit epidemie  

a poškodit zdraví budoucích generací“.170 

Originální text BWC byl zpracován v průběhu konference Komise OSN pro odzbrojení 

v roce 1971 a následně podstoupen Valnému shromáždění OSN ke schválení. Ke slavnostnímu 

podpisu byla kompletní BWC zpřístupněna dne 10. dubna 1972, přičemž účinnosti nabyla dne 26. 

března 1975, tj. poté, co jí ratifikovalo prvních 22 smluvních států. Z hlediska členění byla BWC 

koncipována velice jednoduše, tj. skládala se z preambule a patnácti výstižných článků. Mezi její 

primární cíle patří, kromě dosažení kompletního odzbrojení, i prohloubení všeobecné důvěry  

mezi národy a kontinuální přispívání k naplňování zásad Charty OSN. 

 

Zajímavostí spojených s BWC je hned několik, nicméně za ty nejpodstatnější z nich lze 

považovat např. její odzbrojovací charakter nebo obecné „ne-derogační“ pravidlo odkazující se  

na Ženevský protokol uvedeny v její preambuli.  

Vzhledem ke skutečnosti, že BWC byla de facto první odzbrojovací úmluvou v moderních 

dějinách, její text neobsahoval jen ustanovení týkající se zákazu užití biologických zbraní, nýbrž  

i ustanovení cílící na zničení již existujících zásob. Jak je koneckonců možné vidět už v preambuli 

BWC, jejím hlavním cílem zůstává „zničení (zbraní) prostřednictvím účinných opatření a současné 

dosažení všeobecného a úplného odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou“.171 Na 

tuto premisu pak navazuje čl. II BWC, který zakládá povinnost smluvních stran „zničit či převést na 

mírové účely co nejdéle, nejpozději však do 9 měsíců po vstupu BWC v platnost, všechny biologické 

činitelé, toxiny, zbraně, zařízení a nosiče určené k použití takových činitelů nebo toxinů, které vlastní 

anebo spadají pod jeho jurisdikci či kontrolu“.172 

Vztahem BWC a Ženevského protokolu se zabývá jak preambule, tak i čl. VIII BWC. 

Zatímco preambule poukazuje na přínos Ženevského protokolu z hlediska obecné humanizace 

konfliktů („zmírnění válečných hrůz“) a kontinuální snahu OSN odsoudit každého, kdo by porušil 

ustanovení Ženevského protokolu, čl. VIII BWC obsahuje výkladové pravidlo stanovující zákaz 

                                                           
170 GOLDBERG, J. MANGOLD, T. A mnoho lidí zemřelo: Pravda o biologických válkách. s. 65. 
171  Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and 

Toxin Weapons and on their Destruction of 10th April 1972 (Biological Weapons Convention). Preamble. 
172  BWC. Art II. 
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všech výkladu BWC, jež by „omezovaly nebo poškozovaly závazky převzaté kterýmkoliv smluvním 

státem“173 na základě Ženevského protokolu z roku 1925. Ačkoliv se na první pohled jednalo o 

prosté výkladové pravidlo, nebylo tomu tak, a to z toho důvodu, že čl. VIII BWC nahrazoval absenci 

přímého ustanovení o zákazu užití biologických zbraní v čl. I BWC. Problém z této formulace 

vyplývající mohl hypoteticky vyvstat v okamžiku, kdy by smluvní stát sice přistoupil k BWC, 

nicméně by zároveň nebyl vázán Ženevským protokolem, popř. vázán byl, ale jen do určité míry 

díky sjednané výhradě. Čistě logicky pak mohla nastat situace, ve které by použití biologických 

zbraní buď nepodléhalo žádné právní úpravě, nebo by jejich použití proti státu, který je použil 

poprvé, nebo proti státu, který k protokolu dosud nepřistoupil, bylo zcela v souladu s Ženevským 

protokolem, a to i přes to, že by odporovalo okolnostem přijetí a vnitřní logice BWC samotné. 

Rozpor, který se oficiálně, byť bezvýsledně, pokusil vyřešit Írán v roce 1996 žádostí o schválení 

explicitního dodatku k BWC, se však vyřešil sám, a to jak znásobením počtu smluvních stran 

Ženevského protokolu, tak odvoláním výhrad většiny smluvních stran v letech následujících po 

přijetí BWC.174 

 

Článek I. BWC navazuje svým obsahem na poselství Ženevského protokolu a smluvní státy 

se jeho přijetím zavazují, že „nebudou nikdy a za žádných okolností vyvíjet, vyrábět, hromadit nebo 

jakýmkoliv jiným způsobem získávat nebo mít v držení 1) mikrobiologické nebo jiné biologické 

činitele nebo toxiny jakéhokoliv původu či způsobu výroby, a to takových druhý a v takovém množství, 

které nejsou určeny k preventivním, ochranným nebo jiným mírovým účelům a 2) zbraně, zařízení 

nebo nosiče určené k použití takových činitelů nebo toxinů k nepřátelským účelům či v ozbrojeném 

konfliktu“.175 S čl. I. BWC pak přímo souvisí i čl. III. BWC, který smluvní státy zavazuje k zákazu 

 „přímého a nepřímého předávání“ výše uvedených artiklů komukoliv, a současně k zákazu „pomoci, 

podněcování a nabádání kteréhokoliv státu, skupiny států nebo mezinárodní organizace k výrobě 

nebo získávání (biologických zbraní) jakýmkoliv jiným způsobem“.176  

Stejně jako v případě pravidla dle čl. VIII BWC, i zde se jednalo o jednoduché pravidlo 

s praktickým háčkem, kterým byla poměrně omezená definice pojmu biologický činitel. BWC se 

vztahovala jen na ty biologické činitelé a toxiny, které nebyly určeny k účelům preventivním, 

ochranným nebo mírovým (např. činitelům uchovávaným pro účely vakcinace nebo vědeckého 

vývoje ochranných prostředků), přičemž samotné posouzení, o jaký účel vlastně jde, bylo v praxi 

velice obtížné, mnohdy dokonce nemožné. Důvodem je zkreslená hranice oddělující vojenský (ať 

už ofenzivní či defenzivní) a civilní výzkum biologických zbraní – změna koncového uživatele pro 

civilní/vojenskou laboratoř je otázkou několika hodin/dní. V případě inspekce pak navíc může 

dojít k účelové záměně způsobilé vyvolat zbytečnou blamáž a zvýšit mezinárodní napětí.  
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Úskalím čl. I BWC byla v neposlední řadě i skutečnost, že na rozdíl od CWC, neobsahovala 

žádnou definici či seznam zakázaných biologických činitelů a toxinů. Při interpretaci se muselo 

vycházet buď z definice Rezoluce OSN 2603/A (XXIV) anebo oficiální definice Světové zdravotnické 

organizace, vysvětlující biologické činitele jako takové činitele, kteří se „rozmnožují v hostitelském 

organismu a jsou schopní vyvolat onemocnění nebo smrt lidí, zvířat nebo rostlin v době válečného 

konfliktu, přičemž mohou být přenosného i nepřenosného charakteru“ a toxiny jako „přírodní nebo 

uměle vytvořené jedovaté látky produkovány určitými organismy, dále se neschopné rozmnožovat“.177  

 

Na vnitřní spolupráci uvedenou v čl. IV BWC, která zakládá povinnost smluvních států 

upravit vnitrostátní nakládání s objekty dle čl. I BWC pomocí „nutných opatření“ pak navazuje 

tzv. vnější spolupráce dle čl. V–X BWC. Zatímco čl. V zakládá povinnost uchýlit se při řešení 

otázek spadajících do působnosti BWC ke spolupráci a konzultacím (s možnou asistencí OSN),  

čl. VI připouští možnost podání stížnosti Radě bezpečnosti OSN, nicméně pouze za předpokladu, 

že již existuje reálné opodstatnění, poukazující na porušení BWC. Zároveň Čl. VI odst. 2 BWC 

stanoví, že smluvní státy se zavazují „spolupracovat při provádění jakéhokoliv šetření, které Rada 

bezpečnosti může provést v souladu s ustanovením Charty OSN na základě stížnosti, kterou Rada 

obdrží, přičemž o výsledku takového šetření budou smluvní státy Radou informovány“.178  

I když velmi jednoduše, úkolem čl. VI BWC bylo zavést systém, prostřednictvím kterého  

by bylo možné provádět efektivnější mezinárodní kontrolu se zakázanými biologickými činiteli.  

Ve výsledku se však jednalo o kontrolu, při jejímž provádění mohlo snadno dojít ke střetu mezi 

právní a mezinárodní realitou. Už jen představa, že by v období Studené války bylo možné žádat  

o provedení inspekce na území pod kontrolou politického oponenta jiným způsobem než cestou 

zdvořilého požádání, byla nemyslitelná. Dokonce i v případě, kdy by míra napětí na mezinárodní 

scéně na nějaký čas opadla, by každý krok, byť nepatrného politického nátlaku, mohl znamenat  

buď návrat zpět na začátek, tj. značně zpomalit proces mezinárodního odzbrojení, nebo výzvu 

k ozbrojené retribuci. Navzdory tomuto úskalí, je však možné konstatovat, že existence v určité 

době neúčinného systému kontroly, je lepší, než jeho úplná absence – zvlášť když jde o historicky 

první úpravu obdobného charakteru.  

Čl. X BWC zavazuje smluvní státy k tomu, aby se v co největší míře podílely na vzájemném 

sdílení „zařízení, materiálů a vědeckých a technických informací pro využití biologických činitelů 

a toxinů pro mírové účely“.179 BWC podporuje individuální i společnou kooperaci jak při „rozvoji, 

tak i aplikaci vědeckých objevů v oblasti biologie za účelem předcházení výskytu chorob, nebo k jiným 

mírovým účelům“180 a to takovým způsobem, aby nedošlo k narušení hospodářského/technického 

rozvoje smluvních států, popř. narušení mezinárodní spolupráce samotné.  
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Toxin Weapons and on their Destruction of 10th April 1972 (Biological Weapons Convention). Art VI. 
179  BWC. Art X. 
180  BWC. Art. X. 
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Organizační ustanovení upravující např. proces přistoupení k BWC a přijetí změn, její 

účinnost, ratifikaci, depozitní povinnost a pravidla pro uložení listin, tvořily obsah čl. XI až XV BWC. 

Platnost BWC byla stanovena v souladu s čl. XIII BWC na neomezenou dobu s tím, že kterýkoliv 

smluvní stát byl oprávněn BWC vypovědět v případě, že „mimořádné události týkající se obsahu 

BWC ohrozí jeho nejvyšší zájmy“. 

b. Následky přijetí BWC, její porušení a efektivita 

Jak už bylo nastíněno výše, přijetí BWC lze považovat za přijetí vůbec první mezinárodní 

úmluvy, jejímž cílem byl jak obecný zákaz nakládání s celou kategorií zbraní hromadného  

ničení, tak s tím spojené komplexní odzbrojení.  Zároveň se také jednalo o BWC, jejíž struktura  

a zázračné přijetí o přibližně dvacet let později pozitivně ovlivnily schválení mnohem podrobnější 

a ve své podstatě přísnější koncepce CWC. 

Srovnáme-li obě uvedené úmluvy, ihned zjistíme, že do značné míry hluboce reflektují 

geopolitickou situaci období svého přijetí, tj. Studenou válku v případě BWC a značné uvolnění 

mezinárodního napětí v případě CWC. Tato geopolitická situace je koneckonců i důvodem, proč 

nejúčinnější kontrolní mechanismy, které bylo možné bez větších obtíží zakomponovat do CWC, 

částečně nebo zcela absentují v BWC (např. BWC zcela postrádá ustanovení týkající se zřízení 

jakékoliv soustavy nezávislých kontrolních orgánů zabývajících se monitoringem zakázaných 

prostředků i činností atd.). I přes to by se však dalo říct, že signatáři pohlíželi na přijetí BWC 

s určitou dávkou očekávání – nikdo nepočítal s tím, že k úplnému odzbrojení dojde ze dne na den 

(dokonce i devítiměsíční lhůta uvedená v BWC, během které měly smluvní státy buď přistoupit 

ke zničení biologických zbraní, nebo k jejich převedení na mírové účely za současného dodržení 

bezpečnostních opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí byla, dle mého názoru, 

relativně krátká). Právě naopak, přijetí BWC mělo odzbrojovací proces odstartovat a spolu s ním 

přispět ke zklidnění mezinárodního napětí, kontinuálně podporovaného zkazkami o japonsko- 

amerických, ruských tajných biologických programech, válkou ve Vietnamu, ale i obyčejnými 

konspiračními teoriemi.  

Základní premisa, ze které BWC vycházela, byla jednoduchá. Ve světě, ze kterého by se  

pomocí procesu odzbrojení podařilo vymýtit všechny lidstvu známé biologické zbraně, by šlo  

jen velice obtížně vést biologickou válku. Ačkoliv bylo jasné, že tohoto cíle nebude možné nikdy 

plně dosáhnout, a to především z důvodů, které jsou snad ještě patrnější než v případě zbraní 

chemických, tj. např. že hranice mezi útočným a obranným výzkumem biologických činitelů je 

velice tenká (mnohdy téměř neexistující), přičemž k jejímu překročení může dojít doslova ze dne 

na den, mnoho smluvních států na ustanovení BWC bezvýhradně přistoupilo. Aby stanovily  

směr, Spojené státy se již v roce 1969 (cca 3 roky před přijetím BWC) prohlášením prezidenta 

Richarda Nixona formálně vzdaly možnosti vést biologickou válku, a to tak, že se zavázaly zničit 

veškeré zásoby biologických zbraní a současně převést vojenské laboratoře na civilní zdravotní  

a výzkumná zařízení. Krok, jehož účelem bylo ujištění mezinárodního společenství o mírových 
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tendencích a posílení vzájemné důvěry mezi státy, byl okamžitě reflektován Sovětským svazem  

a Velkou Británií. Oba tyto státy pak opakem Spojené státy ujistily, že ani jeden z nich zásoby 

biologických zbraní nevlastní.181 Jak se ale později ukázalo, tvrzení bylo pravdivé jen v jednom 

z uvedených případů.  

 
V letech následujících po roce 1995, tj. po roce, kdy se BWC stala účinnou, vyvstalo několik 

obvinění, která poukazovala na menší nebo větší porušení ustanovení předmětné BWC. I přes to, 

že valná většina těchto obvinění nebyla ve finále vzata v potaz, ať už kvůli neodůvodněnosti či 

zjevné účelovosti, obvinění týkající se incidentů s biologickými látkami ve Sverdlovsku (1979)  

a v Asii (1981) získala mezinárodní věhlas. Zatímco Spojenými státy vyřčené nařčení SSSR  

z produkce, transportace a válečného užití mykotoxinů čeledi trichothecene v Laosu, Kambodži 

a Afghánistánu bylo nakonec shledáno neopodstatněným182, tzv. Sverdlovský incident183 nepřímo 

vrhnul světlo na nelegální výzkum a výrobu biologických zbraní pod správou Sovětského svazu. 

Když v blízkosti města Jekatěrinburg (do 1991 Sverdlovsk) došlo v průběhu dubna 1979 

v jedné z průmyslových zón k rozšíření spor bakterie Bacillus Anthracis, nikdo si toto rozšíření 

ani vzdáleně nespojoval se selháním ventilačního systému v Mikrobiologickém a virologickém 

institutu. Nikdo nepovolaný totiž netušil, že institut známý ve vysokých vládních kruzích jako 

„Compound 19“ slouží k výzkumu a vývoji biologických zbraní, zejm. gastrointestinální a plicní 

(nejnebezpečnější) formy antraxu. Nehoda, jež byla údajně způsobena nesprávně provedenou 

rutinní kontrolou filtrů ventilačního systému sušící a mlecí soustavy 30. června 1979 (pověřený 

instalatér ve skutečnosti filtr nevyměnil, nýbrž pouze odmontoval), měla za následek únik spor 

antraxu do okolního ovzduší. Na únik antraxu logicky navázalo vypuknutí epidemie u velkého 

procenta obyvatel průmyslové zóny, kteří jednak nedostali žádné varování a jednak nevěděli  

o selhání ventilačního systému, popř. možnosti kontaminace antraxem. Právě naopak, většina 

postižených obyvatel se z počátku domnívala, že se jedná pouze o marginální onemocnění jako 

je např. běžné nachlazení nebo chřipka. Teorie, že místní lékařské autority mají dočinění s něčím 

mnohem vážnějším, byla potvrzena až o několik dní později, když se zdravotní stav nemocných 

rapidně zhoršil – projevily se příznaky jako vysoké horečky, dýchavičnost, zvracení a zmodralé 

rty. Vzhledem ke skutečnosti, že lékařskému personálu nebyly sovětskými autoritami předány 

jakékoliv relevantní informace, reálně hrozilo, že dřív nebo později se zkazky o neznámé nemoci 

rozšíří i mimo území Sovětského svazu. Veřejně se přiznat k porušení ustanovení BWC, popř. 

vrhnout světlo na utajené programy zabývající se výzkumem a vývojem biologických zbraní, 

nicméně nebylo možné – Vojenské ústředí v těsné spolupráci s KGB připsaly vzniklou situaci 

infekci obyvatelstva kontaminovaným masem. I přes množství falešných dokumentů a poměrně 

efektivní zabránění úniku informací, oficiální stanovisko Sovětského svazu nedokázalo ostatní 

                                                           
181 GOLDBLAT, J. The Biological Weapons Convention – An Overview. [online]. 1997 [cit. 2017-03-19]. 
182 GOLDBLAT, J. Tamtéž. [online]. 1997 [cit. 2017-03-19]. 
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státy přesvědčit o transparentnosti svých úmyslů – dalo by se říci, že přibližně od počátku 90. 

let se Sverdlovský incident stal opakovanou náplní bilaterálních konzultací (nejen mezi USA  

a SSSR), jejichž výsledky mohly velice jednoduše narušit tehdejší úspěšné odzbrojovací tažení. 

 
I když zpravodajské služby narazily v průběhu 90. let na mnoho oficiálně nepotvrzených 

důkazů, pravá podstata a především rozsah sovětského biologického programu zůstaly utajeny 

přibližně až do samého konce Sovětského svazu. Bývalý ředitel petrohradského Biopreparátu, 

Dr. Vladimir Pasečnik, který v roce 1989 emigroval do Velké Británie, poskytl svědectví, na které 

západní mocnosti dlouho čekaly.184 Jednalo se o svědectví, jež potvrdilo jak existenci sovětskou 

armádou sponzorovaného (tajného) biologického výzkumu a rozsáhlé infrastruktury laboratoří 

včetně skladovacích zařízení, tak možný vývoj biologických „superzbraní“ proti kterým by byly 

západní armády bezbranné (dle slov Pasečnika bylo jedním z cílů Biopreparátu vytvořit zbraně 

odolné proti teplu, které mohly být transportovány dokonce raketami ICBM). 

V roce 1991 došlo pod záštitou tzv. trilaterálního procesu, vzešlého ze sporu mezi USA, VB 

a SSSR, k první americko-britské inspekci do výzkumných laboratoří sovětského Biopreparátu. 

V rámci transparentnosti, efektivní spolupráce mezi státy a v neposlední řadě i snaze vyvrátit 

zbytečné pochybnosti, bylo delegaci o třinácti osobách pod vedením bývalého specialisty CIA  

na sovětské nukleární zbraně, Dr. Edwarda Laceyho, uděleno ruskou stranou svolení k prohlídce 

zařízení v Novosibirsku, Ljubčanech, Petrohradě a Obolensku. Důkazy, které delegace objevila 

i přes nekompletní a zkreslené odpovědi vědeckého personálu (např. speciální místnosti pro 

testování biologických bomb v odlišných typech krajiny, zakázané testování viru varioly maior 

atd.) potvrdily existenci ofenzivního biologického programu. 185 Současně s tím se do popředí 

znovu dostal již výše uvedený interpretační problém, spjatý s BWC (CWC) prakticky dodnes – 

rozlišit, zdali jsou biologické činitelé určeny pro bojové nebo preventivně-ochranné účely, je 

neobyčejně problematické (u většiny biologických látek leží skutečný rozdíl pouze v použitém 

množství). Moderní biotechnologické postupy navíc umožňují v případě potřeby transformovat 

biologický činitel mírový na bojový v relativně krátkém časovém intervalu (např. růstem na 

buněčných kulturách v laboratorních podmínkách atd.). 

Na základě zjištění Laceyho delegace byly v mezinárodním plénu položeny otázky, např. 

zdali bude možné volat Sovětský svaz k odpovědnosti podle BWC, a to i přes tvrzení, že BWC  

jako takovou nikdy neporušil, a zdali byla inspekce provedena v souladu s BWC a nešlo jen 

o samoúčelnou akci s předem daným výsledkem. Otázky, na které neexistovala ani jedna validní 

odpověď vzhledem k absenci objektivních důkazů. Situace, jež se na první pohled jevila jako 

politicky neprůchodná, byla vyřešena o necelý rok později, když vedoucí reciproční sovětské 

inspekce, tehdejší ředitel Biopreparátu, Dr. Kanatžan Alibekov, po ověření amerických tvrzení  

v zařízeních Fort Detrick, Dugway Proving Ground, Pine Bluff a Salk Institute, emigroval do USA 
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a poskytl konečné svědectví o sovětských biologických zbraních.186 Protože se jednalo o výpověď 

rozsáhlou, navíc poukazující na neautorizované aktivity vojenských představitelů ovládajících 

Biopreparát bez vědomí odpovědných nadřízených, rozhodl se nově zvolený ruský prezident, 

Boris Jelcin, program Biopreparát bez zbytečného odkladu ukončit. Vrcholní představitelé byli 

zbaveni funkcí a výzkum a vývoj sporných biologických činitelů byl převeden na mírové účely, 

to vše ve jménu nového Ruska hodného mezinárodní důvěry. Do jaké míry byl však deklarovaný 

stav shodný se stavem skutečně žádaným, je v určitém smyslu dodnes předmětem dohadů.  

 
Jak již bylo uvedeno výše, i přes problémy s ní spojené lze Úmluvu BWC považovat za 

úspěšný mezinárodně-právní dokument. V roce 2016 ratifikovalo BWC celkem 178 smluvních 

států, které se zavázaly jejími ustanoveními řídit bez jakékoliv výhrady. Od přijetí BWC 

proběhlo 8 revizních konferencí (v letech 1980, 1986, 1991, 1996, 2001/2002, 2006, 2011  

a 2016), jejichž hlavními úkoly bylo jak přijmout nová interpretační pravidla, tak navrhnout  

změny stávajících, popř. nových ustanovení BWC a poskytnout různé instrukce, směrnice či 

doporučení (obsažené ve finální deklaraci). K patrnějšímu rozporu, co se výsledků konference 

týče, došlo během 5. revizní konference konané v roce 2001/2, tj. po zářijových teroristických 

útocích na Spojené státy, kdy bylo nemožné dosáhnout závěrečné shody mezi smluvními státy. 

V roce 2006, závěrem 6. revizní konference, došlo ke zřízení Jednotky podpory implementace 

(„Implementation Support Unit/ISU“) se sídlem v Ženevě, která zprostředkovává administrativní 

podporu a asistenci s implementací BWC a dokumentů s ní spojených, obecnou podporu při 

zvyšování důvěry mezi smluvními státy a přistupování nových smluvních států a zajišťuje 

databázi pro všeobecnou výměnu informací.187  

Diskuze, zdali by bylo vhodné přijmout verifikační protokol nebo jiný závazný dokument,  

prostřednictvím kterého by došlo k posílení donucovacích instrumentů BWC a bylo by možné 

potrestat ty smluvní státy, které její ustanovení porušily, běží přibližně od roku 1995, nicméně 

bezvýsledně. Na druhou stranu, lze konstatovat, že výsledky revizních konferencí, které smluvní 

státy pravidelně přijímají (např. opatření o zvýšení transparentnosti při nakládání s biologickými 

činiteli a toxiny, o výrobě vakcín, vzniku epidemií a o výměně informací o zařízeních, kde dochází 

k nakládání s biologickými činiteli atd.)188, budou i v budoucnu v určité míře posilovat účinnost  

a komplexitu BWC, tj. do doby, než dojde k přijetí příslušného dodatku/doplňku.  
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5. JADERNÉ A RADIOLOGICKÉ ZBRANĚ 

Jak už bylo uvedeno výše, jaderné zbraně lze obecně považovat za nejobávanější skupinu zbraní 

hromadného ničení, a to hned z několika důvodů, přičemž ten nejpodstatnější z nich vychází z podstaty 

jaderných zbraní jako takových – uvolnění obrovského množství energie. V případě tohoto neřízeného 

procesu, dosaženého buď prostřednictvím štěpné reakce či sloučením jader za vysokých teplot, dochází 

totiž k enormní explozi doprovázené tepelným a ionizujícím zářením, elektromagnetickým impulsem 

(EMP) a uvolněním radiace jak v průběhu exploze, tak i po ní ve formě radioaktivního spádu. Ačkoliv 

stejně, jako u jiných zbraní hromadného ničení, existují pro případ jaderného útoku rozličné scénáře 

a prostředky ochrany (např. speciální protiatomové kryty, ochranné oděvy, dekontaminace atd.), které 

mohou do určité míry zabránit smrti nebo ozáření obyvatel (popř. postižených lokací), skutečnosti jako 

krátký časový úsek trvající od exploze jaderné bomby do destrukce/kontaminace okolního prostředí 

jejich efektivitu výrazně snižuje, mnohdy až doslova znemožňuje. 

Radiologické bomby („radiological dispersal devices“) i přes to, že bývají často označovány za mladší 

podskupinu jaderných zbraní, fungují na odlišném principu - jedná se o „jakékoliv zařízení, zahrnující 

zbraně nebo jiné obdobné vybavení (nikoli však jaderné výbušné zařízení), speciálně zkonstruováno tak, aby 

umožnilo rozšíření radioaktivního materiálu za účelem zničení, poškození či způsobení zranění prostřednictvím 

záření vznikajícího rozpadem takového materiálu“ („any device, including any weapon or equipment, other 

than a nuclear explosive device, specifically designed to employ radioactive material by disseminating it to 

cause destruction, damage or injury by means of the radiation produced by the decay of such material“).189 

Neschopnost instantně zničit dopravní infrastrukturu v zasažené oblasti, popř. vyvolat tlakovou vlnu 

nebo dalekosáhlé zemětřesení, však nezbavuje radiologické bomby jejich nebezpečného potenciálu. 

Právě naopak, o poznání snadnější výroba radiologických bomb a potenciál rychlé kontaminace okolí, 

zvyšuje pravděpodobnost jejich použití různými teroristickými skupinami (spíše než samotnými státy, 

kde by mohlo v souvislosti s použitím radiologických bomb logicky dojít k nesouhlasným reakcím jak 

ze strany občanů, tak i mezinárodních spojenců). 

I když jaderné zbraně, popř. jejich deriváty, vykazují extrémně destruktivní a nevyzpytatelnou 

povahu, stále nedošlo k obecnému zákazu jejich užití na mezinárodní úrovni (na rozdíl od chemických  

a biologických zbraní). Na druhou stranu, co se problému jaderného odzbrojení týče, lze konstatovat,  

že od dob nejkrizovějších okamžiků Studené války došlo k významnému snížení jaderných arzenálů  

nejen na straně Spojených států a Ruska. Pravdou totiž zůstává, že tam, kde byla hrozba užití chemických  

a biologických zbraní jednoznačně vyhodnocena jako nebezpečí pro základní zásady mezinárodního 

humanitárního práva, v případě jaderných zbraní proti sobě stály už od samotného zrodu jaderných 

zbraní dva zcela odlišné názorové proudy - optimistický a pesimistický. Přesvědčení optimistického 

proudu vychází primárně z teorie zastrašování, která staví na premise, že samotný strach z jaderného 

protiútoku zabraňuje ostatním státům na jaderné státy zaútočit. Vzhledem k tomu, že se tyto státy pak 

nacházejí ve stavu kontinuálního vzájemného zastrašování, lze konstatovat, že jaderné zbraně v jejich 
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majetku zabraňují válce mezi jadernými státy, podporují mezinárodní stabilitu a v neposlední řadě i 

výrazně snižují pravděpodobnost výskytu unáhlených agresivních akcí. Zastánci pesimistického hnutí 

naopak tvrdí, že již existence jaderných zbraní sama o sobě vytváří nestabilní mezinárodní prostředí,  

ve kterém je risk jejich nasazení, nehledě na to, zdali je úmyslný nebo neúmyslný, zcela nepřijatelný. 

Proces rozšiřování jaderného arzenálu, ať už v podobě navyšování počtů jaderných zbraní jadernými 

státy nebo získávání jaderných zbraní státy, které k nim dosud neměly přístup, snižuje mezinárodní 

stabilitu, přičemž je důležité si uvědomit, že jednotliví zástupci státních uskupení nemusí jednat vždy 

racionálně (např. státy nejsou monolitickými celky, nýbrž seskupením vícero orgánů, které mohou, 

nicméně nemusí mít stejnou agendu, k odpalu jaderné bomby by mohlo dojít vlivem technických obtíží, 

nesprávného zhodnocení situace atd.).190 

Vzhledem k výše uvedenému je možné tvrdit, že právě alegorické soupeření mezi optimistickým 

a pesimistickým proudem v ruinách Studené války znemožňuje mezinárodnímu společenství přijmout 

jednotný postoj k problematice zákazu jaderných zbraní. Přes to však bylo v průběhu posledních 70 let 

schváleno více mezinárodních úmluv zabývajících se jak omezením nakládání s jadernými zbraněmi či 

jaderným odzbrojením, než v případě omezení chemických a biologických zbraní dohromady. Obecně se 

jedná o úmluvy, které lze rozdělit do čtyř hlavních skupin, tj. úmluv týkajících se nakládání s jadernými 

zbraněmi v mezinárodních prostorech, úmluv týkající se omezení testování jaderných zbraní, úmluv 

týkajících se vytvoření bezjaderných zón a v neposlední řadě úmluv uzavřených mezi Spojenými státy  

a Sovětským Svazem (následně Ruskou Federací) týkajících se zejména odzbrojení. 

5.1 VZESTUP JADERNÝCH VELMOCÍ/PROJEKT MANHATTAN/FIRST LIGHTNING 

Ještě než přistoupím k rozboru jednotlivých úmluv týkajících se omezení nakládání s jadernými 

zbraněmi, považuji za velice důležité alespoň krátce nastínit nikým nepředpokládaný sled světových 

událostí (patrný zejména pro konec 50. let, resp. začátek 60. let), na základě kterého se jaderné zbraně 

na dlouhou dobu staly nejen významným faktorem formujícím veškerou mezinárodní politiku, nýbrž  

i nejobávanějšími zbraněmi hromadného ničení vůbec. 

Ačkoliv vstup do tzv. jaderného věku bývá nejčastěji spojován s výsledky projektu Manhattan, 

na jehož průběh dohlížel otec jaderné bomby, fyzik amerického původu Robert Oppenheimer, k objevu 

štěpné jaderné reakce došlo o necelých 7 let dříve, v roce 1938 (tj. 9 měsíců před začátkem 2. světové 

války) Ottem Hahnem a Fritzem Strassmanem. Pod záštitou Institutu císaře Wilhelma v Dahlemu, se 

Hahn a Strassman začali zabývat možnostmi tzv. odstřelování těžkých atomových jader (např. uranu 

235) neutrony, což mělo za následek dělení atomových jader vždy na 2 poloviny (barium a krypton). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se tyto poloviny začaly od sebe okamžitě vzdalovat a současně narážet na 

okolní atomová jádra, docházelo v rámci štěpné jaderné reakce mimo jiné i ke generování obrovského 

množství tepelné energie. A právě schopnost vytvářet tepelnou energii v dosud netušených částkách 
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upozornila jak západní, tak východní fyziky na podstatný význam štěpné jaderné reakce pro budoucí 

vojenství.191  

Zanedlouho poté, co byly poznatky Hahna a Strassmana zveřejněny v renomovaném vědeckém 

časopise, ozvaly se na mezinárodním poli první obavy. I přes neznalost přesného výrobního postupu 

bylo fyzikům téměř hned jasné, že nově objevená jaderná energie nebude ve válečném světě využita 

pouze pro mírové účely a vytvoření první jaderné bomby je doslova otázkou času. Jinými slovy, dalo by 

se říci, že Hahn a Strassman publikací svého výzkumu „dali“ pomyslnou zelenou především válčícím 

světovým velmocím (Německo, Velká Británie, Francie, Sovětský svaz, Spojené státy a Japonsko), které 

ihned začaly vyčleňovat finanční prostředky na vlastní programy s jediným úkolem – vytvořit funkční 

a efektivní jadernou zbraň.   

Jak se později ukázalo, náklady na vlastní jaderné programy bylo v mnoha případech nemožné 

nést bez jakéhokoliv stěžejnějšího výsledku dlouhodobě – ne v průběhu válečného stavu. Když v roce 

1941 americký prezident Franklin D. Roosevelt formálně zahájil britsko-americký program na výrobu 

jaderných zbraní, byl si vědom, že vzhledem k objevům Hahna a Strassmana může Německá říše těžit 

až z dvouletého náskoku. Sovětský svaz naopak nepřiřknul vývoji jaderných zbraní v roce 1941 příliš 

velkou prioritu, a to především proto, že musel veškeré dostupné prostředky vynakládat na zatlačení 

německé armády zpět za hranice (v roce 1943 Sovětský svaz svůj postoj přehodnotil). Ostatní státy se 

pokoušely udržovat k vývoji jaderných zbraní umírněný přístup, který umožnil jejich přistoupení do 

jaderného klubu okolo přelomu 60. a 70. let.  

Jak už bylo uvedeno výše, americký projekt na vývoj a výrobu jaderných zbraní byl pojmenován 

Manhattan. Robert Oppenheimer, který se stal ředitelem výzkumu, se rozhodl svůj projekt realizovat  

ve vojenské laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku. První úspěšný test jaderné zbraně se členům 

Oppenheimerova týmu povedl uskutečnit v roce 1945 poblíž města Alamogordo.192 Na základě 

výsledků tohoto testu, poskytl prezident Harry S. Truman, vědom si potenciálu jaderné zbraně nejen 

ničit, ale taktéž zachránit životy lidí, souhlas ke shození prototypové jaderné bomby známé jako Little 

Boy na japonskou Hirošimu. K výbuchu Little Boye skutečně došlo dne 6. července 1945, přičemž bylo 

zraněno či zabito více než 70 tisíc lidí. Přesto však Japonsko okamžitě nekapitulovalo – na naléhání 

císaře došlo ke kapitulaci až po svržení druhé jaderné bomby nazvané Fat Man na Nagasaki, ke kterému 

došlo o 3 dny později, tj. 9. července 1945, a mělo za následek cca 40 tisíc mrtvých.  

Na německou kapitulaci tedy navázala kapitulace japonská, nicméně radost z konce války byla 

brzy vystřídaná uvědoměním, že lidstvo se poprvé v historii stalo majitelem zbraně tak silné, že může, 

v případě zneužití, přivodit jeho vlastní destrukci. Protože s velkou mocí přichází i velká odpovědnost, 

pokusil se prezident H. Truman společně s C. Athleem a M. Kingem v roce 1945 prostřednictvím tzv. 

Deklarace o atomové bombě („Declaration on Atomic Bomb“) vyzvat ostatní státy k nešíření jaderných 
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zbraní a celosvětovému používání jaderné energie k mírovým účelům pod mezinárodní kontrolou.193  

A to nebylo všechno. Truman totiž pochopil, že monopol na výrobu jaderné zbraně nezůstane v rukou 

Spojených státu navždy, a že dříve nebo později k válečnému zkrocení atomu dojde i v konkurenčních 

velmocích, jako byl např. Sovětský svaz nebo Čína. Navíc skutečnost, že Spojené státy budou díky svým 

finančním prostředkům schopny udržet svou technologickou převahu a vyvíjet stále sofistikovanější  

a účinnější zbraně skýtala pouze falešnou představu bezpečí – ani sebelepší jaderná zbraň nedokázala 

svého majitele uchránit před náhlým útokem.  

V roce 1946 došlo ve Spojených státech ke schválení Zákona o atomové energii („Atomic Energy 

Act“), na základě kterého došlo ke zřízení Komise pro atomovou energii („United States Atomic Energy 

Commission“) a přechodu kontroly nad jaderným výzkumem do rukou civilních (namísto vojenských) 

autorit. Cílem tohoto zákona mělo být jak omezení vojenské kontroly nad výrobou jaderných zbraní  

a s tím spojená podpora mírového využití jaderné energie, tak zabránění úniku tajných informací do 

nepovolaných rukou (což mj. znamenalo i americkou neochotu postoupit jakékoliv informace týkající  

se bomby Velké Británii).194 V obou případech se však později ukázalo, že kde je vůle, je i cesta.   

Když Sovětský svaz představil svou jadernou zbraň v roce 1949 po zkoušce v Semipalatinsku195 

(projekt First Lightning), monopol Spojených států oficiálně vypršel. Ačkoliv se Spojené státy, v té době 

stále pod vedením prezidenta Trumana, snažily tomuto momentu zabránit, popř. oddálit jeho příchod 

všemi možnými prostředky, mezinárodní vliv Sovětského svazu vzrost díky vlastnictví funkční jaderné 

zbraně de facto přes noc. Už ne pouze jeden, ale najednou oba ideologičtí protivníci nabyli způsobilost 

vyhrožovat druhé straně, resp. celému světu, jeho hypotetickou destrukcí. Studená válka postoupila na 

vyšší úroveň, tj. úroveň, na které již nebylo třeba pokoušet se tajemství atomové zbraně dále jakkoliv 

omezovat.  

Získání jaderného arzenálu nevyzpytatelnou sovětskou stranou pochopitelně donutilo Spojené 

státy k tomu, aby v souladu s příslovím „igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum“ jednak znásobily 

produkci svých jaderných zbraní a jednak investovaly další finanční prostředky do výzkumu a vývoje 

nových zbraní spadajících do kategorie hromadného ničení (ať už jaderných, nebo jiných), které by v  

případě válečného konfliktu byly schopné Sovětskému arzenálu konkurovat. Světlo světa tak spatřila 

např. vodíková bomba, kterou Spojené státy poprvé otestovaly v Jižním Pacifiku v roce 1952196 (Sověti 

shodili svou první vodíkovou bombu v roce 1955). Na druhou stranu, stále se zvyšující jaderná hrozba 

zároveň posloužila k tomu, aby světové velmoci mnohem razantněji pokračovaly v hledání mírového 

mechanismu, prostřednictvím kterého by bylo možné v co největší míře zamezit stále hrozící jaderné 

katastrofě. 
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a. Atoms for Peace/Mezinárodní organizace pro atomovou energii/1957 

Dne 8. prosince 1953 představil americký prezident Dwight D. Eisenhower před Valným 

shromážděním OSN program nazvaný Atoms for Peace, jehož účelem bylo primárně propagovat  

konstruktivní řešení jaderné krize, jakož i podpořit mírové nakládání s uranem a jeho využití při 

stavbě atomových elektráren. Ve svém projevu Eisenhower poukázal na tragický odkaz zničení 

Hirošimy a Nagasaki, skutečný potenciál jaderných zbraní a z toho vyplývající nutnost vyhnout 

se budoucím atomovým válkám, přičemž přijal závazek Spojených států poskytnout veškerou 

možnou pomoc za účelem konečného vyřešení jaderného dilematu. Významnou součástí tohoto 

projevu byla i výzva k vytvoření Mezinárodní agentury pro atomovou energii197 (“International 

Atomic Energy Agency“) v rámci OSN, která by sloužila jako vrcholný správce a ochránce zásob 

štěpného materiálu. Takto shromážděný štěpný materiál měl být následně poskytován státům 

pro mírové účely pod kontrolou agentury.    

I přes to, že kontroverzní koncepce Mezinárodní agentury pro atomovou energii sklidila 

mezinárodní kritiku (nejen ze strany SSSR, ale také ze strany specialistů, jež tvrdili, že agentura 

bude ve výsledku sloužit jako prostředek nejaderných států k získání jejich vlastních jaderných 

zbraní, viz Indie, Izrael nebo Brazílie)198 a byla okleštěná o odzbrojovací potenciál včetně ideje 

stát se celosvětovou „uranovou bankou“, 3 roky po Eisenhowerově projevu otevřela své členství 

pro první zájemce ze strany států. Statut agentury, který z velké části navazoval na hlavní 

myšlenky programu Atoms for Peace, byl schválen v roce 1956 celkem 81 smluvními státy s tím, 

že přistoupit později mohl kterýkoliv další stát.199  

Jak už bylo nastíněno výše, Mezinárodní agentura pro atomovou energii známá také pod 

zkratkou IAEA byla sice založena jako specializovaná organizace pod správou OSN, nicméně od 

ostatních organizací OSN se lišila už jen předmětem své působnosti. Zatímco ostatní agentury 

pod správou OSN vyvíjely svou činnost v oblastech zdravotnictví, ekonomie a sociálních služeb, 

úkolem IAEA bylo „urychlit a rozšířit proces využívání atomové energie pro mír, zdraví a prosperitu 

celého světa200“ („to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and 

prosperity throughout the world“), resp. pokoušet se regulovat nakládání s materiálem, který je  

na jednu stranu způsobilý vyvolat nukleární válku, ale zároveň představuje spolehlivý a obtížně 

vyčerpatelný zdroj energie pro budoucí generace. Aby došlo k naplnění prvotního úkolu, IAEA  

má usilovat o podporu výzkumu, vývoje a praktické aplikace jaderné energie pro mírové účely 

včetně poskytování příslušné zprostředkovatelské pomoci, kontrolovat, zdali materiál, služby, 

vybavení a zařízení splňují kritéria pro mírové nakládání s jaderným materiálem, podporovat 

mezinárodní výměnu informací a vzdělávání technického personálu v oblasti mírového použití 

jaderného materiálu, vykonávat zárukovou činnost zamezující zneužití jaderného materiálu, 
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který byl IAEA propuštěn do oběhu, poskytovat rozsáhlou konzultační činnost a v neposlední  

řadě spolupracovat s orgány OSN v oblastech ochrany životního prostředí.201 

Vlastní fungování IAEA měly zajistit, jak už to v mezinárodních poměrech bývá zvykem,  

3 orgány – Rada Guvernérů („Board of Governors“), Generální konference („General Conference“)  

a Generální ředitel („Director General“). První z orgánů, Rada Guvernérů, je složena z přibližně 

35 členů, jež jsou z části nominováni předešlou Radou Guvernérů (10 členů tvoří zástupci států, 

které lze považovat za nejvyspělejší z hlediska atomové problematiky, a x členů zástupci oblastí 

Severní Amerika, Latinská Amerika, Západní Evropa, Východní Evropa, Afrika, Střední Východ 

a Jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Pacifik a Dálný Východ, za předpokladu, že z dané oblasti nebyl 

zástupce nominován v rámci prvních 10) a z části voleni Generální Konferencí (20 členů tvoří 

zástupci výše uvedených oblastí mimo Severní Ameriky, a dále 2 členy z oblastí Střední Východ 

a Jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Pacifik, Dálný Východ nebo Afrika).202 Do působnosti Rady, která 

je odpovědná Generální Konferenci, především spadá výkon zárukové činnosti (např. příprava 

souvisejících opatření, jejich potvrzování, dohled nad jejich dodržováním, jmenování inspektorů 

a zasílání konečných zpráv Bezpečnostní Radě a Valnému Shromáždění OSN), a dále pak tvorba 

zásadních doporučení Generální Konferenci, příprava rozpočtu agentury a jeho předkládání ke 

schválení.203 Generální Konference je vrcholným orgánem agentury, přičemž je složena zástupci 

všech členských států (v současné době 168). Do působnosti Generální Konference patří, kromě 

vytváření prostoru pro mezinárodní dialog týkající se problematiky využití atomové energie, např. 

přijímání nových členů, změny statutu, schvalování rozpočtu a generálního ředitele. DG - generální 

ředitel, zastupuje IAEA navenek a je hlavou sekretariátu. Je volen Radou Guvernérů a podléhá 

schválení Generální Konference.204 

I když obecná činnost IAEA prošla v průběhu své existence vícero změnami, prakticky se 

vždy dělila do 3 oblastí – mírové využití jaderné energie, jaderná bezpečnost a záruková činnost 

(dále umocněna přijetím Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z roku 1968). Zatímco první část 

činnosti IAEA vychází přímo z článku II. Statutu, tj. zaměřuje se na poskytování podpory a služeb 

smluvním státům týkajících se komplexního využití jaderné energie a jaderných paliv (od chvíle, 

kdy ve Spojených státech došlo k první úspěšné přeměně jaderného tepla na energii, uplynulo 

66 let), oblast jaderné bezpečnosti se, jak už její název napovídá, zaměřuje spíše na preventivní 

činnost, tj. systematické zefektivnění opatření zamezujících jaderným nehodám (např. v rámci 

technické kooperace mezi smluvními státy), a také opatření směřujících proti šíření jaderných 

zbraní. Za nejvýznamnější z trojice bývá v souvislosti s mezinárodní bezpečností a odzbrojením 

považována tzv. záruková činnost IAEA. Jedná se o činnost vycházející z článku II Statutu, který 

IAEA opravňuje k „zřízení/spravování záruk, jejichž účelem je zajistit, že speciální štěpné materiály 
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a jiné materiály, služby, vybavení, zařízení a informace, které byly IAEA zpřístupněny, popř. jsou pod 

její kontrolou, nebudou využity pro vojenské účely“205 („to establish/administer safeguards designed 

to ensure that special fissionable and other materials, services, equipment, facilities, and information 

made available by the agency or at its request or under its supervision or control are not used in such 

way as to further any military purpose”). Tyto záruky pak IAEA využívá na základě bilaterálních 

(zárukových) dohod uzavřených mezi IAEA a smluvními státy, přičemž na základě těchto záruk  

lze např. provádět inspekce jaderných zařízení smluvních států nevlastnících jaderné zbraně  

a v nevojenských zařízeních smluvních států, které jaderné zbraně vlastní. Už na první pohled 

tedy unikátnost tohoto zárukového systému, předpokládaného Statutem IAEA a po roce 1968 

doplněného na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, vychází ze samotné politické vůle 

smluvních států, které poskytují přístup do zařízení pod svou jurisdikcí, čímž prokazují splnění 

přijatých závazků.206  

I přes to, že IAEA nenaplnila původní myšlenky prezidenta D. Eisenhowera, tj. nestala se 

světovou jadernou bankou, získala si během předešlých 60 let pověst efektivní organizace OSN 

monitorující pohyb jaderného materiálu v mezinárodním měřítku. Její (výše uvedené) 3 hlavní 

oblasti činnosti (mírové využití jaderné energie, jaderná bezpečnost a záruková činnost) slouží 

smluvním státům jak za účelem udržení současné úrovně jaderné technologie a bezpečnosti, tak 

budoucího rozvoje jaderných technologií. Co se týče ustanovení týkajících se zárukové činnosti 

agentury, kritizována často bývá neschopnost IAEA (států) provedení inspekcí jakkoliv účinněji 

vynutit (na rozdíl od inspekcí prováděných např. dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní). Je sice 

pravdou, že IAEA nemá v podstatě žádný efektivní mechanismus, kterým by v rámci zárukové 

činnosti plnění závazků smluvních států vynutila (mimo oprávnění vymáhat poměrně omezené 

penále), nicméně na druhou stranu, v případě zjištění nesouladu při plnění přijatých závazků  

je Rada Guvernérů povinna zjištění podstoupit všem smluvním státům, Radě Bezpečnosti OSN  

a Valnému Shromáždění OSN. Rada Bezpečnosti OSN je totiž jediný orgán, který následně může 

přistoupit k aplikaci ekonomických, politických nebo vojenských sankcí.207 V neposlední řadě  

je nutné v potaz brát i skutečnost, že za celou dobu existence IAEA došlo k podezření z porušení 

závazků pouze dvakrát, a to při porušení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní Irákem v 1991  

a Severní Koreou v 1992.208  

5.2 ZÁKAZ JADERNÝCH ZBRANÍ V MEZINÁRODNÍCH PROSTORECH 

Nejmenší a současně i nejméně problematickou skupinu úmluv týkajících se zákazu či omezení 

jaderných zbraní tvoří celkem 3 úmluvy, které se zabývají úpravou jaderných zbraní v mezinárodních 

prostorech, tj. na území Antarktidy, ve vesmíru a v neposlední řadě i na mořském dně. I když se jedná 

o úmluvy, jež svou koncepcí naplňují prakticky veškerá podstatná kritéria úmluv upravujících režim 

                                                           
205 Statute of the IAEA. Tamtéž. Art III. 
206 SMČR při OSN, OBSE a ostatních MO ve Vídni. IAEA. [online]. 2017 [cit. 2017-05-06]. 
207 FISHER, D. History of the International Atomic Energy Agency. s. 458. 
208 FISHER, D. Tamtéž. s. 459. 
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tzv. bezjaderných zón, území, na kterých tyto úmluvy nakládání (resp. výrobu, strategické skladování  

a testování) s jadernými zbraněmi bez výjimky zakazují, nespadají do jurisdikce žádného jednotlivého 

státu. Ve všech případech jde o trvale neobydlená území (v současnosti), které lze považovat za hlavní 

výzkumné platformy sui generis, měly by být přístupné k mírovému využívání všemi zainteresovanými 

státy a jakékoliv zbraně v nich umístěné by znamenaly přímé ohrožení nejen politických soupeřů, ale  

i celého světa (zejména v případě vesmírného prostoru).  

Mezi uvedené demilitarizační smlouvy - Smlouvu o Antarktidě („the Antarctic Treaty“), Smlouvu 

o zásadách činnosti států při výzkumu/využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles („the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 

including the Moon and Other Celestial Bodies”) a Smlouvu o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných 

zbraní hromadného ničení na dně moří, oceánů a v jeho podzemí („the Treaty on the Prohibition of the 

Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean 

Floor and in the Subsoil Thereof”) - se často správně řadí i Dohoda o Měsíci z roku 1979 („the Agreement 

Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies“), jež svým obsahem doplnila, 

jakož i opětovně potvrdila stěžejní zásady vyjádřené v Kosmické smlouvě.209  

a. Smlouva o Antarktidě/The Antarctic Treaty/1959 

Když v roce 1959 došlo k přijetí historicky první mezinárodní smlouvy upravující právní 

režim obecně uznávaného mezinárodního prostoru – antarktické oblasti – původními dvanácti 

smluvními státy, jednalo se zároveň, soudě na základě ustanovení čl. I a čl. V příslušné smlouvy,  

i o první mezinárodní smlouvu prakticky zakládající existenci bezjaderné zóny, tj. zóny, ve které 

je jakékoliv nakládání s jadernými zbraněmi zakázáno (viz bod 5.5).  

Zatímco čl. I smlouvy obsahuje základní účel smlouvy a z něj vyplývající povinnost, tedy že 

antarktická oblast by měla navždy zůstat oblastí vyhrazenou striktně pro mírové účely („shall  

be used for peaceful purposes only“)210, a tudíž jsou v ní „zakázány veškerá opatření vojenské povahy, 

zejména pak zřizování vojenských základen a opevnění, provádění vojenských manévrů atestování 

zbraní („there shall be prohibited, any measures of a military nature, such as the establishment  

of military bases and fortifications, the carrying out of military maneuvers, as well as the testing of 

any type of weapons“)211, čl. V smlouvy zakazuje jaderné výbuchy a skladování radioaktivního 

materiálu („nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radioactive waste material  

shall be prohibited“).212 

V případě problému s interpretací či aplikací ustanovení smlouvy, je dotčeným stranám  

za účelem vyřešení sporu v souladu s čl. IX smlouvy umožněno zvolit jakékoli legální prostředky 

(bilaterální jednání, mediace, rozhodčí řízení) s tím, že pokud tyto prostředky selžou, bude 

případ předložen k posouzení Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ovšem jen pokud obě strany 

                                                           
209 BŘÍZA,V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 190-191. 
210 Antarctic Treaty of 1st December 1959. Art I. 
211 Antarctic Treaty of 1st December 1959. Art I. 
212 Antarctic Treaty of 1st December 1959. Art V. 
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souhlasí). Ačkoliv se lze domnívat (vzhledem k tomu, že kromě inspektorů zvolených smluvními 

státy, neexistuje žádný objektivní orgán, který by dokázal na řádné plnění smlouvy dohlížet,  

popř. jej závazně vynutit), že jde o ustanovení v praxi poměrně neefektivní, je důležité mít na  

paměti, že od roku 1961, kdy smlouva vstoupila v platnost, nedošlo k  rozepři mezi smluvními  

státy týkající se nerespektování antarktického režimu a zbraní.  

V současné době má smlouva celkem 53 smluvních stran včetně České republiky, která  

ke smlouvě přistoupila v roce 1993. 

b.  Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu/využívání kosmického prostoru včetně 

Měsíce a jiných nebeských těles/The Outer Space Treaty/1967 

Podobně jako v případě Smlouvy o Antarktidě, hlavním posláním tzv. Kosmické smlouvy, 

která vstoupila v platnost 10. října 1967, bylo vytvořit funkční systém mezinárodních pravidel,  

na základě kterých by smluvní státy jednaly při obecném využívání (zejm. vědeckém zkoumání) 

vesmírného prostoru přiléhajícím planetě Zemi. S vědomím skutečnosti, že samotný vesmírný 

prostor včetně hvězdných těles se v něm nacházejících by měl už z podstaty věci sloužit lidstvu 

jako celku (nikoliv několika vybraným, ekonomicky vyspělým státům), byla předmětná smlouva 

koncipována jako generální pakt prosazující společný postup a vzájemnou podporu smluvních 

států při svobodném výzkumu vesmírného prostoru.  

Jaderné zbraně smlouva adresuje v článku IV, který v odst. 1 stanoví, že „smluvní státy se 

zavazují neumisťovat na oběžnou dráhu kolem Země žádné objekty nesoucí jaderné zbraně či jakékoli 

jiné druhy zbraní hromadného ničení, nezavádět tyto zbraně na nebeská tělesa a nerozmisťovat tyto 

zbraně jakýmkoli jiným způsobem v kosmickém prostoru213 („state parties undertake not to place in 

orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass 

destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any 

other manner”). Vzhledem ke skutečnosti, že měsíc i jiná nebeská tělesa má být využíván pouze 

pro mírové účely, smlouva dále zakazuje i zřizování jakýchkoliv vojenských instalací, provádění 

zbraňových zkoušek a vojenských manévrů (s výjimkou užívání vojenských osob a vybavení pro 

vědecký výzkum) na Měsíci a jiných nebeských tělesech. 

To, co kosmická smlouva však nezakazuje, je rozmístění zbraní, které nejsou klasifikovány  

jako zbraně hromadného ničení, na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Je tomu tak především 

v důsledku prakticky nežádoucího dosažení naprosté demilitarizace vesmírného prostoru, kde  

je za určitých podmínek nezbytně nutné nakládat se zbraněmi určitého typu – např. v případech, 

kdy je zapotřebí sestřelit zastaralý satelit atd. Disponovat příručními zbraněmi musí koneckonců 

i vesmírný personál - nikoliv za účelem participace ve vesmírných přestřelkách, ale za účelem 

přežití za předpokladu, že by byli nuceni nouzově přistát v divočině, popř. za nepřátelskou linií.  

                                                           
213 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles z 10. října 1967. Článek IV. 
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Na rozdíl od smlouvy o Antarktidě, Kosmická smlouva neobsahuje ani jedno ustanovení, 

které by se týkalo sporů vzniklých z jejího nedodržování. Odpovědnost za porušení má ležet na 

smluvních státech, přičemž tyto jsou povinny vzájemně se informovat o aktivitách vyplývajících 

z Kosmické smlouvy.  

Kosmickou smlouvu ratifikovalo celkem 106 smluvních států, přičemž v roce 1979 došlo 

k jejímu doplnění prostřednictvím Dohody o Měsíci, která znovu potvrdila demilitarizaci Měsíce 

a doplnila Kosmickou smlouvu o podrobnější způsob monitorování a reportování výzkumných 

aktivit.214 

c. Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení 

na dně moře a oceánů a v jeho podzemí/The Seabed Arms Control Treaty/1971 

Poslední smlouva spjatá se zákazem jaderných (jakož i dalších zbraní hromadného ničení) 

v mezinárodních prostorech, je Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní 

hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí („the Treaty on the Prohibition of the 

Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the 

Ocean Floor and in the Subsoil Thereof“), která byla otevřena k podpisu od února 1971 a vstoupila 

v platnost 18. května 1972. Na přijetí smlouvy se shodly jak Spojené státy, tak i Sovětský svaz,  

a to především v závislosti na rapidním vývoji vojenských technologií během 70. let. Vojenské 

instalace s kapacitou pojmout a následně i vypravit jaderný arzenál vznikaly na všech možných 

strategických místech a bylo jen logické, že se hlavní jaderné mocnosti naopak pokoušely omezit 

další rozmísťování jaderných raket na území mimo jejich kontrolu a jurisdikci.  

Smluvní systém, ke kterému do dnešní doby přistoupilo celkem 94 smluvních států, je 

založen na ochraně „společného zájmu lidstva na pokroku v průzkumu a užívání dna moří a oceánů 

pro mírové účely“ („recognizing the common interest of mankind in the progress of the exploration 

and use of the sea-bed and the ocean floor for peaceful purposes”), a to prostřednictvím “zabránění 

závodům v jaderném zbrojení na dně moří a oceánů“ („prevention of a nuclear arms race on the sea-

bed and the ocean floor“).215 Smluvní státy se v souladu s článkem I. smlouvy zavazují „neinstalovat 

a nerozmisťovat na dně moří a oceánů, jakož i v jeho podzemí, mimo vnější hranici pásma mořské 

hodna (za hranicí 12 mil teritoriálních vod), jakékoliv jaderné zbraně nebo jakékoliv jiné druhy 

zbraní hromadného ničení, jakož i stavby, odpalovací zařízení a jakékoliv objekty určené pro 

skladování, zkoušení nebo používání takových zbraní“216 („not to emplant or emplace on the seabed 

and the ocean floor and in the subsoil thereof beyond the outer limit of a sea-bed zone, any nuclear 

weapons or any other types of weapons of mass destruction as well as structures, launching installations 

                                                           
214 BŘÍZA,V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 194. 
215 Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho 

podzemí z 11. února 1971. Preambule. 
216 Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho 

podzemí z 11. února 1971. Článek I. 
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or any other facilities specifically designed for storing, testing or using such weapons“). Zároveň se 

smluvní státy zavazují na výše uvedené zakázané činnosti přímo i nepřímo neparticipovat.  

Kontrolní mechanismus je založen na vzájemném pozorování, přičemž v případě, že nelze 

určitý problém na základě takto získaných poznatků vyřešit, je přípustné (po dohodě s ostatními 

smluvními státy) provést inspekci na místě. Pokud dotčené smluvní státy nedosáhnou dohody  

ani navzdory výsledkům inspekce, lze případ podstoupit Radě bezpečnosti OSN. 

5.3 ZÁKAZ ZKOUŠEK JADERNÝCH ZBRANÍ/NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 

Ačkoliv se během 60. a 70. let 20. století podařilo mezinárodnímu společenství alespoň vyřešit 

formálně většinu otázek spjatých s možností uskladnění jaderných zbraní v mezinárodních prostorech, 

do popředí se začala velmi rychle dostávat problematika nová, a to možnost nikým neřízeného šíření 

jaderných technologií napříč mezinárodním spektrem a nutnost regulace provádění jaderných testů. 

Řešení první otázky, tj. nutnosti prevence nelimitovaného šíření jaderných technologií jak pro 

vojenské, tak pro mírové účely (už díky své podstatě technologií dvojího užití mohly být velice snadno 

transformovány na technologie vojenské), se spíše než autoritativní shodou světových supervelmocí 

stalo výsledkem oboustranně výhodného kompromisu mezi jadernými a nejadernými státy, který byl 

zachycen do podoby obecné Smlouvy o nešíření jaderných zbraní („The Treaty on the Non-Proliferation 

of Nuclear Weapons“) v roce 1968. Režim, který smlouva ve vzájemné součinnosti s IAEA představila, 

se ukázal prospěšným a funkčním dodnes, a to i přes některé jeho nedokonalosti způsobené především 

změnami v mezinárodní praxi. 

Naopak, dosažení shody týkající se provádění jaderných testů, se rychle ukázalo být závodem 

na podstatně delší trať. Zatímco oficiální politika Spojených států propagovala mírové využití jaderné 

energie, pod záminkou zvyšování kapacity čelit jadernému útoku a obranyschopnosti země docházelo 

nejen k neustálému šíření produkce jaderných zbraní, ale i ke stavbě nových jaderných komplexů 

způsobilých k odpalování mezikontinentálních balistických raket a prvních jaderných ponorek. Jejich 

největší konkurent, Sovětský svaz, snad kromě hlásání mírových záměrů, postupoval velmi obdobně. 

Jaderné testy, které byly důležitou součástí vývoje jaderných vojenských technologií už od počátku, se 

tak kromě prostředku vedoucího ke zdokonalení těchto technologií staly navíc účinným prostředkem 

demonstrace vojenské síly na obou stranách. V závislosti na tom, jak se Studená válka vyvíjela, se pak 

počet jaderných testů buď zvyšoval (s čímž byly spojeny buď jednorázové incidenty jako např. případy 

nemoci z ozáření, či negativní efekty na životní prostředí), nebo klesal. 

K částečnému omezení jaderných testů došlo poprvé v roce 1963, kdy byla podepsána Smlouva  

o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou („the Treaty Banning Nuclear Weapon 

Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water“), nicméně, jak už název napovídá, s platností 

pouze pro mezinárodní prostory, ve kterých nebylo možné provádět směrodatná měření. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Sovětský svaz poměrně rezolutně odmítal uzavření jakékoliv smlouvy, jejíž součástí by  

byl verifikační mechanismus spoléhající se na provádění inspekcí na místě, k dalšímu pokusu omezit 

jaderné testování došlo až v roce 1974 v podobě uzavření Smlouvy o omezení podzemních jaderných 
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zkoušek („the Treaty on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests“). V souvislosti s tím pak o 

dva roky později došlo k uzavření Smlouvy o využití jaderných výbuchů pro mírové účely („the Peaceful 

Nuclear Explosion Treaty“), která Smlouvu o omezení podzemních jaderných zkoušek ve své podstatě 

doplňovala (k ratifikaci obou smluv došlo až v roce 1990).  

Za dosud nejambicióznější smlouvu, která by v okamžiku nabytí účinnosti měla omezit veškeré 

jaderné výbuchy, tedy jak pro vojenské, tak pro mírové účely, je považována Smlouva o úplném zákazu 

jaderných zkoušek („the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty“) z roku 1996. 

a. Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou/The Treaty  

Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water/1963 

Uzavření historicky první smlouvy, jejímž předmětem bylo částečné omezení provádění 

jaderných zkoušek, tj. Smlouvy o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou, 

známé také jako Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek, se stalo fakticky možným až po 

skončení tzv. kubánské krize v roce 1962.217  

Kubánská krize, v jejímž průběhu došlo k rozmístění balistických raket středního doletu 

opatřených jadernými hlavicemi na území Kuby Sověty (primárně za účelem vyrovnání výhody 

v podobě existence amerických základen na území Turecka), měla za následek výraznou změnu 

přístupu představitelů obou jaderných supervelmocí – tedy jak prezidenta Johna F. Kennedyho, 

tak tehdejšího prvního tajemníka komunistické strany, Nikity S. Chruščova. Odvrácení jaderné 

konfrontace na poslední chvíli způsobilo, že Sovětský svaz přestal rezolutně odmítat myšlenku 

částečného omezení jaderných testů a Kennedy získal pro své pokusy o kontrolu zbrojení větší 

podporu amerického kongresu. Obě strany téměř okamžitě pochopily, že podobně vyhrocená 

situace se nesmí v budoucnu už nikdy opakovat a omezení množství, jakož i účinnosti jaderných 

zbraní je prakticky nevyhnutelné.  

Když v roce 1963 Sovětský svaz přistoupil na americký návrh smlouvy o zákazu jaderných 

zkoušek, stalo se tak proto, že předmětný návrh se vztahoval pouze na jaderné testy prováděné 

v atmosféře (včetně horní hranice), vesmíru a oblasti pod vodní hladinou, včetně teritoriálních  

a mezinárodních vod, ale i v jiném prostředí, kde by potenciální jaderný výbuch mohl způsobit 

vznik radiace na území třetího státu218 („in the atmosphere, beyond its limits, including outer space,  

or under water, including territorial waters or high seas, or in any environment if such explosion 

causes radioactive debris to be present outsider territorial limits of the state under whose jurisdiction 

or control such explosion is conducted”). Jakýkoliv jiný kompromis, který by zahrnoval omezení 

provádění jaderných testů na výsostném území jedné nebo druhé supervelmoci, nebyl optikou 

Sovětského svazu (a tudíž i Spojených států) možný – provádění inspekcí na místě, bez kterých 

by se příslušná smlouva logicky neobešla, bylo pro důvody možné špionáže a s tím spojeného 

odhalení skutečných sovětských jaderných kapacit Sovětským svazem zcela vyloučeno. Naopak, 

                                                           
217 CIRINCIONE, J. Bomb Scare. s. 39. 
218 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou ze dne 5. srpna 1963. Článek I. 
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jaderná aktivita v oblastech jako atmosféra, vesmír nebo oblasti umístěné pod vodní hladinou, 

mohla být efektivně monitorována národními technickými prostředky (např. sběr akustických 

signálů, pozorování rentgenového záření)219, které nevyžadovaly faktický vstup na území jiného 

státu.220 

K podpisu Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek došlo dne 5. srpna v Moskvě, 

přičemž v platnost vstoupila 10. října 1963. Zatímco prvotními signatáři předmětné smlouvy 

byly pouze Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie, v průběhu následujících let přistoupilo 

dalších 123 smluvních států (z toho 10 států smlouvu doposud neratifikovalo). 

Co se koncepce týče, Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek obsahuje preambuli  

a 5 článků. Preambule obsahuje obecně stanovený závazek smluvních stran, kterým je „dosažení 

dohody o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou v souladu s cíli OSN, 

která by skoncovala se závody ve zbrojení a odstranila pohnutky k výrobě a zkouškám všech druhů 

zbraní, včetně jaderných“221 („achievement of an agreement on general and complete disarmament 

under strict international control in accordance with the objectives of the UN which would put end 

to the armaments race and eliminate the incentive to production and testing of all kinds of weapons, 

including nuclear weapons”) a s tím spojené permanentní ukončení testů jaderných zbraní tak, 

aby nedošlo k zamoření životního prostředí.  

Nejvýznamnějším článkem smlouvy je článek I., který obsahuje závazek smluvních stran 

„zakázat, předcházet a neprovádět“222 („to prohibit, to prevent and not to carry out“) na příslušném 

území, které spravují, nebo jinak spadá pod jejich kontrolu, pokusné výbuchy jaderných zbraní. 

Zakázáno je pochopitelně i podněcování, povzbuzování či další účast smluvních států při těchto 

činnostech, přičemž přijaté závazky mají pozitivně přispět k dosažení zákazu všech jaderných 

výbuchů navždy. Zbývající 4 články se zabývají možnostmi změny smlouvy a procedurou s tím 

spjatou, přistoupením dalších smluvních státu včetně ratifikace, neomezenou platností smlouvy 

a podmínkami výpovědí.  

Jak už bylo uvedeno výše, vzhledem k požadavkům propagovaným Sovětským svazem text 

smlouvy neobsahoval žádný verifikační mechanismus. I přes to, že se tato absence mohla jevit na 

první pohled jako poměrně nezvyklý ústupek, dohodnout se na jiné alternativě během studené 

války nebylo možné. Významný pokrok v oblasti technických zařízení (především ve Spojených 

státech), prostřednictvím kterých byly ostatní smluvní státy schopny sledovat neautorizované 

jaderné výbuchy, spolu s nezpochybnitelnou vůlí zainteresovaných smluvních států však zajistil, 

že ustanovení smlouvy byly bezvýjimečně dodržovány. Smlouva o částečném zákazu jaderných 

zkoušek se tak stala velice úspěšným počinem v oblasti kontroly zbrojení a stupněm vedoucím 

ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní z roku 1968. 

                                                           
219 BŘÍZA, V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 89. 
220 JOHN F. KENNEDY: PRESIDENTAL LIBRARY AND MUSEUM. NTBT. [online]. 2017 [cit. 2017-06-03]. 
221 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou ze dne 5. srpna 1963. Preambule. 
222 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou ze dne 5. srpna 1963. Článek I. 



84 
 

 

 

b. Smlouva o nešíření jaderných zbraní/The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons/1968 

Jak už bylo zmíněno výše, jaderné zbraně se staly mezinárodní hrozbou již mnohem dříve, 

než došlo k jejich svržení na Hirošimu a Nagasaki, tj. faktické manifestaci jejich destruktivní síly.  

Koneckonců, již publikované poznatky objevitelů štěpné reakce, vědců Strassmana a Hahna ve 

značné míře poukazovaly na nebezpečí využití nově nalezené energie pro stavbu jaderné bomby 

pod taktovkou válčících velmocí. Situaci se nepodařilo vyřešit ani během trvání monopolu USA, 

který skončil v roce 1949 představením sovětského semipalatinského zázraku. Vlastní jaderné 

zbraně navíc velice rychle vyvinuly i další velmoci, jako např. Velká Británie, Francie a Čína.  

Studená válka, s ní spojené soupeření dvou ideologicky zcela odlišných bloků a predikce,  

že dřív nebo později dojde k rozšíření jaderných zbraní do všech vyspělých států, nutily Spojené 

státy k zahájení tažení proti tomuto rozšíření s cílem dosažení jakési „únosné“ rovnováhy mezi 

procesy jaderného nešíření a odzbrojení. Vědomy si skutečnosti, že taková rovnováha nemůže 

v žádném případě znamenat zničení veškerých jaderných zbraní (ačkoliv bylo pravdou, že bez 

jaderných zbraní by neexistovalo ani riziko, že budou použity, ať už cíleně či v důsledku nehody). 

Pandořina skřínka byla přece jen už jednou otevřena – Spojené státy mezi léty 1945 až 1968 

učinily nespočet pokusů o to, aby došlo jak k omezení vývoje a výroby jaderných zbraní, popř. 

snížení počtu míst, kde bylo možné tyto zbraně testovat a uskladňovat, tak ke snížení počtů již 

existujících jaderných zbraní. I přes to, že některé z iniciativ Spojených států se později ukázaly  

jako nečekaně úspěšné (zejména ty, které se týkaly omezení nakládání s jadernými zbraněmi  

v mezinárodních prostorech), realizace návrhů jako Acheson-Lilienthalova zpráva nebo na něj 

navazujícího Baruchova plánu223, usilujících o vytvoření dohledového orgánu s všeobjímajícími 

kompetencemi v oblasti nakládání s jaderným materiálem v rámci OSN se pro nesouhlas SSSR 

ukázaly jako nemožné.  

Když po konci kubánské krize nastalo částečné uvolnění mezinárodních vztahů mezi USA  

a SSSR a v roce 1963 došlo k podpisu Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek, vlastnilo 

jaderné zbraně celkem 5 států, přičemž další měly záhy následovat. Jaderná expanze neplatila 

navíc jen pro vojenskou výrobu – pod záštitou Mezinárodní agentury pro atomovou energii začalo 

mnoho státu využívat jadernou energii pro výrobu elektřiny (úkolem opatření vydaných IAEA 

pak bylo zabránit případům, ve kterých by mělo dojít k transformaci mírového využití jaderné 

energie na využití vojenské). Vzhledem k tomu, že neexistoval nástroj, prostřednictvím kterého 

by bylo možné šíření jaderných zbraní zastavit, státy se rozhodly přistoupit na systém omezení 

jak počtu, tak majitelů jaderných zbraní, a to (v mnoha případech) výměnou za výhody, které 
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status nejaderných států skýtal. Výsledkem tohoto postupu bylo uzavření Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní („the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons“) v roce 1968, která je 

považována za jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti regulace jaderných zbraní.  

Koncepce NPT 

K podpisu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, známé také pod anglickou zkratkou NPT, 

došlo 1. července 1968. Jednalo se o smlouvu, která byla ve své podstatě výsledkem dlouhých a 

náročných jednání (odhlédneme-li od skutečnosti, že o nešíření jaderných zbraní se mnohé státy 

pokoušely už od momentu vytvoření prvních prototypů), během kterých opakovaně docházelo 

ke střetu názorových proudů politicky a ideologicky nekompatibilních velmocí. Za problémový 

bylo možné považovat koneckonců i rozpor mezi jadernými a nejadernými státy, kdy na rozdíl 

od nejaderných států, které volaly po rychlém a efektivním odzbrojení, státy jaderné usilovaly 

o co nejdelší uchování vlastního monopolu. 

Kontinuální neochota a nedůvěra Sovětského svazu akceptovat jakékoliv požadavky USA 

částečně opadla až s koncem Kubánské raketové krize, kdy si obě velmoci uvědomily, že dosažení 

dohody regulující nakládání s jadernými zbraněmi včetně odzbrojení je de facto jediný způsob, 

jak odvrátit hrozící celosvětovou nukleární katastrofu. Společný návrh smlouvy (schválený SSSR 

a USA na společných bilaterálních jednáních) byl v roce 1968 předložen Výboru pro odzbrojení 

OSN a následně v rámci připomínkového řízení i ostatním nejaderným státům.224  

Smlouva o nešíření jaderných zbraní vstoupila v platnost v souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy 

po její ratifikaci Spojenými státy, Sovětským svazem, Velkou Británií a 40 dalšími signatářskými 

státy v roce 1970. I když byla platnost smlouvy zpočátku plánována na 25 let, v roce 1995 byla 

prodloužena na neomezenou dobu. I přes to, že prvotní myšlenkou, na základě které měla být 

NPT uzavřena, byla pouze snaha o závazné zakotvení nešíření jaderných zbraní (popř. závazku 

nejaderných států, aby o jaderné zbraně neusilovaly) v obecně přijatelné mezinárodní smlouvě, 

později došlo i k zakomponování ustanovení o jaderném odzbrojení a mírovém využití jaderné 

energie. Tím došlo ke zformování tří hlavních pilířů NPT, které spolu přímo souvisejí a které by 

jen velice těžko mohly být regulovány samostatně. 

Co se obsahu NPT týče, smlouva obsahuje preambuli a 11 článků. Preambule, jak už to 

bývá u podobných smluv zvykem, deklaruje nutnost vynaložit veškeré úsilí za účelem odvrátit 

hrozbu jaderné války, a to pomocí omezení jaderného zbrojení (které by její pravděpodobnost 

podstatně zvýšilo), podpory využívání jaderné energie pro mírové účely vycházející z činnosti 

IAEA a s tím spojeného dodržování záruk, jaderného odzbrojení a v neposlední řadě i odhodlání 

pokračovat v mezinárodním dialogu týkajícím se následné regulace jaderných zbraní, zmírnění 

geopolitického napětí a posilování důvěry mezi státy. 

Za nejstěžejnější součást NPT lze bezesporu považovat články I. a II. smlouvy, jež mimo 

jiné rozdělují smluvní státy do dvou kategorií – na jaderné a nejaderné. Článek I. NPT cílí na 
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státy jaderné, které zavazuje „nepředávat přímo ani nepřímo jaderné zbraně nebo jiná jaderná 

výbušná zařízení, ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo jadernými výbušnými zařízeními, jakož  

i žádným způsobem nepodporovat, nepodněcovat a nepovzbuzovat jakýkoliv nejaderný stát k výrobě 

nebo k získání jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení jakýmkoliv jiným způsobem 

nebo k získání kontroly nad nimi“ („not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or 

other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; 

and not in any way to assist, encourage or induce non-nuclear weapon state to create or otherwise 

acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive 

devices”).225 Za jaderné státy je v tomto kontextu možné považovat všechny smluvní státy NPT,  

které vyrobily jadernou bombu a provedly její úspěšný test do roku 1967, tj. USA, SSSR, Čína, 

Francie a Velká Británie (jaderné státy de iure). Článek II. NPT se naopak zabývá povinností 

nejaderných států „nepřijímat přímo nebo nepřímo od kohokoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná 

výbušná zařízení ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními, nevyrábět jaderné 

zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, ani je nezískávat jakýmkoliv jiným způsobem, ani 

nevyhledávat a nepřijímat jakoukoliv pomoc při výrobě jaderných zbraní nebo jiných jaderných 

výbušných zařízení“ („not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or 

other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or 

indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; 

and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear 

explosive devices”).226 

Předmět článku III. NPT tvoří problematika bezpečnostních záruk, které se ve formě  

dohody uzavřené s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dle jejího statutu) zavazují 

přijmout nejaderné státy („safeguards“), a to tak, aby došlo k zamezení neoprávněného převodu 

jaderné mírové výroby na výrobu vojenskou. Ve své podstatě jde o záruky, které jsou uplatněny 

na veškerý výchozí či speciální štěpný materiál („source or special fissionable material“) na území, 

v jurisdikci nebo pod kontrolou smluvního státu, popř. na zařízení pro nakládání s výše uvedeným 

materiálem, které se smluvní státy zavazují nedávat k dispozici třetím stranám (pokud nejde  

o případy, kdy již platí jiné bezpečnostní záruky). Takto přijaté bezpečnostní záruky však nesmí 

žádným způsobem omezovat jak ekonomický nebo technologický rozvoj příslušného smluvního 

státu, tak mezinárodní spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie.227 Zároveň jsou tyto 

záruky jádrem mechanismu, který umožňuje kontrolu plnění ustanovení NPT prostřednictvím 

IAEA. Součástí dohod, které v souladu s výše uvedeným článkem smluvní státy s IAEA uzavírají, 

je totiž primárně povinnost deklarovat jaderné materiály jako např. thorium nebo uran, které 

se nacházejí na území státu či pod jeho kontrolou (materiály jsou evidovány v národní evidenci 
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příslušného smluvního státu, který následně informuje IAEA). Za účelem posouzení skutečného 

stavu jsou pak zástupci IAEA oprávněni provádět v jednotlivých státech nezávislé inspekce.  

Právo bez jakékoliv diskriminace pozitivně podporovat výzkum, výrobu a využití jaderné 

energie pro mírové účely tak dlouho, dokud budou dodrženy pravidla v článcích I. a II. NPT,  

tvoří obsah článku IV. NPT. S tím je pochopitelně spojeno také co nejširší sdílení informací  

a podpora mezinárodní spolupráce, zejména s nejadernými smluvními státy. Zvláštní pozornost 

je věnována také prospěchu z řízeného využití jaderných výbuchů, a to ve vztahu jak k jaderným, 

tak i nejaderným státům, které právo na přístup k tomuto prospěchu mají na základě zvláštní 

dohody nebo prostřednictvím speciálně zřízeného mezinárodního orgánu. 

Základ pro jaderné odzbrojení představuje článek VI. smlouvy, jež stanoví závazek států 

jednat o „účinných opatřeních k zastavení závodu v jaderném zbrojení v budoucnosti a k jadernému 

odzbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní 

kontrolou“ 228 („to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to the cessation 

of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament and on a treaty on general and 

complete disarmament under strict and effective international control“). I když by se dalo říci, že 

daný článek v jistém smyslu představoval vítězství nejaderných států (které logicky usilovaly  

o odzbrojení více než státy jaderné), díky neochotě jaderných států na myšlenku odzbrojení 

vůbec přistoupit, se postupem času ukázal jako problematický.229 Na druhou stranu, ustanovení 

článku VII. NPT pojednávající o možnosti vytvoření regionálních bezjaderných zón sklidilo 

v praxi velký úspěch, kdy výsledkem bylo vytvoření celkem 5 bezjaderných zón. 

Zbývající články VIII. až XI. NPT se zabývají funkčními a organizačními aspekty NPT, tj. 

upravují průběh změnového řízení, proceduru svolávání konferencí v pětiletém intervalu za 

účelem kritického zhodnocení dodržování ustanovení smlouvy (včetně konference po 25 letech 

platnosti smlouvy), přistoupení dalších smluvních státu a ratifikaci, platnost a účinnost smlouvy 

včetně možnosti odstoupení v případě, že by se objevily „mimořádné okolnosti související s obsahem 

smlouvy, které by ohrozily svrchované zájmy dané země“.230 

Smlouva o nešíření jaderných zbraní je mezinárodní smlouvou s dosud největším počtem 

ratifikujících států v historii. Celkový počet signatářů dosáhl v roce 2017 až k číslu 191, s tím,  

že členy nejsou Indie, Izrael, Pákistán, Jižní Súdán a Severní Korea (Čínská republika ke smlouvě 

sice přistoupila, nicméně její mezinárodní status je dosud do jisté míry problematický).  

Následky přijetí NPT, její efektivita a činnost IAEA 

Hned na úvod je třeba poznamenat, že kompromis mezi jadernými a nejadernými státy, na 

jehož základě je NPT postavena, sice nedokázal tolik obávané šíření jaderných zbraní okamžitě 

zastavit, nicméně dokázal jeho proces značně zpomalit prostřednictvím propracované regulace, 
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jejíž součástí byly i výhody poskytované nejaderným státům s nulovými vyhlídkami na vlastní 

jaderné zbraně (jak se později správně ukázalo, tyto výhody byly v mnoha případech důvodem 

k tomu, aby se příslušné nejaderné státy zřekly svého jaderného programu v budoucnu). I přes 

to, že však NPT byla mnohými prohlášena za dosud největší úspěch na poli regulace jaderného 

zbrojení, nešlo ani zdaleka o právní počin objektivně dokonalý – netrvalo dlouho a její účinnost 

začaly narušovat systémové problémy, spjaté jak s neuniverzálním charakterem, tak s nutností 

přizpůsobovat smlouvu neustále se měnícím reáliím. Nejvíce problematickým ustanovením se 

pak, dle mého názoru, stal článek VI. NPT týkající se závazku smluvních stran vynaložit úsilí za 

účelem dosažení jaderného odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou.  

V době uzavření NPT existovalo pouze 5 států, které vlastnily jaderné zbraně, tj. Spojené 

státy, Sovětský svaz, Francie, Čína a Velká Británie, přičemž Spojené státy, Sovětský svaz a Velká 

Británie se následně staly „depozitními“ vládami. Samotná NPT pak oficiálně rozdělila skupinu 

smluvních států na dvě části – státy jaderné a nejaderné. Zatímco jaderné státy nechtěly ztratit  

za své právo disponovat jadernými zbraněmi, nejaderné státy logicky požadovaly bezpečnostní 

záruky (v případě, že by přistoupily na závazek navždy se vzdát svého jaderného výzkumu), jež 

by kompenzovaly jejich strategickou nevýhodu a zároveň by zaručily, že proti nim těchto zbraní 

nebude nikdy použito. Vzhledem k tomu, že smluvního zakotvení komplexních a přesných záruk 

nešlo v době uzavření NPT dosáhnout (aniž by se automaticky nezvýšila pravděpodobnost NPT 

nepodepsat), některá ustanovení NPT (např. ustanovení týkající se jaderného odzbrojení) byla 

formulována příliš obecně a vágně, což vytvořilo určitý manévrovací prostor pro jaderné státy. 

Situace byla navíc ztížená skutečností, že každé dobrovolné přistoupení k procesu odzbrojení by 

bylo v průběhu Studené války rozhodnutím velice problematickým (a nestrategickým). Další 

problém spojený s uvedeným rozdělením byl ten fakt, že přistoupením k NPT vznikla kategorie  

tzv. formálních jaderných států. To ale samo o sobě neznamenalo, že ostatní státy, které k NPT 

nepřistoupí a časem si vojenskou jadernou technologii opatří, se budou muset jaderných zbraní 

následně vzdát. Skupina neformálních jaderných států, kterou dnes tvoří Indie, Pákistán a dle 

všech dostupných informací i Izrael a Severní Korea, v jistém slova smyslu popírá univerzálnost  

a účinnost NPT. I když neexistuje žádný důvod domnívat se, že nepřistoupení států ke smlouvě 

automaticky znamená snahu směřující k jejímu porušení (zvlášť pokud jsou neformální jaderné 

státy ochotny přijmout bezpečnostní záruky IAEA), představují neformální jaderné státy stále 

jakousi divokou kartu, zejména z hlediska nejaderných smluvních států. Na druhou stranu, lze 

polemizovat o tom, zdali není postup států, jako je např. Indie nebo Pakistán, ospravedlnitelný  

- přece jen se jedná o státy, které získaly vlastní jadernou zbraň až dávno po podpisu NPT, a tudíž 

nemohly získat privilegované postavení a stát se formálními jadernými státy.231 Ztráta jediného 

prostředku jaderné deterence je pro mnohé z těchto států (pokud by přijaly nejaderný status), 

dle mého názoru dodnes příliš vysoká. 

                                                           
231 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. India, China & NPT. [online]. 2016 [cit. 2017-06-24]. 
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Mezi nejvíce kritizovaná ustanovení NPT patří ustanovení článku X. NPT týkající se 

možnosti odstoupení od smlouvy. Jak už bylo nastíněno výše, za předpokladu, že se vyskytnou 

mimořádné okolnosti související s obsahem smlouvy, které jsou způsobilé ohrozit svrchovanost 

příslušného smluvního státu, má tento smluvní stát právo od smlouvy odstoupit s podmínkou,  

že o tomto odstoupení uvědomí ostatní smluvní státy maximálně 3 měsíce předem. Ve chvíli, kdy 

smluvní stát od smlouvy odstoupí, je prakticky nemožné jej postihnout za neplnění smluvních 

závazků (ať už minulých, nebo budoucích). Jedinou možností následně přicházející v úvahu, je 

užití kapitoly VII. Charty OSN (prodloužení nebo blokace odstoupení) v případě, kdy by hrozilo 

porušení mezinárodní bezpečnosti. I když k odstoupení od NPT došlo v historii pouze jednou 

(Severní Koreou v roce 2003, která po odstoupení obnovila provoz ve svém jaderném zařízení  

a vypověděla inspektory IAEA), skutečnost, že jeho možnost ve smlouvě stále existuje v od roku 

nezměněné podobě, mnoho smluvních států znepokojuje. Zatímco v době přijetí NPT (během 

Studené války) představovala klauzule o odstoupení prostředek, jak zamezit špionáži ze strany 

IAEA, v okamžiku, kdy se členství v NPT stalo téměř univerzálním, je dle mého názoru diskuze  

o omezení možnosti odstoupení na místě.  Postupné zpřísňování režimu NPT, stejně jako záruk 

IAEA je koneckonců v souladu s procesem jaderného odzbrojení.  

Dalším, v současné době poměrně diskutovaným, problémem spjatým s NPT je existence 

nestátních činitelů, které se mohou (většinou bez vědomí smluvního státu, na jehož území svou 

činnost vyvíjejí) zmocnit sledovaného jaderného materiálu. Vzhledem k tomu, že koncept záruk, 

se kterým systém NPT pracoval přibližně do konce 20. století, neobsahoval dostatečně efektivní 

prostředky kontroly vztahující se na uvedené nestátní činitele, došlo v roce 1997 ke schválení 

Dodatkového protokolu („Additional Protocol“). Obsahem tohoto Dodatkového protokolu, který 

je v současné době účinný ve 129 smluvních státech a společenství EUROATOM (dalších 19 států 

Dodatkový protokol podepsalo), je zpřísnění verifikačních mechanismů do té míry, aby bylo  

možné odhalit existenci nedeklarovaného jaderného materiálu. Tzv. integrovaný systém záruk, 

který na základě spojení dohod uzavřených dle NPT a Dodatkového protokolu vznikl, umožňuje 

inspektorům IAEA širší oprávnění např. při kontrole jaderného palivového cyklu, a to od jeho 

počátku do konce.232 Stejně jako NPT, ani integrovaný systém záruk však není objektivně bez 

chyby. Průběh inspekcí deklarovaného materiálu a jaderných zařízení dostál s implementací 

Dodatkového protokolu sice podstatného zdokonalení, nicméně současně neznamenal všemocný 

prostředek na odhalení nedeklarovaného materiálu – hlavně v moderní době, kdy teroristické 

skupiny nebo příslušníci paramilitárních režimů využívají veškerá dostupná inovativní řešení, 

jak nelegálně opatřený materiál skrýt před zraky příslušných autorit. Nezodpovězenou otázkou 

tedy i nadále zůstává, jak bezpečnostní záruky současného systému zdokonalit. Je totiž třeba mít 

na paměti, že i samotné smluvní státy jsou jako takové ochotny tolerovat pouze určité porušení 

vlastní svrchovanosti, byť za účelem podstatného mezinárodního zájmu.  

                                                           
232 IAEA. Additional Protocol. [online]. 2017 [cit. 2017-06-24]. 
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Ačkoliv od roku 1968 došlo k mnoha změnám (především v přístupu USA a SSSR), nechuť 

vůči jadernému odzbrojení charakteristická pro všechny jaderné státy dosud zcela nepolevila. 

Nespokojenost nejaderných států s „příliš pomalým“ dohadováním nad finální podobou procesu 

odzbrojení se v plné síle projevila na IV. konferenci o přezkoumání NPT konané v roce 1990.233 

Nejistota související s postupným rozkladem Východního bloku se projevovala jak ve frustraci, 

tak  ve všeobecné neochotě nejaderných států důvěřovat ve změnu k lepšímu. Ať už byla situace 

jakákoliv, NPT v té době stále zůstávala jedinou multilaterální dohodou zabývající se jaderným 

odzbrojením. K podstatné změně došlo po roce 1991, tj. po pádu Východního bloku, kdy mnoho 

států, které jaderné zbraně vlastnily a nebyly signatáři NPT, se rozhodlo těchto zbraní vzdát  

a k NPT přistoupit. Vzhledem k tomu, že napětí mezi smluvními státy se výrazně snížilo, mohlo 

být do programu V. konference o přezkoumání NPT konané v roce 1995 zahrnuto prodloužení 

smlouvy a přijetí „harmonogramu“ jaderného odzbrojení. Jednalo se o soubor principů a cílů 

nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojení („The Principles and Objectives for Nuclear  

Non-Proliferation and Disarmament“), jehož cílem bylo zachycení důležitých zásad a mezníků 

(např. uzavření Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek do roku 1996 atd.) směřujících až  

k naprostému jadernému odzbrojení.234 

Jak už to ale v mezinárodní rovině bývá pravidlem, nic se neděje ze dne na den a ani dnes, 

po více než 20 letech od V. konference, nebylo kompletního jaderného odzbrojení dosaženo. Na 

druhou stranu, je třeba si uvědomit, že jde o proces značně náročný, kdy každý dílčí ústupek ze 

strany (formálních i neformálních) jaderných států týkající se jaderného odzbrojení, je těmito 

státy stále vnímán jako potenciální ohrožení jejich pozice v mezinárodním společenství. I přes 

tyto konstantní problémy lze však téměř s jistotou presumovat, že nejaderné státy budou volat  

po dosažení širšího jaderného odzbrojení se stále větším odhodlání. Tyto tendence koneckonců 

dokazuje i fakt, že problematika jaderného odzbrojení je na program konferencí o přezkoumání 

NPT zahrnována se železnou pravidelností (vedle zefektivnění kontrolních mechanismů IAEA  

a s tím spojeným posilováním záruk, vytváření nových nejaderných zón, přistoupení států k NPT 

nebo problematiky jaderného terorismu). 

Posledním problémem, který považuji za důležité v souvislosti s efektivitou NPT zmínit,  

je neautorizované jaderné zbrojení a s ním související porušení NPT. Vzhledem k tomu, že NPT 

přímo neuvádí žádný mechanismus, na základě kterého by bylo možné potrestat jak smluvní 

stát, tak třetí subjekt operující na území nebo pod kontrolou tohoto státu, lze následky porušení 

závazků plynoucích z NPT považovat za poměrně problematické a diskutabilní. Zatímco v Libyi 

(smluvním státem NPT od 1968) se podařilo dosáhnout souladu se Smlouvou prostřednictvím 

diplomacie, Irák (smluvním státem NPT od 1968) od jaderných aktivit upustil po pádu režimu 

Saddáma Hussaina a Írán (smluvním státem NPT od 1968) souhlasil s úpravou obohaceného 

                                                           
233 BŘÍZA, V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 135. 
234 Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament of 20th May 1995. 
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uranu a snížením jaderných kapacit235, složitá situace v Severní Koreji (odstoupila od NPT v roce 

2003) stále přetrvává. 

Na základě všech výše uvedených důvodů je možné konstatovat, že ačkoliv NPT skutečně 

veškerá, v ní vkládána (místy velice naivní) očekávání, nenaplnila, její věhlas jí není přisuzován  

jen tak. Byť z počátku nedokonalý, Smlouva o nešíření jaderných zbraní nabídla mechanismus 

regulace citlivé problematiky, na kterou bylo na počátku Studené války nahlíženo, jako na něco 

zcela neregulovatelného (vzdát se jediného prostředku jaderné deterence bez jakékoliv záruky 

automaticky znamenalo vydat se na pospas mezinárodnímu gambitu). Samozřejmě není možné 

tvrdit, že dosud nevyřešené problémy spjaté s platností NPT, dále doprovázené neuspokojivými 

výsledky pravidelných přezkumných konferencí, představují neřešitelné problémy, se kterými  

se smluvní státy musí smířit. Na stranu druhou, od formálního konce světové bipolarity zatím 

uplynulo zhruba 26 let – dost dlouhá doba na to, aby byl částečně naplněn průměrný lidský 

život, nicméně dost krátká na to, aby padlo definitivní rozhodnutí o zbrani, jejíž vlastnictví  

samo o sobě určuje status vojenské velmoci a kvůli které se už přes půl století prakticky neválčí 

(na světovém měřítku). Tak dlouho, dokud konečné rozhodnutí nepadne, nebude mého názoru 

možné jak plně uspokojit nejaderné státy, jejichž cílem vždy bylo a bude jaderné odzbrojení, 

tak snížit hrozbu použití jaderné zbraně třetími stranami, které o její získání, popř. sestrojení 

vždy budou usilovat.  

Skutečnost, že NPT sice nepředstavuje regulaci, kterou bychom si zasloužili, ale rozhodně 

regulaci, kterou potřebujeme, dokládá v jistém smyslu i samotné chování participujících států. 

Když v roce 1963 Robert McNamara, ministr obrany USA a člen administrativy prezidenta J. F. 

Kennedyho provedl průzkum, odhadl počet států s nejpravděpodobnějším potenciálem získat 

jadernou zbraň v následujících letech na 19. Jeho predikce se však nenaplnily, a to především 

v důsledku přijetí NPT, která šíření jaderných zbraní jednoznačně zpomalila. Díky výhodnému 

kompromisu mezi jadernými a nejadernými státy, jaderné zbraně získala pouze nepatrná část 

států, přičemž ostatní státy vyměnily možnost omezené výroby jaderných zbraní za v podstatě 

neomezený přístup k mírovým jaderným technologiím. Tento vývoj by však nenastal bez toho, 

aby státy samotné začaly vnímat NPT jako podstatný prostředek k nešíření jaderných zbraní –  

to lze koneckonců usuzovat i s ohledem na stále vzrůstající kolektivní tlak vyvíjený nejadernými 

státy jak na státy jaderné, tak i na státy mimo režim NPT. Zatímco jaderným státům je vyčítáno 

privilegované postavení, státům stojícím mimo režim NPT jejich neochota nepřiznat/neomezit 

své jaderné možnosti. Za předpokladu, že nedojde ke (značně nepravděpodobné) změně dikce 

NPT, neexistuje žádný způsob, jak by dnes nečlenské státy mohly získat svým přístupem status 

formálního jaderného státu. To pochopitelně znesnadňuje jakoukoliv cestu k efektivní dohodě 

v podobě např. uzavření dodatečného protokolu k NPT, kterým by tyto státy vyslovily souhlas 

řídit se obdobnými pravidly jako smluvní státy.  

                                                           
235 CNN Politics. Landmark Deal Reached on Iran Nuclear Program. [online]. 2015 [cit. 2017-06-27]. 
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c. Smlouva o omezení podzemních jaderných zkoušek/The Treaty on the Limitation of 

Underground Nuclear Weapon Tests/1974 

Dalším krokem k dosažení plošného omezení jaderných zkoušek, navazujícím na tradici 

Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek, bylo uzavření Smlouvy o omezení podzemních 

jaderných zkoušek („The Treaty on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests“) dne  

3. července 1974. Na rozdíl od Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek šlo o smlouvu čistě 

mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, která regulovala testy jaderných zbraní přesahující 

150 kilotun (150,000 tun TNT). I když se podle všech informací jednalo o smlouvu vycházející 

z kompromisu obou velmocí, k její finální ratifikaci došlo až v roce 1990, a to hlavně v důsledku 

neschopnosti přizpůsobit verifikační mechanismy účelu smlouvy.   

Jako taková smlouva obsahuje preambuli, 5 základních článků a protokol. 

Preambule se vedle výše zmíněné návaznosti na Smlouvu o částečném zákazu jaderných 

zkoušek odkazuje na oboustrannou snahu USA a SSSR dosáhnout v co nejkratším čase ukončení 

závodů v jaderném zbrojení a odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou, což by 

mělo za následek posílení celosvětového míru a snížení politického tlaku. Kromě doporučujících 

obecných závazků - omezení počtu prováděných jaderných testů na minimum („each party shall 

limit the number of its underground nuclear weapon tests to a minimum“) a pokračování v dialogu 

za účelem eliminace jaderných testů jednou provždy („the parties shall continue their negotiations 

with a view toward achieving a solution to the problem of the cessation of all underground nuclear 

weapon tests“) – článek I. smlouvy obsahoval nejdůležitější ustanovení v kontextu smlouvy, tj. že 

smluvní strany se „zavazují zakázat a neprovádět jakékoliv podzemní jaderné zkoušky, jejichž síla 

(předpokládaná) by přesahovala 150 kilotun, na jakémkoliv místě pod jejich jurisdikcí či kontrolou, 

těmto zkouškám předcházet, a to s účinností od 31. března 1976“ („each party undertakes to prohibit, 

to prevent, and not to carry out any underground nuclear weapon test having a yield exceeding 150 

kilotons at any place under its jurisdiction or control, beginning March 31, 1976”).236 Hranice ve výši 

150 kilotun byla na základě kompromisu zvolena proto, že představovala hodnotu, pod kterou 

bylo možné podřadit jak tehdejší mezikontinentální balistické rakety, tak rakety odpalované z 

jaderných ponorek s tím, že testování těchto raket bylo možné spolehlivě monitorovat bez užití 

inspekcí na místě.237    

Výše uvedený závazek se nicméně v souladu s článkem III. smlouvy měl vztahovat pouze 

na ty podzemní jaderné výbuchy, které byly výsledkem testování jaderných zbraní – provádění 

podzemních jaderných výbuchů pro mírové účely se v roce 1976 (tj. 2 roky po uzavření Smlouvy 
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237 BŘÍZA, V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 93. 
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o omezení podzemních jaderných zkoušek) stalo předmětem Smlouvy o užití jaderných výbuchů 

pro mírové účely („The Peaceful Nuclear Explosion Treaty“). 

Základem verifikačního mechanismu se měly, stejně jako u předchozí smlouvy, v souladu 

s článkem II. smlouvy stát národní technické prostředky („national technical means“). Aby bylo 

možné stanovit pomyslnou „startovní“ čáru pro oba státy a provádět verifikační testy co možná 

nejúčinněji, oba smluvní státy se zavázaly vyměnit si podstatná technická data, popř. provést 

několik cvičných výbuchů, a to především za účelem přizpůsobit národní technické prostředky 

skutečnému stavu. Obsah Protokolu pak tvořila charakteristika předem určených testovacích 

míst, kde se měly verifikační testy provádět, jakož i výčet ostatních verifikačních požadavků.238 

Jakékoliv nejasnosti (včetně otázek implementace, verifikace atd.) vyplývající ze smlouvy měly 

smluvní státy řešit formou společných konzultací. 

Články IV. a V. smlouvy obsahovaly závazek ratifikace, odstoupení, účinnost smlouvy a také 

možnost jejího prodloužení (intervaly 5 let). 

Navzdory silnému odhodlání obou států Smlouvu o zákazu podzemních jaderných zkoušek 

(Smlouvu o použití jaderných výbuchů pro mírové účely) dodržovat, ke konečné ratifikaci došlo 

až v roce 1990 (po dlouhotrvajícím dosažení shody mezi USA a SSSR v oblasti charakteristiky  

a rozsahu verifikačních mechanismů) - 1 rok před vyhlášením moratoria po rozpadu Sovětského 

svazu a 6 let před přijetím očekávané Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek. 

d. Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek/The Comprehensive Nuclear Test Ban 

Treaty/1996 

K přijetí finálního textu Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek („the Comprehensive 

Test Ban Treaty/CTBT“) došlo dne 10. října 1996 a jejímu zpřístupnění k podpisu potenciálním 

zájemcům dne 24. října 1996 – po dvouletém jednání Konference pro odzbrojení zřízení při OSN 

(toto jednání navazovalo na předběžná jednání mezi formálními jadernými státy, které trvaly  

prakticky od roku 1977 a jejichž obsah z velké části tvořilo zdlouhavé projednávání témat, jako 

byly např. nespolehlivost navrhovaných verifikačních mechanismů nebo důležitost zachování 

alespoň omezené kapacity států testovat v souvislosti s vývojem nových jaderných zbraní). 

Vzhledem k poměrně specifické povaze závazků v CTBT uvedených lze konstatovat, že se 

jednalo o ambiciózní dohodu, která měla představovat vyvrcholení dosavadních snah jaderných  

i nejaderných států vedoucích ke konečnému mezinárodnímu odzbrojení – jak bylo koneckonců 

presumováno v preambulích dříve přijatých obdobných smluv.  

Skutečnost, že konečná jednání týkající se přijetí smlouvy CTBT ve velké míře kolidovala 

s konferencí o prodloužení platnosti NPT, sice podstatně zvýšila odhodlanost některých států 

smlouvu CTBT přijmout, nicméně ani přes to se konsenzu, který byl Konferencí pro odzbrojení 

vyžadován za účelem předložení konečného návrhu smlouvy CTBT Valnému shromáždění OSN, 

                                                           
238 Protocol to the Treaty between the USA and the USSR on the Limitation of Underground Nuclear Weapons Test of 3rd 

July 1974. 
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nepodařilo dosáhnout (připomínky Indie, Číny, Pákistánu a Íránu poukazující na nebezpečí užití 

informací získaných za pomocí verifikačních prostředků v rámci špionáže, zablokovaly postup 

návrhu CTBT jako výsledku činnosti Konference pro odzbrojení). Na druhou stranu, zanedlouho 

po vyjasnění připomínek s Pákistánem, Iránem a Čínou a dohodě mezi participujícími státy bylo 

možné předložit návrh smlouvy CTBT jako národní dokument – nejprve Belgií Konferenci pro 

odzbrojení a následně Konferenci pro odzbrojení (za podpory Austrálie a 127 států) Valnému 

shromáždění OSN.239 Konečné znění CTBT bylo přijato celkem 158 státy (Indie, Bhútán a Libye 

hlasovaly proti, přičemž Kuba, Mauricius, Sýrie, Libanon a Tanzanie se zdržely hlasování).  

Mezi léty 1996 až 2017 Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek podepsalo celkem 

183 smluvních států, z čehož 166 smluvních států CTBT ratifikovalo. V důsledku toho, že však 

nedošlo k ratifikaci CTBT všemi smluvními státy uvedenými v příloze 2 CTBT, ani po 21 letech od 

přijetí CTBT stále nevstoupila v platnost.  

Koncepce CTBT 

Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek obsahuje preambuli, 17 článků a 2 přílohy, 

a dále také Protokol ke Smlouvě o úplném zákazu jaderných zkoušek s 2 přílohami. Vzhledem  

k dosavadnímu statusu CTBT lze považovat za významnou také Rezoluci CTBT/MSS/RES1 ze 

dne 27. listopadu 1996, na základě které dochází k ustavení Přípravného výboru pro organizaci 

dle CTBT („Resolution establishing the Preparatory Commission for the CTBT Organization“). 

Ve srovnání s předešlými smlouvami týkajícími se omezení jaderných testů a výbuchů je 

preambule CTBT nejdelší. Text preambule vychází z mezinárodní situace po skončení Studené 

války, spojené jak s vidinou možnosti dosažení dalších úspěchů v oblasti jaderného odzbrojení, 

tak rostoucí nutností revidovat NPT a dále omezit nekontrolované šíření jaderných zbraní. Za 

předpokladu, že bude dosaženo plošného zákazu jaderných výbuchů (testů), automaticky dojde 

nejen k omezení produkce jaderných zbraní (testování jaderných zbraní představuje podstatný 

krok v jejich vývoji, popř. modernizaci), ale i pozitivnímu posunu vstříc jadernému odzbrojení 

a zachování zdravého životního prostředí.  

Článek I. CTBT obsahuje závazek smluvních států „neprovádět testy jaderných zbraní ani 

jakékoli jiné jaderné exploze, tyto činnosti zakázat a předcházet jim, na svém území nebo na jiném 

území ve své jurisdikcí“ („not to carry out any nuclear weapon test explosions or any other nuclear 

explosions, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction 

or control“).240 V souvislosti s tím se smluvní státy dále zavazují „nepodporovat provádění uvedených 

testů jaderných zbraní/explozí, popřípadě se jich jakkoliv jinak účastnit“ („to refrain from causing, 

encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon test explosion 

or any other nuclear explosion”).241 Už na první pohled je možné z dikce ustanovení vypozorovat, že 

                                                           
239 CTBTO Preparatory Commission. 1996: CTBT: A Long Sought Success. [online]. 2017 [cit. 2016-07-03]. 
240 Comprehensive Test Ban Treaty of 10th September 1996. Article I. 
241 Comprehensive Test Ban Treaty of 10th September 1996. Article I. 
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se jedná o závazek obecný, jež nepřipouští jakoukoliv výjimku. Na rozdíl od Smlouvy o omezení 

podzemních jaderných výbuchů neexistuje žádná hranice 150 kilotun, což se ve výsledku může 

ukázat jako dvojsečné. Na jedné straně by sice došlo k plošnému zákazu jaderných výbuchů, ale 

na straně druhé by pravděpodobně vznikly problémy s omezením výroby penetračních bomb 

(„bunker busters“) či podobně prospěšných zařízení, popř. znovu vyvstaly pochybnosti týkající  

se spolehlivosti navrhovaných verifikačních mechanismů. 

Za účelem dosažení co neúčinnějšího provádění CTBT, má být dle článku II. CTBT zřízena 

speciální organizace - Organizace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek („Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty Organization“), jejímiž členy se stanou všechny smluvní státy. Hlavním 

úkolem této Organizace by pak kromě vytváření prostoru pro konzultace a spolupráci mezi státy, 

měla být implementace CTBT a kontrola nad verifikací plnění závazků vycházející z CTBT. Co se 

struktury týče, Organizace se bude skládat ze 3 orgánů: Konference členských států („Conference  

of the State Parties“), Výkonné rady („Executive Council“) a Technického sekretariátu („Technical 

Secretariat“).  

Za nejdůležitější orgán z výše uvedeného výčtu je možné považovat Konferenci členských 

států, v níž bude mít každý ze smluvních států svého zástupce disponujícího jedním hlasovacím 

právem. V souladu s článkem II. CTBT se Konference členských států bude scházet pravidelně, 

přibližně 1x ročně (za předpokladu, že nedojde ke svolání speciální schůze), přičemž její povaha 

se bude v souvislosti s předmětem jednání dělit na běžnou, revizní nebo dodatkovou. Zatímco 

v procesních otázkách bude Konference rozhodovat prostřednictvím nadpoloviční většiny všech 

přítomných členů, v otázkách materiálních je požadováno dosažení konsenzu (pokud nelze ani  

po 24 hodinách tohoto konsenzu dosáhnout, je v některých případech umožněno hlasování 2/3 

většinou přítomných členů). Vedle rozhodování o otázkách materiálních (implementace CTBT, 

řešení sporů, pozastavení nebo omezení výkonu práv určitého smluvního státu, revizní činnost 

atd.), patří do působnosti Konference členských států i rozhodování o otázkách procesních ve 

vztahu k jiným orgánům (schvalování rozpočtu, obecný dohled/dozor, volba členů Výkonné rady 

a Generálního ředitele Technického sekretariátu atd.). 

Výkonná rada má být složena ze zástupců 51 států (10 států z Afriky, 10 států ze Severní 

Ameriky/Západní Evropy, 9 států z Latinské Ameriky/Karibské oblasti, 8 států z Jihovýchodní 

Asie/Pacifiku/Dálného Východu, 7 států z Východní Evropy a 7 států ze Středního Východu/Jižní 

Asie, viz příloha 1 CTBT) a bude představovat hlavní rozhodovací orgán Organizace. Členové 

Výkonné rady budou voleni na 2 roky, přičemž každý z nich bude disponovat jedním hlasem. 

Podobně jako Konference, Výkonná rada bude pověřena hlasováním o procedurálních otázkách 

(nadpoloviční většina členů) a materiálních otázkách (2/3 většina členů). Mezi základní úkoly 

Výkonné rady má patřit dílčí rozhodování o výkonu implementační činnosti, příprava jednání 

Konference včetně předkládání rozpočtu a programu jednání Konferenci ke schválení, dohled  

nad Technickým sekretariátem, vydávání doporučení, podpora kooperace mezi smluvními státy 

nebo příslušnými národními autoritami a Organizací, vlastní konzultační činnost, předkládání 
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podnětů Konferenci a v neposlední řadě i schvalování a provádění inspekcí na místě v souladu 

s článkem IV. CTBT. 

Technický sekretariát zajišťuje implementaci CTBT po technické stránce, tzn. je orgánem, 

který fakticky spravuje mezinárodní monitorovací systém (IMS) a mezinárodní datové centrum 

(IDC), zpracovává a vyhodnocuje získané informace, poskytuje konzultační činnost, technickou  

a administrativní podporu smluvním státům včetně příslušných národních autorit. Sekretariát 

řídí nezávislý Generální ředitel, který má k dispozici vědecký, technický a ostatní personál.  

Vzhledem k tomu, že CTBT dosud nevstoupila v platnost a žádný z uvedených orgánů nebyl 

řádné obsazen, výkon případných úkolu spojených s CTBT připadá v souladu s Rezolucí CTBT/ 

MSS/RES1 Přípravnému výboru pro Organizaci dle CTBT. 

Článek III. CTBT se zabývá procesem implementace ve vztahu k fyzickým či právnickým 

osobám vyskytujícím se na území nebo pod jurisdikcí jednotlivých smluvních států. Za účelem 

dodržení předmětného ustanovení jsou příslušné státy povinny přijmout národní opatření tím 

způsobem, aby co nejefektivněji zamezily provádění zakázané činnosti, a dále pak zřídit národní 

autoritu pověřenou monitoringem a komunikací s Organizací.  

Článek IV. CTBT je, společně s Protokolem k CTBT, základem pro mezinárodní verifikační 

režim. Jedná se o režim, který bude složen ze 4 základních částí – mezinárodního monitorovacího 

systému, konzultací a objasňování, provádění inspekcí na místě a prostředků budování důvěry. 

Hlavní činnost mezinárodního monitorovacího systému, jehož struktura bude tvořena větším 

počtem seizmických, radionuklidových, hydroakustických a infrazvukových stanic, má spočívat 

v měření síly atmosférických, podzemních a podvodních výbuchů, určování jejich přesné polohy 

a následném zaslání dat k analýze mezinárodnímu datovému centru. V případě, že by došlo ke 

zjištění nesouladu faktického stavu se závazky přijatými dle CTBT, Organizace by iniciovala ve 

spolupráci s ostatními smluvními státy konzultace a objasnění, popř. provedení inspekce na 

místě (pouze v krajním případě a co nejméně invazivním způsobem). 

Konference je v souladu s článkem V. CTBT oprávněna omezit nebo pozastavit výkon práv 

smluvního státu, který se dopustil porušení přijatých závazků a nenapravil spornou situaci ani 

v dodatečně stanoveném časovém období (pokud se jedná o urgentní problém, je Výkonná rada 

oprávněna předložit případ OSN). Přímo navazující článek VI. CTBT upravuje proceduru řešení 

sporů vyplývajících z interpretace nebo aplikace CTBT. Za předpokladu, že dojde ke sporu mezi 

smluvními státy nebo smluvním státem a Organizací, strany sporu by se měly nejdříve pokusit 

za pomoci Výkonné rady nebo Konference dosáhnout smíru na základě společných jednání. Až 

ve chvíli, kdy by se dosažení smíru ukázalo jako nemožné, může do sporu po vzájemné dohodě 

stran vstoupit Mezinárodní soudní dvůr. 

Zbývající články VII. až XVII. CTBT obsahují zvláštní náležitosti procedury přijetí dodatku 

k CTBT, pravidla pro konání revizní konference po 10 letech od vstupu CTBT v platnost (s tím, že 

by revizní konference měla posoudit jak dosavadní efektivitu CTBT, tak nutnost provedení změn 

plynoucích z dalšího technologického pokroku), neomezené trvání a možnost odstoupení, status 
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příloh CTBT, podpis a ratifikace, vstup v platnost (180 dní po uložení ratifikačních listin celkem 

44 smluvními státy uvedenými v příloze 2 CTBT), výhrady, postup při uložení listin a rozhodné 

znění CTBT.  

 

Status CTBT a její presumovaná efektivita 

Už v průběhu předběžných jednání bylo jasné, že v souvislosti s blížícím se přijetím CTBT 

se do popředí vrátí i nikdy nekončící debaty mezi odpůrci a příznivci jaderných zbraní. Zatímco 

dle první skupiny jsou stále existující arzenály jaderných zbraní přežitkem minulosti a v rámci 

procesu odzbrojení by měly být co nejrychleji odstraněny, druhá skupina považuje tyto zásoby 

jaderných zbraní za v mezinárodním kontextu opodstatněné, z čehož logicky vyplývá i nutnost 

je příslušným způsobem udržovat.  

Asi nejvýrazněji se uvedená volba - zdali zvolit cestu kompletního jaderného odzbrojení,  

nebo si naopak udržet svůj jaderný potenciál - zrcadlí na přístupu Spojených států, které ani po 

uplynutí 21 let CTBT stále neratifikovaly. Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj a výroba jaderných 

zbraní není v současné době bez testování prakticky možná, je bezvýhradní souhlas se zněním 

CTBT pro Spojené státy poměrně problematický. A nejedná se pouze o samotný vývoj a výrobu 

jaderných zbraní - dle stanoviska Spojených států, by ratifikace univerzální CTBT znamenala  

i částečnou ztrátu možností jako je studium následků jaderných výbuchů či provádění expertízy  

a jaderného výzkumu jako takového.242 V neposlední řadě Spojené státy poukazují i na problém 

týkající se funkčnosti mezinárodního monitorovacího systému, která pochopitelně nemusí být 

absolutní.  

I přes to, že pochybnosti Spojených států byly od podpisu CTBT již mnohokrát neoficiálně 

vyvráceny pomocí zpráv zabývajících se jak politickou, tak technickou rovinou zákazu jaderných 

explozí, je možné konstatovat, že od tohoto zdrženlivého přístupu se odvíjí i přístup smluvních 

států jako jsou např. Indie, Pákistán nebo Čína. Na druhou stranu, představa o tom, že by mohla 

být ratifikace smlouvy USA dosaženo výměnou za přiznání jakéhosi privilegovaného postavení 

v rámci CTBT režimu se, nejen dle mého názoru, jeví jako absolutně nereálná, a to i s ohledem na 

přímé nebo nepřímé závazky, které Spojené státy mají vůči ostatním státům v rámci NATO.  

Z dlouhotrvající neschopnosti CTBT ratifikovat pramení další podstatné problémy, jako 

nákladnost de facto bezdůvodného udržování verifikačního systému a Přípravného výboru pro 

organizaci dle CTBT. Vzhledem k tomu, že se v případě mezinárodního monitorovacího systému 

jedná o systém, na který byly od začátku jeho implementace kladeny extrémní nároky týkající se 

přesnosti a spolehlivosti a na který by v okamžiku vstupu CTBT v platnost měl být plně funkční  

a spolehlivý, je jeho financování obzvláště obtížné (i přes to, že provizorní verifikační systém je 

kromě monitorování jaderných výbuchů, používán v současné době i pro vědecké a výzkumné 

účely). Náklady na jeho provoz navíc každoročně narůstají, s čímž se do popředí dostává otázka, 

                                                           
242  BŘÍZA, V. Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení. s. 109. 
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zdali je jeho financování vůbec důvodné a zdali by se pomyslné ručičky vah přece jen neměly 

přiblížit směrem k definitivní terminaci CTBT. 

Protože CTBT nevstoupila v platnost v zamýšlených 3 letech po jejím otevření k podpisu, 

byla na základě článku XIV. CTBT svolána konference, jejímž úkolem bylo rozhodnout o dalším 

postupu. Ke splnění tohoto úkolu však nedošlo, a to ani v průběhu následujících, periodicky se 

opakujících konferencí. Nezávazné apelace, k nimž opakovaně dochází jak ze strany smluvních 

států, tak ze strany Valného shromáždění OSN, se v realitě často nesetkávají s příliš pozitivním 

ohlasem, a to z důvodu neochoty jaderných států CTBT kolektivně ratifikovat (tj. postoje, k jehož 

změně jen tak z ničeho nic nedojde).243 

Zajímavou teorií spjatou se vstupem CTBT v platnost představuje teorie o její platnosti 

ve smyslu obyčejového práva, která vychází nejen z prohlášení smluvních států, které CTBC již 

ratifikovaly, ale také států, které CTBT neratifikovaly a přesto oficiálně vyjádřily touhu se dle 

jejich ustanovení řídit. Na jedné straně samozřejmě stojí skutečnost, že ne všechny státy CTBT 

ratifikovaly a podpis CTBT sám o sobě nemusí zakládat povinnost smluvní strany se smlouvou 

řídit, na straně druhé lze ale nalézt patrnou tendenci mezinárodního společenství dobrovolně 

postupovat vstříc obecnému zákazu testování jaderných zbraní (v posledních letech prováděla 

jaderné testy pouze Severní Korea). I přes její nezpochybnitelnou zajímavost, se však dle mého 

názoru jedná pouze o teorii, nikoliv reálný obyčejový stav – už jen z důvodu, že kdyby jednotlivé 

smluvní státy, popř. jejich uskupení začaly prosazovat univerzální obyčejovou platnost CTBT, 

setkaly by se s největší pravděpodobností s nesouhlasem většiny jaderných států.  

Navzdory všem výše uvedeným problémům spjatých se vstupem CTBT v platnost, je  

stále možné CTBT (včetně jejího propracovaného verifikačního systému) považovat za úspěšný 

mezinárodněprávní počin, který už svým samotným vznikem významně podporuje kontinuální 

dialog o zákazu testování jaderných zbraní mezi smluvními státy. V případě, že by v dohledné 

době CTBT skutečně v platnost vstoupila (ačkoliv se to zdá značně nepravděpodobné), okamžitě 

by se stala významným doplněním jak režimu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, tak režimu 

obecného jaderného odzbrojení.  

5.4 DOHODY O OMEZOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ POČTU JADERNÝCH ZBRANÍ 

Vedle kategorie zahrnující mezinárodní regulaci jaderného zbrojení, do které spadají vzhledem 

k podstatnému vlivu jak na udržení stávajících, tak na výrobu nových jaderných arzenálů, oblasti jako 

je např. nešíření jaderných zbraní a omezování jaderných zkoušek, existuje i kategorie druhá, kterou 

je jaderné odzbrojení. Jak už bylo výše několikrát uvedeno, jaderné odzbrojení je procesem snižování 

počtu již existujících jaderných zbraní, trvajícím přibližně od druhé poloviny 20. století prakticky až 

dodnes. I přes to, že tlaky nejaderných států na státy jaderné (popř. později některých jaderných států 

na další jaderné státy) byly na mezinárodním poli v různých podobách patrné už od samotného zrodu 

jaderných zbraní a jejich prvotní demonstrace - bombardování japonských měst Hirošimy a Nagasaki 
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v roce 1945 - nutnost rapidně reagovat na neustále se zvyšující počty jaderných zbraní, především na 

stranách Spojených států a Sovětského svazu, se v plné síle projevila až během Studené války (v roce 

1960 americký jaderný arzenál tvořilo cca 2.000 zbraní a sovětský jaderný arzenál cca 1.600 zbraní). 

Přístup k jaderným zbraním, charakteristický pro světové supervelmoci (jakož i některé ostatní 

státy spadající do sféry jejich vlivu) v období Studené války, by se v principu nedal označit za jiný, než 

za schizofrenní. Zatímco na jednu stranu USA i SSSR prosazovaly nutnost omezit jaderné arzenály, na 

stranu druhou pokračovaly jak v modernizaci starých, tak vývoji a výrobě nových jaderných zbraní. 

Tyto tzv. závody v jaderném zbrojení mezi Spojenými státy a Sovětským svazem formálně trvaly až do 

konce Studené války, kdy bipolární svět zmizel a bylo na čase postupně přijmout novou multipolární 

realitu – realitu dle mého názoru z hlediska jaderných zbraní bohužel mnohem komplikovanější. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v období bipolarity vlastnily největší jaderné arzenály pouze výše 

uvedené supervelmoci, jednání, která následovala po uvolnění mezinárodního napětí (způsobeného 

Kubánskou krizí) a uzavření Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 1968, byla vedena primárně  

za účelem snížení počtu jaderných zbraní ve vlastnictví těchto supervelmocí. I přes to, že politika 

detenté nevyústila v okamžitý úspěch, popř. dosažení komplexního odzbrojení, rozhovory státních 

představitelů a s nimi spojená snaha dosáhnout kompromisu (nejprve v oblasti omezení rychlosti 

jaderného zbrojení - SALT I, SALT II - a posléze i dosažení jaderného odzbrojení - INF), velice kladně 

ovlivnily obecný vývoj mezinárodních vztahů a umožnily sblížení dříve nepřátelských národů. Dohody, 

které mezi léty 1972 až 2010 tímto způsobem vznikly, je možné považovat za nejvýznamnější stavební 

kameny jaderného odzbrojení.  

Procesy, které byly nastaveny už za období bipolarity, pochopitelně pokračují dodnes - zásoby 

jaderných zbraní vytvořené během Studené války dosud nebyly eliminovány a dosažení odzbrojení se 

ukazuje jako pomalý běh na dlouhou trať - zvláště v multipolárním světě, kde jaderné zbraně nemusí 

vlastnit jen pár vybraných jaderných států, ale teoreticky i kterékoliv nestátní uskupení nebo majetný 

jednotlivec. Tento stav je navíc v mnoha případech důvodem, proč se jaderné státy, ať už formální či 

neformální, odmítají s definitivní platností vzdát všech svých jaderných zbraní. A my se můžeme jen 

domnívat, zdali dosažení příští fáze jaderného odzbrojení proběhne samovolně, nebo až za pomoci 

omezení vývoje a výroby nosičů jaderných hlavic nebo další generace štěpného materiálu. 

a. Strategic Arms Limitation Talks/SALT I/1972 

Série jednání mezi představiteli Spojených států a Sovětského svazu konaných mezi léty 

1969 a 1972, označovaných také jako Rozhovory o omezení strategických zbraní, lze považovat 

za historicky první snahy o vzájemné omezení rychlosti závodů ve zbrojení, které začínaly být 

mimo jiné i velice finančně nákladné. Vzhledem ke skutečnosti, že Čína úspěšně otestovala svou 

první jadernou bombu v roce 1964, USA i SSSR byly (byť nepřímo) donuceny zintenzivnit vývoj 

a výrobu vlastních systémů antibalistických raket – SSSR zahájil stavbu systému antibalistické 

ochrany v okolí Moskvy v roce 1966 a Spojené státy rozhodly o nasazení vlastního systému ABM 



100 
 

o rok později.244 Byly to koneckonců právě tyto systémy antibalistické ochrany, které se posléze 

staly hlavní náplní rozhovorů o omezení strategických zbraní, a to z důvodu jejich významu pro 

budoucí rozšíření jaderných arzenálů - moderní antibalistická ochrana na straně jedné kladla 

automaticky na stranu druhou zvýšené nároky ohledně účinnosti ofenzivních jaderných zbraní 

a vice versa. 

Smlouva o omezení systému protiraketové obrany („the Anti-Ballistic Missile Treaty/ABM 

Treaty“) mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla podepsána 26. května 1972, a stala se 

tak nejvýznamnější, nikoliv však jedinou, smlouvou uzavřenou v rámci jednání SALT I (během 

jednání SALT I došlo dále k uzavření Dočasné dohody mezi USA a SSSR o některých opatřeních 

k omezení strategických jaderných zbraní a několika dalších smluv). Jednalo se o smlouvu, která 

obsahovala kromě úvodní preambule celkem 16 článků, přičemž za nejdůležitější lze považovat 

články I. a III. smlouvy. Zatímco čl. I smlouvy obsahoval obecný zákaz instalace systému ABM  

za účelem ochrany jak vlastního, tak i cizího území (popř. instalaci cizího systému ABM na svém 

území), článek III. smlouvy obsahoval výjimku z výše uvedeného ustanovení, tj. možnost každé 

smluvní strany zvolit si max. 2 oblasti, které budou v budoucnu chráněné omezeným systémem 

ABM (obě smluvní strany zvolily hlavní města a oblasti odpalu interkontinentálních střel).245 

V roce 1974 byl v souladu s článkem XIV. smlouvy podepsán dodatek, který počet oblastí 

chráněných systémem ABM snížil na jednu246, což bylo opět považováno za neobvyklý úspěch 

na poli snižování jaderných schopností supervelmocí (USA si ponechala ochranu nad oblastí  

pro odpal interkontinentálních střel, SSSR nad hlavním městem). Smlouva byla uzavřena na 

časově neomezenou dobu, nicméně smluvní strany měly podle článku XV. smlouvy právo odstoupit 

ve lhůtě 6 měsíců v případě, že by se vyskytly mimořádné okolnosti spojené s předmětem 

smlouvy, které by ohrozily jejich zájmy. Spojené státy tohoto článku využily v roce 2002, kdy 

odstoupily od smlouvy - důvodem pro toto odstoupení byla údajně neschopnost USA testovat a 

zprovoznit systém národní protiraketové obrany směřující proti hrozbě tzv. rogue states.  

I přes odstoupení USA a další nedostatky, jako byl např. absentující verifikační systém,  

lze, dle mého názoru, Smlouvu o omezení protiraketové obrany hodnotit jako velice pozitivní  

a přínosnou pro jednání následující.  

b. Strategic Arms Limitation Talks/SALT II/1979 

 Nejdůležitějším výsledkem druhé části Rozhovorů o omezení strategických zbraní (SALT 

II), které trvaly prakticky od roku 1972, byl podpis Smlouvy o omezení strategických útočných 

zbraní („the Treaty on the Limitation of the Strategic Offensive Arms“) dne 18. června 1979. Ve své 

podstatě se mělo jednat o dohodu, která by ideologicky vycházela z ustanovení Dočasné dohody 

mezi USA a SSSR a Vladivostockého ujednání („the Vladivostok Accord“) z roku 1974, a stala by se 

                                                           
244  US DEPARTMENT OF STATE. Strategic Arms Limitation Talks. [online]. 2017 [cit. 2017-07-16]. 
245  Anti-Ballistic Missile Treaty of 26th May 1972. Article I, III. 
246  Protocol to the Anti-Ballistic Missile Treaty of 3rd July 1974. Article I. 
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jakýmsi dlouhodobějším mezinárodním právním nástrojem stanovujícím limity na strategické 

útočné zbraně ve vlastnictví obou soupeřících velmocí.  

Po náročných jednáních, navíc výrazně zasažených kontinuální neochotou SSSR přistoupit 

na možnost provádět alespoň omezené inspekce na místě (v té době nebylo možné kontrolovat 

plnění obdobné smlouvy jiným způsobem, než za využití národních technických prostředků - ty 

však vzhledem k předmětu kontroly nebyly schopné poskytnout zcela relevantní výsledky), se 

Smlouva o omezení strategických zbraní soustředila na určení oboustranně platných limitů pro 

instalaci a výrobu odpalovacích zařízení ICBM, SLBM a těžkých bombardérů, experimentálních 

zbraňových systémů MIRV a v neposlední řadě i nově vyvíjených strategických útočných zbraní. 

Součástí smlouvy mělo být mimo jiné i Společné prohlášení o zásadách („the Joint Statement of 

Principles“), jehož prostřednictvím mělo dojít k úpravě obecného rámce pro další vyjednávání, 

zejména v oblasti snižování počtů již existujících strategických zbraní.247 

Když na konci roku 1979 Sovětský svaz zahájil invazi do Afghánistánu, americký Kongres 

odmítl výše uvedenou smlouvu ratifikovat. I přes její formální neplatnost však bylo možné říci,  

že Sovětský svaz i Spojené státy se Smlouvou o omezení strategických útočných zbraní řídily až 

do roku 1986, kdy se součástí oficiálních vojenských kapacit USA stal i bombardér B52 vybaven 

řízenými jadernými střelami.248 

c. The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty/INF/1987 

Vzhledem ke skutečnosti, že úspěchy jednání SALT I a SALT II směřovaly pouze k regulaci 

jaderných raket dlouhého doletu, pro použití raket kratšího a středního doletu neexistovalo až 

do konce 90. let prakticky žádné omezení. Této situace se logicky pokusil využití Sovětský svaz, 

který přistoupil k modernizaci raket středního doletu SS-4 a SS-5, přičemž tyto rakety vyměnil  

za mobilnější, přesnější a radarem nezachytitelnější rakety třídy SS-20. Prostřednictvím délky 

doletu jaderných raket SS-20 (5,000 km), a s ní spojené možnosti zasáhnout nejen státy Západní 

Evropy, politika Sovětského svazu začala z pohledu Spojených státu a NATO výrazně ohrožovat 

bezpečnostní stabilitu. 

 Strategie směřující ke snížení sovětského nebezpečí, pro kterou se Západní blok nakonec 

rozhodl, byla složena ze dvou částí249 - jednání se SSSR o snížení počtu raket středního a kratšího 

doletu a modernizace vlastních arzenálů těchto raket. Jednání byla oficiálně zahájena v Ženevě 

v roce 1980. Ačkoliv na počátku Sovětský svaz zaujal k „zero-zero“ návrhům (eliminovány měly 

být veškeré jaderné rakety středního doletu na obou stranách) svého ideologického oponenta 

spíše zdrženlivý (resp. odmítavý postoj), uvolňování mezinárodních vztahů předcházející konci 

Studené války postupně měnilo postoj jak ke snižování počtu raket, tak k provádění inspekcí na 

místě.  

                                                           
247  US DEPARTMENT OF STATE. Treaty between the USA and the USSR on the Limitation of Strategic Offensive Arms 
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248  THE WASHINGTON POST. U.S. to break SALT II limits Friday. [online]. 2017 [cit. 2017-07-22]. 
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 K přijetí Smlouvy o likvidaci raket středního doletu („the Treaty between the United States 

of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of their Intermediate-Range 

and Sorter-Range Missiles/INF“) došlo po oboustranném vypořádání připomínek dne 8. prosince 

1987, přičemž v platnost tato smlouva vstoupila v roce 1988. Společně se smlouvou byly přijaty  

i vzájemné Memorandum o porozumění a dva velice důležité protokoly – Protokol o inspekcích 

(„Protocol on Inspections“) a Protokol o likvidaci („Protocol on Elimination“). 

 Předmětem smlouvy INF byl jednak závazek USA a SSSR zlikvidovat veškeré rakety/střely 

středního a kratšího doletu včetně systémů sloužících k nakládání s nimi (do tří let od okamžiku 

vstupu smlouvy v platnost) a jednak zákaz si tyto rakety/střely opatřit v budoucnu. Ustanovení 

článku II. a IV. smlouvy zároveň představovaly nejdůležitější prvek smlouvy INF, a to z důvodu, 

že ze smlouvy INF učinily historicky první smlouvu, která zavazovala obě strany k bezvýhradní 

redukci určitých jaderných zbraní. Tento závazek směrující k dosažení všeobecného a úplného 

mezinárodního odzbrojení byl navíc významně podpoře detailně zpracovaným mechanismem 

verifikací, který byl na rozdíl od předešlých smluv postaven primárně na provádění inspekcí na 

místě (v souladu s článkem XIII. smlouvy došlo ke zřízení Speciální verifikační komise – orgánu 

rozhodujícího o implementaci INF včetně provádění inspekcí).250 

 Celkový přínos smlouvy INF nelze hodnotit jinak, než kladně, a to hned z několika důvodů, 

mezi kterými nechybí ani výše uvedený odzbrojovací charakter, vzájemné odhodlání redukovat 

jaderné zbraně, umožnění provádění inspekcí na místě atd. Za známku její efektivity je možné 

považovat i skutečnost, že k likvidaci poslední deklarované rakety středního doletu došlo v roce 

1991, tj. v řádně stanovené lhůtě bez jakéhokoliv prodloužení. Pozitivní politická vůle jak USA, 

tak i SSSR (trvající i po rozpadu na Ruskou Federaci a ostatní nezávislé státy), demonstrována 

ochotou snižovat počty zbraní obecně, v neposlední řadě znovu otevřela i další cesty směřující 

k dosažení plošného jaderného odzbrojení. 

d. Strategic Arms Reduction Talks/START I/1991 

Jakmile 8. prosince 1987 došlo k úspěšnému uzavření Smlouvy o likvidaci raket středního 

doletu, dalo by se říci, že přišel konečně čas, aby se pozornost Spojených států i Sovětského svazu 

vrátila zpět k otázce strategických jaderných zbraní – pochopitelně za současného využití nově 

získaných poznatků. Ačkoliv se tehdejší počty strategických jaderných zbraní řídily omezeními 

vyjednanými v průběhu Rozhovorů o omezení strategických zbraní (SALT I a SALT II), nutnost 

snížení těchto počtů se nikomu nepodařilo prosadit až do roku 1991. 

 Koncepce Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných zbraní („the Treaty between the 

USA and USSR on Strategic Offensive Reductions/START“), k jejímuž přijetí došlo dne 31. července 

1991, téměř ve všech jejích aspektech vycházela ze Smlouvy o likvidaci raket středního doletu. 

Za nejdůležitější článek smlouvy START bylo možné označit článek II., který obsahoval závazek  
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USA a SSSR snížit počty interkontinentálních balistických raket a balistických raket s možností 

odpalu z ponorky (včetně k nim náležejících jaderných hlavic a odpalovacích zařízení) a těžkých 

bombardérů o přibližně 30% (20-25% na straně USA a 30-35% na straně SSSR). Modernizace  

ICBM a SLBM, které nepodléhaly likvidaci, byla dle smlouvy START sice možná, nicméně výroba 

těchto raket (popř. nových typů) byla zakázána.251 Zajímavým byl také verifikační mechanismus, 

který se skládal z kontroly prováděné za pomocí národních technických prostředků, pravidelné 

informační výměny (v souladu s Memorandem o porozumění, které se stalo závaznou součástí 

smlouvy START po jejím podpisu), inspekcí na místě (celkem bylo provedeno 578 inspekcí) a v 

neposlední řadě i monitorování továren na výrobu mobilních interkontinentálních balistických 

raket.252 Jednalo se, stejně jako v případě smlouvy INF (vzhledem k umožnění provádění inspekcí  

na místě), o verifikační mechanismus dříve nepřijatelný. 

 Platnost Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných zbraní byla podle článku XVII. 

smlouvy stanovena na 15 let s tím, že pokud by smluvní strany uznaly za vhodné, mohla být tato 

prodloužena o dalších 5 let. Smlouva START vstoupila v platnost 5. prosince 1994, tj. 2 roky po 

podpisu tzv. Lisabonského protokolu (prostřednictvím Lisabonského protokolu 4 bývalé státy 

SSSR - Bělorusko, Ruská federace, Kazachstán a Ukrajina – na jejichž území se nacházely některé 

ze strategických jaderných zbraní, přijaly podmínky smlouvy START). K úspěšnému zničení 

nežádoucích arzenálů došlo, v souladu s ustanoveními smlouvy START, do 7 let od jejího vstupu 

v platnost (Spojené státy i Ruská federace následně pokračovaly s likvidací totožných jaderných 

zbraní nad rámec povinností uvedených ve smlouvě START). 

 Co se týče přínosu, který smlouva START přinesla, lze bezpochyby konstatovat, že stejně 

jako smlouva INF byla historicky první bilaterální odzbrojovací smlouvou uzavřenou za účelem 

omezení jaderných raket středního a kratšího doletu, smlouva START se stala historicky první 

bilaterální odzbrojovací smlouvou týkající se redukce strategických jaderných zbraní. Vzhledem 

k tomu, že během sedmileté lhůty došlo k likvidaci velkého počtu prakticky nejnebezpečnějšího 

druhu strategických zbraní, je samozřejmě možné hovořit i o přínosu smlouvy pro mezinárodní 

bezpečnost a stabilitu (a to i přes to, že technologický pokrok v podstatě umožnil oběma státům 

zbavit se většího počtu zastaralých jaderných zbraní výměnou za jejich nahrazení modernějšími 

typy). K vypršení platnosti smlouvy došlo dne 5. prosince 2009, když Spojené státy a Ruská 

federace odmítly uplatnit možnost pětiletého prodloužení z důvodu již probíhajících jednání  

o uzavření nové Smlouvy o snížení počtu strategických zbraní. 

e. Strategic Arms Reduction Talks/START II a START III/1992 a 1997 

V červnu 1992, tj. ani ne rok po podpisu Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných 

zbraní, se zástupci Spojených států a Ruské federace sešli znovu, a to za účelem dalšího omezení 

stávajících jaderných arzenálů. I přes to, že smlouva START I dosud nevstoupila v platnosti, oba 
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prezidenti - George W. Bush a Boris Jelcin - se shodli na nutnosti pokračovat v už započatém díle 

za současného využití pragmaticky nastavených vzájemných vztahů a snížit počet strategických 

jaderných hlavic z 6 000 (dle smlouvy START I) na téměř polovinu. K podpisu Smlouvy o snížení 

počtu a limitaci strategických jaderných zbraní („the Treaty between the United States of America 

and Russia on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms/START II“) došlo 3. ledna 

1993, přičemž se jednalo o smlouvu, která se vedle snížení počtu strategických jaderných hlavic 

zabývala i eliminací ICBM se systémem MIRV (schopným na odlišné cíle doručit během prvního 

úderu až 12 jaderných hlavic). Verifikační mechanismus byl s několika drobnými obohaceními 

zcela převzat ze Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných zbraní.  

Spojené státy přistoupily k ratifikaci výše uvedené smlouvy v roce 1996. Ruská federace 

přislíbila formální souhlas s ratifikací smlouvy START II cca o 4 roky později, nicméně pouze za 

předpokladu, že Smlouva o omezení systému protiraketové obrany z roku 1972 zůstane nadále 

v platnosti. Protože se jednalo o požadavek, na který Spojené státy nemohly přistoupit vzhledem 

ke snaze vybudovat národní systém protiraketové obrany, Smlouva o snížení počtu a limitaci 

strategických jaderných zbraní nikdy nevstoupila v platnost. Její cestě do zapomnění významně 

přispěla i skutečnost, že v roce 1997 došlo k prodloužení období její implementace (až do roku 

2007) a shodě o uzavření nové Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných zbraní.253   

 

Rámec nové Smlouvy o snížení počtu strategických jaderných zbraní známé pod názvem 

START III, byl dojednán během setkání prezidentů Billa Clintona a Borise Jelcina v Helsinkách 

v roce 1997. Smlouva, která měla plynule navázat na START II a obsahovat ustanovení o dalším 

snížení jaderných hlavic ICBM, SLBM a těžkých bombardérů, však nebyla v důsledku odstoupení 

od ratifikace START II nikdy přijata. Obě smlouvy byly později nahrazeny Smlouvou o omezení 

strategických útočných zbraní z roku 2002. 

f. Strategic Offensive Reduction Treaty/SORT I/2002 

Když Spojené státy v roce 2001 odstoupily od Smlouvy o omezení systému protiraketové 

obrany, Ruská federace se rozhodla dostát svým dřívějším slibům a odmítla ratifikovat Smlouvu 

o snížení počtu a limitaci strategických jaderných zbraní. Vzhledem k tomu, že ani jedna z těchto 

výpovědí neznamenala pro druhou stranu vojenskou hrozbu (ačkoliv logicky došlo k určitému 

ochlazení vztahů), rozhodly se Spojené státy i Ruská federace nadále pokračovat v jednáních  

o omezení strategických jaderných zbraní. 

 Rozhodnutí padlo v listopadu 2001 v Petrohradě, kde se konalo jednání mezi prezidenty 

Georgem W. Bushem a Vladimirem Putinem. Zástupci obou velmocí formálně přiznali nutnost 

nadále spolupracovat nejen v oblasti zbrojení a kontinuálního snižování strategických jaderných 

arzenálů, ale také v oblastech ekonomie, energie nebo informačních technologií.   
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 Smlouva o omezení strategických útočných zbraní („the Treaty between the United States  

of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions/SORT“) byla podepsána 

24. března 2002 a představovala kompromis mezi USA a RF (byla to především Ruská federace, 

kdo usiloval o snížení počtů strategických jaderných hlavic, a to v důsledku neschopnosti rychle 

modernizovat již přesluhující jaderný arzenál). Článek I. smlouvy SORT obsahoval závazek obou 

smluvních stran snížit počet strategických jaderných hlavic v souladu s prohlášením prezidentů 

z listopadu 2001 na 1.700-2.200 (tj. o cca 60-70%)254 a článek II. smlouvy SORT konstatoval fakt, 

že na platnosti smlouvy START se společně s přijetím smlouvy SORT nic nemění. Smluvní strany 

se zavázaly v souladu s článkem III. smlouvy SORT pořádat dvakrát ročně schůze tzv. bilaterální 

implementační komise, jejímž účelem bylo zajistit řádnou implementaci smlouvy.  

 Smlouva SORT vstoupila v platnost 1. června 2003 s tím, že tato platnost měla trvat do 31. 

prosince 2012 nebo do přijetí nové obdobné smlouvy (součástí smlouvy SORT bylo i ustanovení 

o odstoupení, kdy jedinou podmínkou bylo zaslání notifikace druhé smluvní straně nejpozději  

90 dní předem). Ve srovnání s předešlými smlouvami (START II a III) byla smlouva SORT velmi 

stručnou smlouvou nastolující podstatně mírnější režim - zabývala se například jen snížením  

počtu jaderných hlavic, nikoliv omezením jejich nosičů (ICBM, SLBM) nebo těžkých bombardérů. 

Dále smlouva SORT neobsahovala žádný verifikační mechanismus (veškeré problémy, které by 

souvisely s implementací či aplikací smlouvy SORT měly spadat do působnosti implementační 

komise, popř. měly být řešeny prostřednictvím verifikačních mechanismů smlouvy START) ani 

ustanovení týkající se časového harmonogramu likvidace jaderných hlavic. 

 Dle odhadů Americké vědecké asociace měly Spojené státy dosáhnout limitu stanoveného 

ve smlouvě SORT v roce 2009. Ruská federace se podle neoficiálních informací přiblížila splnění 

závazku v roce 2010.255 Smlouva SORT byla 5. února 2011 nahrazena Smlouvou o dalším snížení  

a limitaci strategických útočných zbraní známou také pod názvem NEW START. 

g. Strategic Arms Reduction Treaty/NEW START/2010 

Spojené státy a Ruská federace obnovily jednání týkající se přijetí nové smlouvy o omezení 

strategických jaderných zbraní během května 2009, kdy se prezidenti Barack Obama a Dmitrij 

Medveděv shodli na nutnosti znovu prohloubit spolupráci v oblasti jaderného ozbrojení a nově 

nahradit Smlouvu o snížení počtu strategických jaderných zbraní z roku 1991 (platnost START  

I vypršela 5. prosince 2009). Na základě Společného prohlášení („Joint Statement“) prezidentů  

z prosince 2009 byla zahájena příprava draftu Smlouvy o dalším snížení a limitaci strategických 

útočných zbraní („the Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on 

Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms“), přičemž k jejímu 

přijetí došlo 8. května 2011. Následná ratifikace proběhla zcela v souladu s článkem XIV. odst. 1 
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smlouvy NEW START (a to i přes výhrady několikrát vznesené americkou stranou) s tím, že své 

platnosti se smlouva NEW START dočkala 5. února 2011. 

Kromě preambule propagující strategické partnerství mezi USA a RF, a dále pak nutnost 

zachovat kontinuitu s přecházejícími smlouvami, omezit strategické útočné arzenály a vytvořit 

jednodušší/méně nákladnější verifikační mechanismus, smlouva NEW START obsahuje celkem 

14 článků. Součástí smlouvy NEW START je i Protokol ke smlouvě („Protocol to the Treaty“), jež 

obsahuje např. detailní ustanovení o inspekcích nebo dálkovém přenosu dat a 3 tzv. technické 

přílohy - o inspekční činnosti („on Inspection Activities“), o provádění notifikace („on Notification“) 

a o telemetrických informacích („on Telemetric Information“). Veškeré výše uvedené dokumenty 

mají stejnou právní sílu. 

Předmětem smlouvy NEW START je v souladu s článkem II. smlouvy závazek smluvních 

stran snížit počty ICBM a SLBM raket včetně jejich odpalovacích zařízení, těžkých bombardérů 

a ICBM a SLBM jaderných hlavic, a to tak, že po uplynutí 7 let od vstupu smlouvy NEW START 

v platnost jejich celkový počet nesmí přesáhnout 700 kusů (u rozmístěných raket ICBM, SLBM  

a těžkých bombardérů), 1 550 (u rozmístěných jaderných hlavic) a 800 (u rozmístěných ale také 

nerozmístěných odpalovacích zařízení).256 Způsoby počítání předmětných zbraňových systémů, 

jakož i jejich přesné definice, jsou obsaženy v článku III. smlouvy NEW START. Modernizace ani 

výměna stávajících zbraňových systémů není smlouvou NEW START jakkoliv omezena, stejně 

jako testování, vývoj a rozmístění plánovaných systémů národní protiraketové obrany. 

V souvislosti s implementací a řešením sporných otázek vycházejících ze smlouvy dochází 

ke zřízení bilaterální konzultativní komise („Bilateral Consultative Commission“), která se schází 

nejméně dvakrát ročně v Ženevě. Verifikační mechanismus vychází ze Smlouvy o snížení počtu 

strategických jaderných zbraní z roku 1991 s tím, že klade důraz primárně na užívání národních 

technických prostředků, prohlídek a inspekcí na místě, datovou výměnu a vzájemné notifikace. 

Novinku představuje v souladu s článkem IX. smlouvy NEW START výměna telemetrických dat. 

Každá smluvní strana má právo provést celkem 18 inspekcí na místě ročně (tento počet se dále 

rozpadá do 2 kategorií s tím, že 10 z těchto inspekcí připadá na kontrolu míst s rozmístěnými či 

nerozmístěnými strategickými systémy a 8 na kontrolu míst s nerozmístěnými strategickými 

systémy.257 

Možnost odstoupení od smlouvy je upravena v článku XIV. smlouvy NEW START s tím, že 

podmínkou pro odstoupení je jednak existence mimořádných událostí spjatých s předmětem 

smlouvy, které narušily výsostné zájmy odstupujícího státu, a jednak zaslání oznámení druhému 

smluvnímu státu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odstoupením. 

Smlouva NEW START nahradila Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní z roku 

2002 a současně navázala na odkaz předcházejících smluv START (I, II a III). Platnost smlouvy 
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NEW START byla stanovena na 10 let následujících od vstupu smlouvy v platnost (tj. oficiálně do 

5. prosince 2021). Ačkoliv v poslední době smlouva NEW START čelí ostré kritice především ze 

strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa, lze jí označit za smlouvu poměrně účinnou  

- dle informací získaných v roce 2017 čítá např. množství rozmístěných jaderných hlavic 1 411 

kusů na straně USA a 1 765 kusů na straně RF - dochází k systematickému snižování jaderných 

arzenálů na obou smluvních stranách.258 Na druhou stranu, problémy, které představuje např. 

absence omezení týkajících se používání systémů MIRV nebo nedostatečné verifikační možnosti 

smlouvy zůstávají nadále nevyřešeny a pravděpodobně je nebude možné vyřešit až do okamžiku, 

kdy dojde k přijetí nové obdobné smlouvy. 

5.5 VZNIK A PRÁVNÍ REŽIM BEZJADERNÝCH ZÓN 

Zajímavým fenoménem vycházejícím ze snahy dosáhnout všeobecného jaderného odzbrojení je 

bezesporu vytváření tzv. bezjaderných zón („nuclear-weapon-free zones“), tj. území, na kterých dochází 

k plošnému zákazu výroby, opatřování, vývoje, testování a držení, jakož i vlastnictví jaderných zbraní. 

Prostřednictvím vytváření bezjaderných zón participující státy ve své podstatě reagují na nebezpečí 

koncentrace jaderných zbraní na politicky nestabilních územích, která by mohla za určitých podmínek 

představovat velké mezinárodně-bezpečnostní dilema.  

Proces vzniku bezjaderných zón vychází z článku VII. smlouvy NPT, který zakládá právo skupiny 

států „uzavírat oblastní dohody za účelem úplného odstranění jaderných zbraní z jejich území“ („to conclude 

regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories“).259 Na 

tento článek a současně i na ustanovení Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe z roku 

1967 následně navázala Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3472B z roku 1975 stanovící základní 

podmínky, které bezjaderná zóna musí splňovat. Bezjadernou zónou se tak může stát každá oblast, jež 

byla uznána Valným shromážděním OSN („recognized by the General Assembly of the United Nations“),  

o jejímž vzniku skupina států na základě projevů své svrchovanosti uzavřela smlouvu nebo dohodu („any 

group of states in the free exercise of their sovereignty has established by virtue of a treaty or convention“), 

která vyhlásila statut celkové a úplné absence jaderných zbraní na svém území a definovala proceduru 

svého přesného (geografického) vymezení („the statute of total absence of nuclear weapons to which the 

zone shall be subject, including the procedure for the delimitation of the zone, is defined“) a v neposlední 

řadě vytvořila mezinárodní systém kontroly a dohledu, který bude garantovat dodržování závazků 

vyplývajících z uvedeného statutu („an international system of verification and control is established  

to guarantee compliance with the obligations deriving from that statute“).260 

V případě, že příslušná zóna splní uvedené podmínky, by všechny jaderné státy měly potvrdit  

či zdůraznit, a to prostřednictvím závazného mezinárodněprávního instrumentu jako je např. smlouva, 

dohoda či protokol, že budou (a) respektovat statut úplné a celkové absence jaderných zbraní uvedený 
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v příslušné smlouvě či dohodě („to respect in all its parts the statute of total absence of nuclear weapons 

defined in the treaty or convention which serves as the constitutive instrument of the zone“), (b) zdržet se 

na výše uvedeném území takového jednání, které by mohlo vést k porušení statutu („to refrain from 

contributing in any way to the performance in the territories forming part of the zone of acts which 

involve a violation of the aforesaid treaty or convention“) a (c) zdržet se použití nebo hrozby použití 

jaderných zbraní proti státům tvořícím příslušnou zónu bez jaderných zbraní261 („to refrain from using  

or threatening to use nuclear weapons against the states included in the zone“). Nejčastěji jaderné státy 

přistupují k těmto závazkům formou uzavření protokolu k příslušné smlouvě o vytvoření bezjaderné 

zóny - dalo by se říci, že za pomocí těchto tzv. negative security assurances se předmětné smluvní státy 

prakticky dostávají pod jakýsi„bezjaderný deštník“.262 Na druhou stranu, je třeba si uvědomit, že toto 

potvrzení bezjaderného statutu ze strany jaderných států je možností a nikoliv právně vymahatelnou 

povinností (v případě, že by se vznik bezjaderné zóny dostal do rozporu se zájmy určitého jaderného 

státu, tento stát není povinen příslušný statut potvrdit - viz období Studené války). 

Jak vyplývá i ze samotného textu rezoluce, jedná se podmínky převážně rámcové, které se sice 

osvědčily, nicméně mohou být Valným shromážděním OSN modifikovány v souvislosti s vytvářením 

nových bezjaderných zón (každou ze stávajících smluv o vytvoření bezjaderných zón lze považovat de 

facto za unikát, který vznikl v důsledku originálních geopolitických okolností a akcentuje jiné dobové 

aspekty). Kontrolou plnění těchto podmínek se zabývá Organizace Spojených národů a Mezinárodní 

agentura pro atomovou energii, a to jak před podpisem, tak po podpisu příslušné smlouvy. Každý stát 

participující na bezjaderné zóně je povinen uzavřít dohodu o bezpečnostních opatřeních s IEAE, na 

základě které IAEA provádí inspekce, zdali na daném území nedochází k neautorizovanému nakládání 

s jadernými materiály a zařízeními, popř. výrobě jaderných zbraní. 

Pokud jde o otázku mírového využívání jaderné energie, je presumováno, že pokud v příslušné 

smlouvě nebo dohodě o vytvoření bezjaderné zóny není stanoveno jinak, mohou státy na jejím území 

využívat jadernou energii k mírovým účelům v souladu s ustanoveními Smlouvy o nešíření jaderných 

zbraní zcela bez omezení.  

V současnosti existuje celkem 5 (obydlených) bezjaderných zón, tj. bezjaderné zóny zahrnující 

Latinskou Ameriku včetně Karibské oblasti, oblasti jižního Pacifiku, oblast jihovýchodní Asie, Afriku  

a střední Asii. Mongolsko se stalo nejaderným státem s účinností od roku 2000.263 Vzhledem k tomu,  

že bezjaderné zóny jsou považovány za velice účinné nástroje jaderného odzbrojení a současně s tím 

i nástroje zvyšování mezinárodní bezpečnosti, lze konstatovat, že podpora jejich vzniku představuje 

jednu z hlavních priorit mezinárodního společenství, zejm. v oblastech zvýšeného politického napětí, 

jako je např. Blízký a Střední východ. 
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a. Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe/1967 

Jak už bylo uvedeno výše, první smlouvou o vytvoření obydlené bezjaderné zóny se stala 

Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe („the Treaty for the Prohibition of Nuclear 

Weapons in Latin America and the Caribbean/ Treaty of  Tlatelolco“) ze dne 14. února 1967. Jednalo 

se o smlouvu, která svým rozsahem i zvolenou koncepcí reflektovala nejdůležitější geopolitické 

události 70. let 20. století týkající se nakládání s jadernými zbraněmi, tj. například Kubánskou 

raketovou krizi nebo zahájení francouzských jaderných testů na Sahaře (popř. stále se zvyšující 

snahu států s nestabilními režimy získat vlastní jaderné zbraně). 

Tzv. společná iniciativa původních pěti latinskoamerických států (Mexiko, Bolívie, Chile, 

Brazílie, Ekvádor) vstoupila v platnost dne 25. dubna 1969 po ratifikaci jedenáctým smluvním 

státem podle článku 27 odst. 3 smlouvy. V současné době má Smlouva z Tlatelolco 33 smluvních 

stran, přičemž jako poslední smlouvu podepsala Kuba v roce 1995. Přesné geografické vymezení 

bezjaderné zóny (včetně přináležejících částí Atlantského a Tichého oceánu) je obsaženo v čl. 4 

odst. 2 smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že Smlouva z Tlatelolco je zcela jistě produktem své doby, není možné 

v ní najít ani jedno ustanovení limitující jaderné výbuchy pro mírové účely či převoz jaderného 

materiálu. Na druhou stranu, mezi oblasti, které předmětná smlouva zakazuje, spadá testování, 

použití, výroba a akvizice jaderných zbraní („the testing, manufacture, production or acquisition by 

any means whatsoever of any nuclearweapons“) a současně přijímání, skladování, rozmisťování, 

instalace nebo jiná forma přímého či nepřímého držení jaderných zbraní („the receipt, storage, 

installation, deployment and any form of possession of any nuclear weapon directly or indirectly”).264 

Mezi zakázané oblasti se samozřejmě řadí i přímá či nepřímá podpora šíření jaderných zbraní.  

Na dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy z Tlatelolco včetně řešení sporů dohlíží 

mezivládní Agentura pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe („Agency for the Prohibition 

of Nuclear Weapons in Latin America/OPANAL“), zřízená v souladu s čl. 7 smlouvy (v případě, že 

by došlo k významnějšímu porušení smlouvy, lze případ předložit Radě bezpečnosti či Valnému 

shromáždění OSN). Bezpečnostní opatření a záruková činnost jsou vykonávány prostřednictvím 

dohod uzavřených s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.  

Smlouva z Tlatelolco obsahuje celkem 2 Dodatkové protokoly („Additional Protocol I/II“), 

kdy první z nich obsahuje závazná pravidla platná pro státy mimo území Latinské Ameriky, jež 

vykonávají vně bezjaderné zóny správu nad specifickými oblastmi (např. Francouzská Guyana)  

a druhý obsahuje závazky jaderných států respektovat bezjaderný status předmětné zóny.  

b. Smlouva o zóně bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku/1985 

Dne 6. srpna 1985, tj. cca 18 let po podpisu Smlouvy z Tlatelolco, došlo k podpisu finální 

verze druhé smlouvy o vzniku bezjaderné zóny v pořadí - Smlouvy o zóně bez jaderných zbraní 

v jižním Pacifiku („the South Pacific Nuclear Free Zone Treaty/Treaty of Rarotonga“). Inspirovaná 
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Smlouvou z Tlatelolco, Smlouvou o Antarktidě a Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, Smlouva 

z Rarotongy reflektovala zejména snahu jihopacifických států významně omezit či zcela zastavit 

jaderné testy, prováděné v příslušné oblasti Spojenými státy, Velkou Británií a Francií přibližně 

od roku 1946, a současně i skladování radioaktivního odpadu (včetně s ním spojené devastace 

jedinečných lokálních biotopů). 

Smlouva z Rarotongy vstoupila v platnost 11. prosince 1986 po ratifikaci osmi smluvními 

státy (celkem Smlouvu z Rarotongy podepsalo 13 států) v souladu s čl. 15 smlouvy. Předmětná 

smlouva obsahuje 16 článků, 4 přílohy a 3 protokoly, přičemž hranice bezjaderné zóny jsou blíže 

specifikovány v příloze 1. Stejně jako v případě Smlouvy z Tlatelolco, Protokol I obsahuje závazky 

států situovaných mimo území bezjaderné zóny, které v ní vykonávají správu nad specifickými 

oblastmi (USA a VB) a Protokol II závazky jaderných států zdržet se použití nebo hrozby použití 

jaderných zbraní vůči signatářům předmětné smlouvy. Protokol III obsahuje závazky jaderných 

států netestovat jaderné zbraně v rámci bezjaderné zóny (jediným jaderným státem, který výše 

uvedené protokoly dosud neratifikoval, jsou Spojené státy). 

Signatáři se prostřednictvím čl. 3 smlouvy zavazují k tomu, že nebudou vyrábět nebo jinak 

získávat, držet či jiným způsobem kontrolovat výbušná jaderná zařízení uvnitř či vně příslušné 

zóny („to manufacture or otherwise acquire, possess or have control over any nuclear explosive device 

by any means anywhere inside or outside the South Pacific Nuclear Free Zone“), a dále pak nebudou 

vyhledávat ani přijímat pomoc nebo jinou asistenci při výrobě či získávání výbušných jaderných 

zařízení („not to seek or receive any assistance in the manufacture or acquisition of nuclear explosive 

device”) a ve výrobě či získávání jaderných zbraní pomáhat jiným státům („not to take any action to 

assist or encourage the manufacture or acquisition of any nuclear explosive device by any state”).265 

Kromě ustanovení o mírovém využití jaderné energie, které navazují na závazky přijaté podle 

smlouvy NPT a přijaté záruky IAEA, Smlouva z Ratatonga obsahuje i závazky týkající se zákazu 

skladování a testování výbušných jaderných zařízení (včetně provádění jaderných výbuchů pro 

mírové účely), jakož i ukládání radioaktivního materiálu. Stejně jako Smlouva z Tlatelolco a na 

rozdíl od Smlouvy z Bangkoku, Smlouva z Rarotongy neobsahuje žádný článek týkající se zákazu 

přepravy jaderných zbraní skrz bezjadernou zónu – jedná se o diskreční pravomoc příslušných 

smluvních států.266 

Pokud jde o verifikační mechanismus, ten je v souladu s čl. 9 smlouvy založen na výměně 

informací a zasílání reportů jak řediteli Úřadu pro ekonomickou spolupráci v jižním Pacifiku („the 

South Pacific Bureau for Economic Cooperation“), tak ostatním smluvním státům. 

c. Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii/1995 

Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii - Smlouva z Bangkoku 

(„the Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty/Treaty of Bangkok“) vstoupila v platnost 
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27. března 1997, tj. necelé 2 roky po jejím podpisu 15. prosince 1995. Vznik, jakož i přijetí této 

smlouvy podstatně ovlivnily aktivity organizace Sdružení národů jihovýchodní Asie („Association 

of South East Asian Nations“), která usilovala o vytvoření nezávislé bezjaderné oblasti prakticky  

od roku 1971. Poslední z 10 smluvních států ratifikoval Smlouvu z Bangkoku v roce 2001. 

Smluvní státy se prostřednictvím Smlouvy z Bangkoku zavázaly, že nebudou vyvíjet nebo 

vyrábět, jiným způsobem získávat, držet či kontrolovat jaderné zbraně, a dále pak tyto jaderné 

zbraně testovat a užívat kdekoliv uvnitř nebo vně bezjaderné zóny. Součástí předmětné smlouvy  

je, po vzoru Smlouvy z Rarotongy, pochopitelně i závazek neposkytovat pomoc ostatním státům, 

popř. nepřijímat jejich pomoc, s uvedenými činnostmi, neskladovat a netestovat žádná výbušná 

jaderná zařízení a v neposlední řadě nikde na území bezjaderné oblasti neukládat radioaktivní 

odpad (za předpokladu, že nejde o ukládání radioaktivního odpadu v souladu s bezpečnostními 

opatřeními a postupy IAEA smluvními státy na pevnině).267 Mírové užití jaderné energie je zcela 

v souladu s ustanoveními Smlouvy z Bangkoku.  

Území bezjaderné zóny obsahuje nejen území smluvních států včetně teritoriálních vod,  

ale i kontinentální šelf a výlučné ekonomické zóny těchto států, které sahají do vzdálenosti cca 

200 námořních mil od pobřeží. Už na první pohled lze vidět, že se jedná o oblast velice širokou,  

což má koneckonců vliv i na odmítnutí podpisu a ratifikace Protokolu ke smlouvě, týkajícího se 

záruky nepoužití jaderných zbraní ani hrozby jejich použití proti smluvním státům formálními 

jadernými státy (např. postoj USA je založen na tvrzení, že začlenění oblastí jako je kontinentální 

šelf či výlučné ekonomické zóny do bezjaderné oblasti znamená de facto porušení Úmluvy OSN 

o mořském právu z roku 1982). 

Systém verifikace spočívá, po vzoru Smlouvy z Rarotongy, ve vzájemné výměně informací 

a zasílání reportů mezi smluvními státy, popř. mezi smluvními státy a IAEA ve věci dodržování 

dříve přijatých bezpečnostních záruk. Dohled nad implementací a aplikací Smlouvy z Bangkoku 

připadá v první instanci Komisi pro zónu bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii („Commission 

for the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone“), přičemž v případě, že nedojde k úspěšnému 

vyřešení problému, může být tento podstoupen buď příslušnému orgánu Mezinárodní agentury 

pro atomovou energii, nebo Radě bezpečnosti OSN. 

e. Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v Africe/1996 

Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní v Africe, známá jako Smlouva z Pelindaby 

(„the African Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty/Treaty of Pelindaba“) byla přijata dne 11. dubna 

1996. Pokud jde o iniciativu vedoucí k jejímu přijetí, Smlouvu z Pelindaby je možné považovat 

hlavně za dlouholetý (trvající přibližně od 70. let 20. stol.) projekt expertů z Organizace africké 

jednoty („Organization of African Unity“), jež se pokoušeli reflektovat jak na testování jaderných 

v saharské oblasti, tak i na rostoucí nebezpečí údržby jaderných zbraní nestabilními politickými 

režimy. V platnosti Smlouva z Pelindaby vstoupila dle článku 18. odst. 3 smlouvy dne 15. června 
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2006, tj. ve chvíli, kdy došlo k její ratifikaci 28 smluvními státy. V současné době tvoří členskou 

základnu předmětného smluvního systému celkem 54 smluvních států (40 smluvních státu vč. 

Saharské arabské demokratické republiky již smlouvu ratifikovalo a 14 smluvních států pouze 

podepsalo). Jediným státem, který je situován na africkém kontinentě a smlouvu nepodepsal, je 

Jižní Súdán.  

Základem Smlouvy z Pelindaby je podle článku 3 smlouvy závazek všech smluvních států 

neprovádět výzkum a vývoj výbušných jaderných zařízení, tyto zařízení nevyrábět, neskladovat, 

jakož i jinak pořizovat držet či kontrolovat, a to v jakékoliv formě v rámci bezjaderné zóny („not 

to conduct research on, develop, manufacture, stockpile or otherwise acquire, possess or have control 

over any nuclear explosive device by any means anywhere“). Smluvní státy se ve vztahu ke státům, 

které nejsou součástí bezjaderné zóny, zároveň zavazují neposkytovat pomoc s výše uvedenými 

činnostmi, tyto státy nepodporovat a nepřijímat jejich pomoc.268 Články 5 a 7 smlouvy dochází 

rovněž k zákazu jakéhokoliv testování výbušných jaderných zařízení a ukládání radioaktivního 

odpadu kdekoliv na území bezjaderné zóny.269 Mírové využití jaderné energie je povoleno s tím,  

že Smlouva z Pelindaby, na rozdíl od smluv předcházejících, věnuje několik specifických článků 

fyzické ochraně příslušných jaderných instalací. 

Smlouva z Pelindaby obsahuje 4 přílohy (příloha 1 vymezuje hranice bezjaderné oblasti) 

a 3 protokoly. Zatímco předmětem Protokolu I je závazek formálních jaderných států zdržet se 

použití nebo hrozby použití jaderných zbraní vůči smluvním stranám, Protokol II se týká zákazu 

testování jaderných zbraní uvnitř bezjaderné zóny jadernými státy. Jak Protokol I, tak Protokol 

II byly ratifikovány všemi jadernými státy kromě Spojených států, a to i přes to, že byly zaslány 

do amerického Senátu k ratifikaci v roce 2011. Protokol III obsahuje závazky států mimo území 

bezjaderné zóny, které v ní vykonávají správu nad specifickými oblastmi (na rozdíl od Francie, 

Španělsko Protokol III nepodepsalo ani neratifikovalo).270 

Za účelem zajištění verifikace byla v souladu s článkem 12 smlouvy v rámci dohledu nad 

dodržováním smlouvy nově zřízena Africká komise pro jadernou energii („African Commission on 

Nuclear Energy“), která monitoruje činnosti jednotlivých smluvních států a zároveň slouží jako 

první instance pro případné spory vyplývající ze smlouvy (provádění bezpečnostních opatření  

a záruky je kontrolováno prostřednictvím IAEA). Druhou instancí je pak Rada bezpečnosti OSN. 

f. Smlouva o vytvoření zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii/2006 

Poslední přírůstek do série smluv o vytvoření bezjaderných zbraní představuje Smlouva 

o vytvoření zóny bez jaderných zbraní ve střední Asii - Smlouva ze Semipalatinsku („the Central 

Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone/Treaty of Semipalatinsk“), jejíž slavnostní podpis se uskutečnil 

dne 8. září 2006. Obecně by se dalo říci, že v případě Smlouvy ze Semipalatinsku šlo o smlouvu 
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s prakticky nejkomplikovanější cestou implementace, a to hlavně proto, že se na území všech 5 

smluvních států (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) po rozpadu 

SSSR nacházelo značné množství instalací spojených s výzkumem a výrobou jaderných zbraní, 

které musely být zlikvidovány (za účelem vytvoření bezjaderné oblasti smluvní státy přistoupily 

k Dodatečnému protokolu IAEA, Smlouvě CTBT a Konvenci o ochraně jaderného materiálu).271 

Na základě ustanovení článku 15 smlouvy, vstoupila Smlouva ze Semipalatinsku v platnost dne 

21. března 2009 po uložení ratifikačních listin všemi smluvními stranami. 

Smlouva ze Semipalatinsku obsahuje celkem 18 článků a 1 protokol. Základní závazky je 

možné najít v článku 3 smlouvy, který zakazuje provádění výzkumu, vývoje, výroby, skladování, 

jiné pořízení, držení nebo kontrolování jaderných zbraní (jiných výbušných jaderných zařízení) 

smluvními stranami kdekoliv na území předmětné oblasti („not to conduct research on, develop, 

manufacture, stockpile or otherwise acquire, possess or have control over any nuclear weapon or 

other nuclear explosive device by any means anywhere“), a dále pak poskytování a přijímání pomoci 

při uvedených činnostech.272 Obdobně jako u předcházejících smluv o vytvoření bezjaderných  

oblastí, i Smlouva ze Semipalatinsku obsahuje zákaz provádění jaderného testování a ukládání 

radioaktivního odpadu na území bezjaderné oblasti.273 Mírové využití jaderné energie je možné, 

nicméně stejně jako v případě Smlouvy z Pelindaby, jsou signatáři smlouvy povinni přistoupit  

na záruky IAEA a zajistit fyzickou ochranu jadernému materiálu, instalacím a vybavení, které  

se nacházejí v bezjaderné oblasti. Pravomocí udělit povolení k transportu jaderných zbraní dle 

článku 4 smlouvy disponuje každý smluvní stát v rozsahu shodném s jeho jurisdikcí.  

Předmětem Protokolu I ke Smlouvě ze Semipalatinsku je závazek formálních jaderných 

států zdržet se použití nebo hrozby použití jaderných zbraní vůči smluvním stranám, přičemž 

jediným státem, který předmětný protokol neratifikoval, zůstávají Spojené státy (důvodem pro 

odmítnutí ratifikace je pravděpodobně nejistota USA ohledně možné nekompatibility Smlouvy 

ze Semipalatinsku a členství 3 smluvních států v Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti  

z roku 1992).  

Smlouva ze Semipalatinsku neobsahuje sama o sobě žádný verifikační mechanismus ani 

nezřizuje žádný speciální monitorovací, popř. prvoinstanční orgán. Kontrola nad dodržováním 

smluvních závazků probíhá podle článku 10 smlouvy prostřednictvím konzultativních schůzek 

konaných pravidelně 1x ročně (za předpokladu, že není potřeba svolat schůzku mimořádnou). 

 

Veškeré uvedené smlouvy o vytvoření bezjaderných zón byly uzavřeny na časově neomezenou 

dobu, přičemž je možné konstatovat, že v současné době neexistuje jediný mezinárodní činitel, který by 

usiloval o ukončení jejich platnosti. Ve všech případech (a to i přes to, že, jak už bylo uvedeno výše, jde  

o smlouvy spjaté s obdobím svého přijetí) smluv o vytvoření bezjaderných oblastí se jedná o efektivní 
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nástroje mezinárodního práva, které v době nabytí platnosti významně podpořily režim vytvořený na 

základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z roku 1968 a zároveň tento režim v několika regionech 

podstatně zpřísnily. Lze říci, že především toto zpřísnění pravidel pro nakládání (nejen) s jadernými 

zbraněmi je v obecném povědomí mezinárodního společenství vnímáno jako pozitivní krok za účelem 

dosažení všeobecného a úplného jaderného odzbrojení (pokud by univerzálně koncipovaná Smlouva  

o nešíření jaderných zbraní obsahovala obdobná ustanovení jako např. Smlouva ze Semipalatinsku či 

Pelindaby, pravděpodobnost jejího přijetí některými smluvními stranami by významně klesla). 

Velmi důležitým pozitivem smluv o bezjaderných zónách byla i implementace zákazu testování 

jaderných zbraní na příslušném území (u některých smluv současně s tím došlo k zákazu jaderných 

výbuchů pro mírové účely). Zejména v případech Smlouvy z Rarotongy a Smlouvy z Pelindaby mělo 

nabytí platnosti za následek oficiální ukončení testování jaderných zbraní jak ze strany Spojených  

států a Velké Británie (jižní Pacifik), tak Francie (Afrika). V neposlední řadě je třeba pamatovat také na 

fakt, že předmětné smlouvy byly přijaty dříve, než Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek, která 

dodnes nevstoupila v platnost. 

5.6 MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR/HROZBA POUŽITÍ JADERNÝCH ZBRANÍ/1996 

Historicky prvním subjektem, který se pokusil prostřednictvím žádosti zaslané dne 3. září 1993 

zjistit postoj Mezinárodního soudního dvoru v Haagu k otázce, zdali by užití jaderných zbraní státem 

ve válce nebo jiném ozbrojeném konfliktu znamenalo porušení mezinárodněprávních závazků tohoto 

státu včetně příslušných závazků vyplývajících ze Statutu Světové zdravotnické organizace, a to zejm.  

ve vztahu k účinkům použití jaderných zbraní na zdraví a životní prostředí („in view of the health and 

environmental effects, would the use of nuclear weapons by state in war or other armed conflict be a breach 

of its obligations under international law including the WHO Constitution”)274, nebyl pochopitelně nikdo 

jiný, než Světová zdravotnická organizace. Mezinárodní soudní dvůr však odmítl na uvedenou žádost 

reflektovat vydáním poradního rozsudku společně s odůvodněním, že v souladu s článkem 96 písm. b) 

Charty OSN předmětná otázka nespadá do působnosti Světové zdravotnické organizace.  

Iniciativou Světové zdravotnické organizace se nechalo inspirovat Valné shromáždění OSN, které 

formou Rezoluce 47/75 K z 15. prosince 1994 požádalo Mezinárodní soudní dvůr o vydání poradního 

rozsudku k poměrně kontroverzní otázce, tj. zdali „jsou hrozba, nebo použití jaderných zbraní dovoleny 

mezinárodním právem a (pokud ano) za jakých okolností“275 („is the threat or use of nuclear weapons in 

any circumstances permitted under international law“). Dle informací uvedených v předmětné rezoluci 

Valné shromáždění OSN o poradní rozsudek požádalo hlavně s vědomím, že (i) vývoj, jakož i samotná 

existence jaderných zbraní, představuje obecnou hrozbu pro lidstvo, (ii) některé dříve vydané rezoluce 

označovaly použití jaderných zbraní za porušení Charty OSN nebo zločin proti lidskosti, (iii) nakládání 

s dalšími zbraněmi hromadného ničení (tj. chemickými a biologickými zbraněmi) bylo zakázáno bez 

                                                           
274  Request for an Advisory Opinion (on the) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict of 14th 

May 1993 (World Health Assembly Resolution). 
275  A/RES/49/75 of 15th December 1994. Part K.  
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dalšího prostřednictvím mezinárodních úmluv a (iv) pouze kompletní odstranění jaderných zbraní je 

možné považovat za garanci proti hrozbě jaderné války. Pro přijetí Rezoluce 47/75 K hlasovalo celkem 

78 států (43 států hlasovalo proti, 38 států se hlasování zdrželo a 26 států nehlasovalo vůbec).  

Během procesu vypořádání námitek států276 (nejčastěji směřovaných proti věcné příslušnosti 

Mezinárodního soudního dvora vydat poradní rozsudek k výše uvedené otázce) se MSD musel zabývat 

celkem 3 kategoriemi námitek týkajících se (i) oprávněnosti Valného shromáždění OSN požádat MSD  

o vydání obdobného poradního rozsudku, (ii) podstaty položené otázky, tj. zdali jde o otázku politickou 

nebo právní, a (iii) abstraktní povahy položené otázky. První námitka byla MSD odmítnuta s poukazem 

na čl. 96 písm. a) Charty OSN („Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti mohou požádat Mezinárodní 

soudní dvůr, aby vydal poradní rozsudek o kterékoliv právní otázce“), ve spojení s čl. 10 Charty OSN („VS 

má pravomoc jednat o jakékoliv otázce nebo záležitosti patřící do rámce Charty ...“), čl. 11 odst. 1 Charty 

OSN („VS projednává obecné zásady součinnosti při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, včetně 

zásad, jimiž se má řádit ozbrojení a regulace zbrojení …“) a čl. 13 odst. 1 Charty OSN („VS má právo dávat 

podnět ke studiu a vydávat doporučení s cílem posilovat progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho 

kodifikací“). Druhou námitku MSD odmítnul z toho důvodu, že v případě, kdy je MSD požádán o to, aby 

posoudil soulad hrozby nebo použití určité kategorie zbraní s příslušnými ustanovení nebo zásadami 

mezinárodního práva, se nemůže jednat o jinou otázku, nežli o otázku právní (ačkoliv je jasné, že tato 

otázka vzhledem k problematice, na kterou poukazuje, politické aspekty obsahuje). Poslední námitku, 

která označovala předloženou otázku za natolik abstraktní a vágní, že pro MSD nebude možné vydat 

jakkoliv směrodatný rozsudek (naopak by mohlo dojít k tomu, že namísto poradního rozsudku dojde 

k učinění zbytečného spekulativního prohlášení nad rámec působnosti MSD), bylo podle mého názoru 

nejtěžší vypořádat. MSD však nakonec i tuto námitku odmítl s odůvodněním, že poradní rozsudky  

MSD slouží k zodpovězení předložené právní otázky, nikoliv k rozhodnutí specifického sporu. Domnělá 

abstrakce navíc vedla některé státy k vyslovení domněnky, že prostřednictvím poradního rozsudku 

může dojít k překročení soudní pravomoci MSD a vážnému zásahu do pravomoci normotvorné - což 

MSD striktně odmítl s tím, že ačkoliv je právní názor MSD do určité míry způsobilý ovlivnit přístup 

některých členů mezinárodního společenství k otázce jaderného odzbrojení, rozhodně se o tvorbu 

práva nejedná.  

Poradní rozsudek nazvaný Legalita hrozby nebo použití jaderných zbraní („Legality of the threat  

or Use of Nuclear Weapons“) byl vyhlášen 8. července 1996, přičemž na posouzení předmětné otázky se 

podílelo 14 z 15 tehdejších členů Mezinárodního soudního dvora.  

Aby MSD dokázal zodpovědět předloženou právní otázku, rozhodl se prozkoumat soubor všech 

mezinárodních právních norem, ať už psaných nebo obyčejových, aby vybral normy, které by mohly být 

aplikovány na případy, kdy dojde k hrozbě či použití jaderných zbraní. Společně s tím se MSD rozhodl 

vyzvat k předložení názorů i jednotlivé státy, ať už se jednalo o názory pozitivní či negativní.  

                                                           
276  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons of 8th July 1996. Art. 10-19. 
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Stanovisky poukazujícími na protiprávnost předložené otázky, jež MSD obdržel, byla stanoviska 

považující hrozbu či použití jaderných zbraní za porušení práva na život, práva na uchování a ochranu 

životního prostředí nebo spáchání zločinu genocidia. V případě porušení práva na život dle článku 6 

odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, MSD konstatoval, že aby 

bylo možné pojem svévolné zbavení života („arbitrarily deprived of life“)277 aplikovat v kontextu použití 

jaderných zbraní nebo jejich hrozby, musel by být definován v rámci mezinárodního humanitárního 

práva jakožto lex specialis, a to i přes to, že právo na život platí jak za mírového, tak i válečného stavu 

(s výjimkou článku 4 předmětného paktu). Spáchání zločinu genocidia použití jaderných zbraní nebo 

jejich hrozby samo o sobě nezakládá za předpokladu, že by toto použití nebo hrozba jaderných zbraní 

neobsahovalo některý z motivů uvedených v článku 2 Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia 

z roku 1948, tj. např. úmysl zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Otázku, zdali 

při použití jaderných zraní nebo jejich hrozby jde o porušení ustanovení týkajících se ochrany životního 

prostředí před použitím prostředků vedení války způsobujících rozsáhlé, dlouhodobé či vážné škody 

(viz článek 35 odst. 3 Dodatkového protokolu I z roku 1977 k Ženevským konvencím z roku 1949), MSD 

rozhodl s přihlédnutím k faktu, že existující mezinárodní právo týkající se ochrany životního prostředí 

neobsahuje ustanovení zakazující použití nebo hrozbu jaderných zbraní (i přes to, že se jedná o právo 

vzešlé z úmyslu mezinárodního společenství životní prostředí chránit, nelze na jeho základě záměrně 

omezit právo na efektivní sebeobranu jednotlivých států). 

Po prozkoumání všech dostupných možností MSD usoudil, že nejrelevantnějšími právem, které 

se vztahuje k výše uvedené otázce, je zákaz použití síly uvedený v čl. 2 odst. 4 Charty OSN a humanitární 

právo aplikovatelné během ozbrojeného konfliktu (včetně uzavřených mezinárodních smluv týkajících 

se nakládání s jadernými zbraněmi), a to s přihlédnutím k jejich unikátnímu destrukčnímu potenciálu. 

Stěžejní pro zhodnocení, zda hrozba jaderných zbraní nebo jejich použití představuje porušení 

zákazu použití síly dle článku 2 odst. 4 Charty OSN („všichni členové se vyvarují ve svých mezinárodních 

stycích hrozby silou či použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, 

tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů“)278, je nutnost vykládat 

předmětný článek v souvislosti s čl. 42 Charty OSN („opatření zahrnující použití ozbrojené síly“) a dále 

čl. 51 Charty OSN („žádné ustanovení této Charty neomezuje, v případě ozbrojeného útoku na některého 

člena Organizace spojených národů, přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dokud 

Rada bezpečnosti neučiní opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti …“)279. Ačkoliv Charta OSN 

sama o sobě nezakazuje ani nepovoluje použití specifických zbraní, obyčejové právo stanoví, že každý 

výkon přirozeného práva a sebeobrany musí být v souladu se zásadami proporcionality a nezbytnosti 

(„necessity and proportionality“). Z toho vyplývá, že použití jaderných zbraní není sice v rámci obrany 

zakázáno, nicméně i přes to by se státy, které jaderné zbraně takto použily, musely vypořádat s oběma 

uvedenými zásadami, popř. dalšími faktory humanitárního práva. S tím pochopitelně souvisí i otázka 

                                                           
277 International Covenant on Civil and Political Rights of 16th December 1966. Art 6. 
278  Charter of the United Nations of 26th June 1945. Art 2 Para 4. 
279  Charter of the United Nations of 26th June 1945. Art 51. 
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hrozby použití jaderných zbraní ve smyslu připravenosti tyto zbraně použít („deterrence“), která není 

protiprávní tak dlouho, dokud není namířena proti územní celistvosti či politické nezávislosti jiného 

státu anebo nepopírá zásady nezbytnosti a proporcionality, dojde-li k jejímu použití při výkonu práva 

přirozené sebeobrany. 

Co se týče humanitárního práva aplikovatelného během ozbrojeného konfliktu, MSD se zabýval 

především skutečností, zdali existují specifické ustanovení mezinárodního práva, ať už psaného nebo 

obyčejového, které se vztahují na použití jaderných zbraní nebo jejich hrozby. Protože jaderné zbraně 

nejsou jedinými zbraněmi, které spadají do kategorie zbraní hromadného ničení, soustředil MSD svou 

pozornost nejprve na možnost aplikovat na jaderné zbraně pravidla zakazující zbraně otrávené (jedná 

se o pravidla uvedená v Haagských deklaracích z let 1899 a 1907, Ženevském protokolu z roku 1925 či 

Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku 

1993). Vzhledem k tomu, že v žádném z těchto dokumentů MSD nenalezl jediné ustanovení, které by  

bylo možné aplikovat na použití nebo hrozbu jaderných zbraní, přesunul MSD svou pozornost ke studiu 

mezinárodních smluv, které nakládání s jadernými zbraněmi určitým způsobem/na určitém teritoriu 

omezují (Smlouva z Tlatelolco z roku 1967, Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1968, Smlouva 

z Rarotongy z roku 1985). Závěrem bylo, podle mého názoru správné, konstatování, že i přes existenci 

mezinárodních smluv dokládajících eminentní zájem (hlavně nejaderných) států na dosažení zákazu 

použití či hrozby jaderných zbraní, nebyly tyto činnosti za současného dodržení uvedených pravidel 

mezinárodním psaným právem dosud jakkoliv zakázány (to však neznamená, že k obdobnému zákazu 

nemůže v následujících letech dojít, soudě dle intenzivních diskuzí na mezinárodní půdě). Na druhou 

otázku, tj. zdali existuje právní obyčej zakazující použití či hrozbu jaderných zbraní, MSD po důkladném 

zvážení všech relevantních skutečností dospěl k podstatně zajímavějšímu závěru. Na rozdíl od zbraní 

chemických nebo biologických, v jejichž případě panuje v mezinárodním společenství už dlouhou dobu 

poměrně silná shoda o jejich zákazu (završena uzavřením příslušných smluv), názory na přípustnost 

použití nebo hrozby jaderných zbraní se stále diametrálně liší. Zatímco na jedné straně barikády stojí 

odpůrci jaderných zbraní, kteří poukazují na existenci závazného opinio iuris (podpořeného faktickým 

nepoužitím jaderných zbraní od roku 1945 a rezolucemi VS OSN, které mnohokrát označily nakládání 

s jadernými zbraněmi za protiprávní), na straně druhé jejich příznivci, kteří nejednou hlasovali proti 

předmětným rezolucím, uznávají praxi odstrašení a dlouhodobé nepoužití jaderných zbraní označují 

spíše za šťastnou náhodu, než za důkaz o vzniklém právním obyčeji. Ve výsledku pak není pochyb o tom, 

že jde právě o předmětný spor mezi oběma tábory, který znemožňuje vznik opinia iuris. V neposlední 

řadě není možné zapomenout ani na zcela platný vztah mezi hrozbou nebo použitím jaderných zbraní  

a zásadami humanitárního práva (obyčejové/kodifikované zákony a obyčeje války), které se dle názoru 

MSD „prolínají celým právem ozbrojených konfliktů a aplikují se na všechny formy války a všechny zbraně, 

jak minulé a současné, tak i budoucí“.280 

                                                           
280  POTOČNÝ, M. Otázka legality hrozby nebo použití jaderných zbraní. [online]. 1999 [cit. 2017-08-10] 
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 Sečteno a podrženo, i když MSD v důsledku vnitřní nesourodosti dostupných informací nemohl 

dojít k definitivnímu závěru o legalitě či protiprávnosti hrozby nebo použití jaderných zbraní, jeho 

poradní rozsudek poukázal na problémové aspekty jaderných zbraní, se kterými je v každém případě 

nutné počítat do budoucna. Závěrem se MSD nezapomněl vyjádřit ani k diskutované otázce jaderného 

odzbrojení, kdy jednomyslně rozhodl, že „existuje závazek všech států vést v dobré víře jednání, jež by vedlo 

k jadernému odzbrojení ve všech jeho aspektech pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou“281 z čehož  

je možné dovodit, že i mezinárodní společenství považuje proces jaderného odzbrojení za prostředek 

vhodný k eliminaci rozporuplných pohledů na legalitu hrozby nebo použití jaderných zbraní.  

 

I přes to, že poradní rozsudek vyjasnil mnohé interpretační problémy spojené s použitím nebo 

hrozbou jaderných zbraní a konstatoval, že možnost vzniku právního obyčeje hovořícího proti použití  

a hrozbě jaderných zbraní (popř. přijetí příslušné mezinárodní úmluvy) není v nedaleké budoucnosti 

vyloučena, rozpory mezi příznivci a odpůrci jaderných zbraní na mezinárodní scéně přetrvaly dodnes. 

Za významnou demonstraci této ideové neshody je možné koneckonců považovat i výsledek hlasování 

o přijetí draftu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní („the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons“) 

ze dne 7. července 2017.  

Smlouva, která svým článkem 1 zakazovala vývoj, testování, výrobu, jiné nabývání, držení nebo 

skladování jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení („develop, test, produce, manufacture, 

otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices“), převod zbraní 

nebo kontroly (ať už přímé či nepřímé) nad nimi („transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons  

or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive device directly or indirectly“), 

přijímání zbraní do svého majetku/držby nebo výkon kontroly (ať už přímé nebo nepřímé) nad nimi  

(„receive the transfer of or control over such nuclear weapons or other nuclear explosive device directly or 

indirectly“), jejich použití nebo hrozbu („use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive 

devices“), pomáhat, podněcovat nebo navádět jiného k výše uvedeným aktivitám („assist, encourage or 

induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a state party under this treaty“) a vice 

versa („seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a state 

party under this treaty“), a v neposlední řadě i instalaci a rozmístění jaderných zbraní na svém území  

či území pod svou kontrolou nebo jurisdikcí282 („allow any stationing, installation or deployment of any 

nuclear or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control“), 

byla potvrzena 122 státy. Nehlasovalo 69 států, 1 stát se rozhodl hlasovat proti (Nizozemsko) a 1 stát  

se zdržel hlasování (Singapur). Ačkoliv se na první pohled může zdát, že formální schválení Smlouvy  

o zákazu jaderných zbraní sklidilo obrovský úspěch jak mezi členy Organizace spojených národů (dle  

slov prezidentky konference OSN, E. W. Gomez se jednalo o „první semínko světa bez jaderných zbraní“), 

tak mezinárodními neziskovými organizacemi, je třeba si uvědomit, že ani jeden formální jaderný stát  

se hlasování neúčastnil. Ba právě naopak, zástupci států jako např. Spojené státy, Velká Británie nebo 
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Francie prohlásili že „smlouva nereflektuje na současné reálie mezinárodního bezpečnostního prostředí“  

a „přistoupení k ní je neslučitelné s politikou jaderného zastrašování, jehož praktikováním došlo k udržení 

míru v Evropě a Severní Asii za posledních 70. let“.283  

Otázkou pak pochopitelně zůstává, jak velkou právní sílu bude mít smlouva, kterou nepodpořil  

ani jeden ze států reálně disponujících touto smlouvou zakázanými zbraněmi, a zdali se z této smlouvy 

postupem času s přihlédnutím k reálnému mezinárodnímu prostředí nestane jen prázdná deklarace.  

Samozřejmě, na jednu stranu se skutečně může jednat o jakési „první semínko“, které společně s praxí 

minulosti vytvoří základ pro konečný, absolutní a především univerzální zákaz (spojených s eliminací) 

jaderných zbraní. V tomto případě se však bude jednat o výsledek velice náročného procesu, trvajícího 

ještě mnoho dlouhých let. Upínat se k myšlence, že výše uvedená smlouva má sama o sobě sílu finálně 

posvětit vznik opinia iuris, o kterém hovoří poradní rozsudek MSD z roku 1996, je podle mého názoru 

stejně naivní, jako spoléhat na to, že předmětnou smlouvu v blízké budoucnosti posvětí jaderné státy. 

A není se čemu divit – proti hovoří nejen v obskuritě klíčící severokorejský jaderný program, ale také 

neformální držba jaderných zbraní státními subjekty či hrozba získání a následného použití jaderných 

zbraní teroristickými uskupeními.  

V souladu s článkem 15 by měla Smlouva o zákazu jaderných zbraní vstoupit v platnost 90 dní 

po ratifikaci 50 smluvním státem, přičemž k otevření možnosti podpisu došlo dne 20. září 2017.  

 

  

                                                           
283  ZATAT, N., LEDERER, E. More than 120 Nations adopt Treaty to ban Nuclear Weapons at UN meeting. [online]. 2017  

[cit. 2017-09-10].   
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6. TERORISMUS A ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ 

Zhodnotíme-li kriticky význam a efektivitu mezinárodních smluv uvedených v kapitolách 3 až 5 

rigorózní práce - mezinárodních smluv týkajících se dílčího nebo univerzálního omezení nakládání 

s chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi - zjistíme, že jejich přínos pro mezinárodní právo 

nelze v žádném případě zpochybnit. I přes to, že některé otázky spjaté s uvedenými právními počiny 

zůstávají stále nedořešeny, závěrečné zprávy z revizních konferencí (konaných nejčastěji v pětiletých 

intervalech) poukazují na praktické vymýcení zásob chemických a biologických zbraní na straně jedné 

a podstatné omezení počtu jaderných zbraní a rychlosti jejich modernizace na straně druhé. Veškeré 

chemické a biologické programy financované státními subjekty byly zrušeny, přičemž jejich výsledky 

byly buď převedeny na mírové účely, anebo zničeny. Jaderné zbraně i po více než 60 letech zůstávají 

v rukou několika málo států, které (ať už přímo nebo nepřímo, vědomy si síly jaderného zastrašování) 

usilují o jejich zachování v moderních bojových arzenálech. Mírové využití jaderné energie jev rámci 

procesu zvětšování světové produkce elektrické energie podporováno stále více - a to i v rozvojových 

zemích. Ano, zdá se, že téměř všechny státy své mezinárodní závazky plní - alespoň prozatím. 

Na druhou stranu, na poměrně závažný problém narážíme v okamžiku, kdy si v plném rozsahu 

uvědomíme omezení, která s sebou jednotlivé mezinárodní smlouvy přinášejí - např. skutečnost, že ani 

jedna z těchto smluv nezakládá platnost pro neomezenou množinu subjektů (tj. jak veřejnoprávních, 

tak soukromoprávních). Pravdou je, že veškeré mezinárodní smlouvy, které tato rigorózní práce uvádí 

(a nejen ty), jsou dobrovolnými pakty uzavřenými mezi státy. Závazky, které příslušné smluvní státy  

na základě těchto smluv přijímají, se tudíž logicky vztahují pouze na činnosti těchto států, a nikoliv na 

třetí osoby. I přes to, že mnohé z mezinárodních smluv obsahují závazek smluvních států přijmout či 

přizpůsobit vnitrostátní právní úpravu a vyvarovat se tak „nepořádku na vlastním hřišti“, dosáhnout 

tímto způsobem na činnosti nestátních organizací (zejm. teroristických uskupení) je v současné době 

extrémně komplikované, ne-li nemožné. 

Terorismus lze klasifikovat jako společenský fenomén, charakteristický především pro druhou 

polovinu 20. století (i když jeho počátky sahají až do doby Velké Francouzské revoluce), který vznikl 

z ekonomicko-sociální neschopnosti nestátních uskupení vést tradiční ozbrojený konflikt. Dle definice 

Ministerstva zahraniční USA, je terorismus „promyšleným, politicky motivovaným násilím páchaným na 

civilistech příslušníky nestátní organizace či tajnými agenty, obvykle za účelem ovlivnění publika“284 („the 

premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national 

groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience“), přičemž politicky motivovaným 

násilím se v tomto případě rozumí násilí páchané z náboženských, národnostních, ideologických nebo 

kulturních pohnutek. Vzhledem k tomu, že členové teroristických skupin se většinou necítí být vázáni 

jakýmikoliv právními nebo morálními normami (ba právě naopak, volí způsoby, které těmto normám 

přímo odporují, aby dosáhli co nejsilnějšího efektu na mediální publikum), zbraně hromadného ničení 
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pochopitelně představují jednu z preferovanějších kategorií bojových prostředků – nejen kvůli jejich 

destrukčnímu potenciálu, ale i možnému použití k zastrašování a vydírání oponentů.  

Pokud jde o srovnání náročnosti výroby jednotlivých zbraní hromadného ničení, chemické nebo 

biologické zbraně lze připravit o poznání jednodušeji a za současného vynaložení nižších nákladů, než 

zbraně jaderné. Zatímco cena funkční (nově vyrobené) jaderné zbraně se hrubým odhadem pohybuje 

okolo 110 miliónu dolarů (20 miliónů hlavice, 90 miliónů nosič a odpalovací zařízení)285 přičemž 

získat jadernou zbraň ze zásob jaderných států je prakticky nemožné, při výrobě některých chemických 

nebo biologických zbraní stačí mnohdy vycházet z volně dostupné odborné literatury, internetových 

zdrojů nebo expertních konzultací (např. pokusy Aum Shinrikyo o nábor bývalých sovětských vědců). 

Ačkoliv jsou to právě čistota a správná koncentrace chemické nebo biologické látky, které mají 

nejvýznamnější vliv na účinnost příslušné zbraně a kterých bez soukromé, dobře vybavené, laboratoře 

nelze ve většině případů dosáhnout, strach, s jehož podstatou terorismus od počátku pracuje, dokáže 

reálné nebezpečí v očích (nejen) civilního obyvatelstva mnohokrát až iracionálně znásobit. 

6.1 CHEMICKÝ TERORISMUS 

Obecně by se dalo říci, že již pouhá myšlenka na užití chemických zbraní v rámci teroristického 

útoku staví potenciálního pachatele před obtížné dilema. 

Ve srovnání s biologickými, popř. jadernými zbraněmi, jsou chemické zbraně jako např. sarin či 

fosgen zbraněmi poměrně lehce vyrobitelnými, levnými a v neposlední řadě obtížně detekovatelnými. 

V případě jejich nasazení pak chemické zbraně propůjčují pachateli možnost maximalizovat moment 

překvapení, zaútočit na vybrané lokality v rozsahu, kterého by standardním způsobem nebylo možné 

tak snadno dosáhnout, alarmovat pozornost médií a vyvolat paniku v řadách (ne vždy informovaného) 

civilního obyvatelstva. Problematická je i skutečnost, že k manifestaci účinků těchto zbraní - ať už na 

životním prostředí nebo civilním obyvatelstvu - nemusí dojít okamžitě po jejich použití, ale mnohem 

později (v lepším případě minuty, v horším případě hodiny nebo dokonce dny po útoku). 

Na druhou stranu, nasazení chemických zbraní doprovází i určitá úskalí, která se ne vždy zcela 

slučují s obvyklými cíli teroristických uskupení (např. snahou dosáhnout masové paniky bez možnosti 

označit pachatele), a tudíž přímo snižují odhodlání teroristů je použít. Perfektním příkladem takových 

úskalí pak může být nepředvídatelná a nediskriminující povaha chemických zbraní – v případě, že se 

pachateli podaří vytvořit extrémně potentní chemickou zbraň, kterou následně použije v uzavřeném 

prostoru, může dosáhnout (místo dílčího atentátu a masové paniky) masové vraždy (naopak, pokud se 

pachateli nepodaří vytvořit potentní chemickou zbraň, popř. použije potentní chemickou zbraň mimo 

uzavřený prostor, může dosáhnout účinku nehmatatelného, nebo dokonce žádného).  

I přes to, že za období trvající od konce 1. světové války do začátku 21. stol. proběhlo několik 

útoků, při kterých došlo buď k přímému použití, nebo hrozbě použitím chemických zbraní, přechod od 

klasického bombového terorismu k chemickému terorismu lze de facto sledovat až od roku 1995, kdy 

došlo k sarinovému útoku členů japonské sekty Aum Shinrikyo na cestující v tokijském metru.  
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Japonská sekta Aum Shinrikyo byla založena v roce 1984 Shoko Asaharou, který se během devíti 

let činnosti pomalu přeorientoval ze studia buddhismu a propagace zdravé duševní a tělesné jednoty  

ke krajnímu uctívání hinduistického boha Shivy a přípravě na apokalypsu, během které mělo dojít ke 

zničení Japonska v jaderné válce iniciované Spojenými státy (navzdory faktu, že se Asaharovy tvrzení 

propadaly stále více do absurdity, sekta Aum Shinrikyo v roce 1995 dosáhla na přibližně 40 tisíc členů  

a vlastnila majetek v hodnotě 1 biliónu japonských jenů). Aby byl Asahara připraven na nadcházející 

válku co nejlépe, začal od roku 1990 prostřednictvím sekty Aum Shinrikyo shromažďovat (nakupovat 

nebo vyrábět) velké množství všemožných zbraní. Po neúspěšných pokusech s biologickými zbraněmi 

(zejm. botulotoxinem a antraxem) se Asaharova pozornost přesunula k chemickým zbraním. 

Za účelem syntézy vlastních chemických zbraní si Asahara nechal v prefektuře Yamanashi zřídit 

rozsáhlou laboratoř, jejíž hlavní činností byla výroba nervově-paralytických látek (sarin, soman nebo 

tabun) a jejich následné testování v reálných podmínkách. Na základě relativní dostupnosti účinných 

látek, byl jako nejvhodnější chemická zbraň pro potřeby sekty Aum Shinrikyo vybrán sarin.  

K prvnímu „cvičnému“ sarinovému útoku došlo v roce 1994 ve městě Macumoto, kde členové  

Aum Shinrikyo vypustili sarin na sídlišti Kita Fukashi. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o konzistenci 

sarinu až nezvykle čistou, teroristům se podařilo zasáhnout celkem 66 lidí (z čehož 7 lidí následně 

zemřelo). Povzbuzena tímto zdánlivým úspěchem, se sekta Aum Shinrikyo rozhodla dne 20. března 

1995 vyslat 5 loajálních členů do stanice Kasumigaseki, aby se za pomoci sarinu pokusili kontaminovat 

uzel třech frekventovaných tras metra. Samotný útok proběhl okolo 8 hodiny ráno (kdy byla fluktuace 

ve stanici největší) tím způsobem, že teroristé propíchli vyztuženými hroty deštníků plastové sáčky 

se sarinem a uprchli. Na následky předmětného útoku zemřelo celkem 12 lidí (použitý sarin naštěstí 

obsahoval pouze 30% účinné látky a řadu nečistot), přičemž 1.000 jich bylo zraněno (z přibližně 5.000 

lidí, kteří vyhledali lékařskou pomoc).286 Jak by situace vypadala, kdyby se Aum Shinrikyo podařilo 

vyrobit čistý, vysoce toxický sarin, lze pak v souvislosti s výše uvedeným domyslet velice snadno. 

I přes to, že případ Aum Shinrikyo nebylo možné v mezinárodním měřítku označit za žádnou větší 

katastrofu (zejména z hlediska nízkého počtu obětí), jeho odkaz spočíval v upozornění na destruktivní 

potenciál, kterého chemické zbraně mohou nabýt v rukou teroristických skupin. Za předpokladu, že by 

se Aum Shinrikyo za účelem provedení útoku v tokijském metru podařilo syntetizovat 100% sarin bez 

nečistot, popř. by došlo k pečlivějšímu plánování útoku, mohl být počet obětí několikanásobně vyšší. 

Dalším, neméně důležitým, faktem, na který výsledek útoku Aum Shinrikyo poukázal, byl i fakt, 

že není možné s jistotou predikovat bojový prostředek, který teroristé použijí, stejně jako rozsah jejich 

kapacit produkovat (nejen) chemické zbraně. Protože na obdobný útok nebyli připraveni, příslušníci 

pořádkových složek nebyli schopni reagovat účinně a rychle a provést veškerá potřebná protiopatření. 

Počet kontaminovaných („mokrých“) a nic netušících civilistů, tak sloužil jako jakýsi „wake up call“ pro 

mezinárodní společenství, které si muselo připustit, že eliminace chemických zbraní z vlastních zásob 
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podepřená postuláty mezinárodního humanitárního práva, automaticky neznamená jejich definitivní 

konec.  

6.2 BIOLOICKÝ TERORISMUS 

Na rozdíl od chemických a jaderných zbraní, biologické zbraně představují pro laického čtenáře 

často enigmatické prostředky s velice nízkou pravděpodobností reálného použití. A ano, nějakou dobu 

tomu tak skutečně bylo - dlouho poté, co došlo k objevu mikrobiálního původu nemoci, byly patogeny 

považovány za činitele natolik nevyzpytatelné, že experimenty s nimi prováděné nestátními subjekty 

nepřicházely v úvahu. Státní programy, zaměřující se na možnost zařazení biologických činitelů mezi 

klasické bojové prostředky, se rozšířily během 2. světové války - nicméně, ne na dlouho - z důvodu 

jejich agresivní povahy bylo nakládání s nimi zakázáno v roce 1972 prostřednictvím Úmluvy o zákazu 

biologických zbraní, která se v dnešní době těší rekordnímu počtu smluvních států. Ke zlomu, podobně 

jako v případě chemických zbraní, došlo až společně s rozšířením fenoménu terorismu a jeho obtížné 

postihnutelnosti.  

Zatímco struktura a konzistence chemické zbraně je pachateli ve většině případů známá již před 

útokem (nemění se), přičemž pachatel může odhadnout rámcový rozsah škod (a to i za předpokladu, že 

dojde k neplánované okolnosti, která účinek chemické látky modifikuje), biologická zbraň je tzv. zbraní 

živou. To znamená, že i když je popis organismu a zamýšlených účinků patogenu předem jasný, může 

po jeho vypuštění nebo při modifikaci dojít k mutaci způsobené vlivem vnějších činitelů. Tato mutace 

pak může vést buď ke konečné ztrátě účinnosti patogenu, anebo k jeho proměně na zbraň způsobilou 

zabít milióny. Problematická je pochopitelně i doba latence, jakožto jeden z hlavních rysů biologických 

zbraní, během které dochází k rozmožení biologického činitele uvnitř nakaženého organismu, a která 

může trvat až několik měsíců.  

Mezi biologické činitele, u kterých je pravděpodobnost použití teroristy hodnocena jako nejvyšší, 

jsou zařazeny patogeny jako Coxiella Burnetii, Rickettsia Prowazekii, Salmonella Typhimurium, Yersinia 

Pestis a Ebola, nebo toxiny jako Cholera Endotoxin a Ricin (záleží také na geografických oblastech, kde 

by mělo k použití předmětného činitele dojít).287 Bacillus Anthracis (způsobující onemocnění antraxem) 

vstoupil jako potenciální biologická zbraň v širší známost v roce 2001, tj. krátce po destrukci světového 

obchodního centra v New Yorku, kdy 22 amerických hodnostářů obdrželo obálky obsahující výhružný 

vzkaz s pro-islámskou tématikou a baktérií antraxu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o útoky naprosto 

nečekané, výsledkem bylo 5 obětí a masová vlna paniky (soudě podle nákladů na dekontaminaci všech 

ohrožených klíčových institucí a preventivní výdej antibiotik, Al-Qaedě se podařilo způsobit škody ve 

výši přibližně 300 milionů dolarů).288 

Asi nejnebezpečnějším patogenem, který by teroristé mohli získat, je virus Variola Maior. Podle 

oficiálních zdrojů byl původce onemocnění pravými neštovicemi vymýcen ze světa v roce 1979 s tím, 

že poslední vzorky se nacházejí pouze v laboratořích amerického CDC a ruského VEKTORU. V případě,  
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že však teroristé nějakým způsobem získali další - neautorizované - vzorky (např. z rukou států, které 

jimi disponovaly dříve), popř. by se jim podařilo virus pravých neštovic exhumovat z pohřbených obětí, 

reálně by hrozilo, že jakýkoliv teroristický útok přeroste do pandemie v mezinárodním měřítku.   

Nicméně, dáme-li extrémní predikce na chvíli stranou, zjistíme, že vyrobit efektivní biologickou 

zbraň v polních podmínkách není v současnosti stále tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Nehledě na náročnost získání vzorku vhodného biologického činitele (pohybující se v závislosti na 

zvoleném druhu nákazy v rozmezí od jednoduchá po nemožná), potenciální pachatel musí disponovat 

kvalitním zařízením umožňujícím kultivaci a následné rozšíření biologického činitele. Současně s tím 

musí být potenciální pachatel schopen s biologickým činitelem bezpečně nakládat, vyhodnotit, jak se 

biologický činitel bude chovat v laboratorních podmínkách a jak v poli a v neposlední řadě postihnout 

mechanické procesy spojené se samotným šířením biologického činitele. Samozřejmě, zvláště v dnešní 

době kultu informací není možné tvrdit, že osoba naplňující veškerá výše uvedená kritéria ve službách 

teroristického uskupení neexistuje. Na druhou stranu, těchto jedinců není mnoho a technologie, které 

mají k dispozici, jim v žádném případě nedovolují vytvořit apokalyptický kalavirus, před nímž mnozí 

varují - zatím. 

6.3 JADERNÝ (RADIOLOGICKÝ) TERORISMUS 

Vědomi si své slabší pozice, omezených finančních prostředků, ale ve většině případu i silného, 

ideologicky podbarveného, odhodlání a ignorace nejzákladnějších morálních pravidel, je pravdou, že 

v případě nouze by členové teroristických skupin jen těžko přemýšleli dvakrát nad použitím jakékoliv 

zbraně hromadného ničení. Destrukční potenciál chemických a biologických zbraní v rukou teroristů 

sice nelze popřít (i přes náročnost jejich získání nebo výroby), nicméně rozsáhlé debaty poslední doby 

patří jednoznačně problematice zbraní jaderných.  

Dle Josepha Cirincioneho, současného prezidenta Ploughshares Fund, zabývajícího se grantovou 

činností za účelem omezení šíření zbraní hromadného ničení, je možné počítat se 4 jadernými scénáři: 

1) členové teroristické skupiny se zmocní plně funkční jaderné zbraně, pravděpodobně ve spolupráci 

s vlastním agentem uvnitř oficiálního jaderného zařízení, 2) členové teroristické skupiny se dostanou 

k zásobě obohaceného uranu či plutonia, ze kterého vytvoří menší jadernou bombu způsobilou zničit 

město a zabít tisíce lidí, 3) členové teroristické skupiny vyrobí špinavou bombu, tj. konvenční trhavinu 

obohacenou o jaderný materiál (např. cesium nebo stroncium), která po svém výbuchu kontaminuje 

okolí a zvýší pravděpodobnost výpuku rakoviny u místních obyvatel, a 4) členové teroristické skupiny 

odpálí jaderný reaktor či zásobu jaderného paliva a zamoří tak okolí o velikosti několika tisíc metrů.289 

Zatímco první dva scénáře se jeví jako nejobtížnější (nikoliv však nemožné), zbývající dva představují 

poměrně reálnou šanci teroristů, jak své ideály prosadit (vzhledem k rapidnímu růstu možností ISIS 

a obdobných teroristických uskupení pravděpodobnost provedení jaderného útoku teroristy neustále 

stoupá). 
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V rámci společného boje proti terorismu byla od 14. září 2005 otevřena k podpisu Mezinárodní 

úmluva o potlačování jaderného terorismu („the International Convention on the Suppression of Acts of 

Nuclear Terrorism“), která vstoupila v platnost 7. července 2007. Hlavním účelem předmětné úmluvy 

dle stanoviska navrhovatele - RF - bylo doplnit mezery Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálu 

(„the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material“) z roku 1979 a umožnit mezinárodnímu 

společenství lépe reagovat na stávající, ale i nové projevy jaderného terorismu. Jejím přijetím došlo 

ke sjednocení a posílení právního rámce vztahujícího se na teroristickou činnost, zejména v oblastech 

propracovanější definice pojmů (např. jaderný terorismus, jaderný materiál a palivo, jaderný odpad 

atd.), postihu plánování, hrozby nebo provádění teroristické činnosti (včetně postihu těchto činností 

pomocí národní legislativy), jurisdikce smluvních států, požadavků týkajících se prevence a potlačení 

teroristické činnosti smluvními státy a v neposlední řadě i upozornění, že úmluva neplatí pro užívání 

jaderných zbraní formálními jadernými státy a vztahuje se primárně na jednotlivce.290  

V současnosti má Mezinárodní úmluva o potlačování jaderného terorismu 115 smluvních stran 

(22 z nich jí již ratifikovalo). Počet smluvních stran a detailnější úprava povinností však automaticky 

neznamená (jak lze koneckonců vidět i u úmluv obdobných), že se jedná o úmluvu ve všech ohledech 

účinnou, tj. jakousi absolutní záruku ochrany před jaderným terorismem. Ačkoliv závazky týkající se 

prevence a trestání teroristické činnosti, které úmluva obsahuje, pomohly smluvním státům výrazně 

zlepšit jejich spolupráci a výsledky protiteroristických operací, hrozba teroristického útoku neustále 

přetrvává. Je jasné, že její snížení se bude odvíjet od činnosti států směřující k jadernému odzbrojení 

(jaderný materiál, který neexistuje, nemůže být ukraden) a současného zvyšování ochrany jaderných 

zařízení (např. zřízením vlastních ozbrojených složek či prověřováním budoucích zaměstnanců). 

  

                                                           
290 NTI. The International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.[online]. 2017 [cit. 2017-10-02]. 
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7. ZÁVĚR 

Prvním cílem, který jsem si v rámci rigorózní práce stanovila, bylo vytvoření přehledu základních 

zbraní hromadného ničení (tj. chemických, biologických a jaderných/radiologických) včetně uvedení 

stěžejních detailů doprovázejících jejich vznik, první bojové nasazení a následný vliv na mezinárodní 

společenství. I když lze samozřejmě namítat, že začlenění výčtu základních zbraní hromadného ničení 

do obdobné práce je ve své podstatě nadbytečným exkurzem do problematiky historicko-technického 

rázu (nikoliv tedy právního), není tomu tak. Bez základního povědomí o zbraních hromadného ničení, 

jakožto o nestandardních a později velmi kontroverzních bojových prostředcích, by totiž podle mého 

názoru nešlo zcela pojmout smysl jejich jak historické, tak současné mezinárodní právní úpravy.  

Moderní chemické a biologické zbraně hromadného ničení vzniklé na přelomu 19. a 20. století, 

které lze považovat za přímé ideové nástupce starověkých loveckých jedů nebo renesančních granátů 

plněných slinami vzteklých psů, prodělaly (stejně jako ostatní bojové prostředky) obrovský vývoj, a to 

zejména v období Studené války (kdy měly v případě nouze posloužit jako taktická náhrada nukleární 

bomby). Chráněny bariérou přísně tajných státních programů, tak výrazného zlepšení dosáhly nejen 

samotné bojové chemické nebo biologické látky (např. byly nově objeveny nervově-paralytické látky)  

a prostředky přenosu těchto látek na cíl v podobě taktických raketových systémů či sofistikovanější 

binární munice, ale i kultivační procesy virů a baktérií. Na druhou stranu, výzkum nebo vývoj bojového 

prostředku automaticky neznamenají jeho nasazení v rámci ozbrojeného konfliktu. Zatímco masové 

užití chemických zbraní bylo potvrzeno jak na bojištích 1. světové války, tak i v následujících lokálních 

konfliktech (např. Italsko-Etiopské válce, Vietnamské válce), biologické zbraně byly formálně nasazeny 

pouze jednou, a to v průběhu 2. čínsko-japonské války. Co se týče poslední uvedené kategorie, tj. zbraní 

jaderných, jedná se nepochybně o nejmladší zbraně hromadného ničení. A to není všechno. Vzhledem 

k okolnostem doprovázejícím jejich první použití v roce 1945, pokusy o jejich monopolizaci a dosažení 

současného výsadního postavení z hlediska efektivity zbraňových systémů, je možné konstatovat, že se 

jedná o zbraně hromadného ničení poměrně atypické – navíc dosud právem nezakázané.  

Stejně jako v případě standardních bojových prostředků, jako byly např. příruční palné zbraně, 

nálože nebo válečná vozidla, byla snaha vyrábět, zdokonalovat a následně i nasazovat experimentální 

zbraně (včetně zbraní chemických, biologických a jaderných) přítomna ve všech etapách historického 

vývoje. Z této premisy koneckonců vycházel i druhý cíl rigorózní práce, kterým bylo posouzení zbraní 

hromadného ničení a možnosti jejich bojového nasazení prismatem tehdejších obyčejových zvyklostí 

nebo mezinárodních úmluv. Už z počátku bylo nadmíru jasné, že se jedná o úkol značně komplikovaný, 

a to primárně proto, že odlišných pohledů, deklarací a dohod týkajících se problematiky statusu, popř. 

nakládání se zbraněmi hromadného ničení, byl v průběhu věků doslova nespočet. 

I přes to, že už nejstarší chemické zbraně podléhaly poměrně ostré kritice ze strany starověkých 

autorit a jejich válečné nasazení bylo často považováno v rozporu s dobovými zvyklostmi, jen málokdy 

zůstala jejich nepředvídatelná síla v ozbrojeném konfliktu nevyužita. Selektivní náboženská pravidla 

(patrná pro starověké a novověké válečnictví) později vystřídal tradiční vojenský utilitarismus, který 

byl (i přes dřívější, obecně neúspěšné snahy) omezen na základě většinového konsenzu mezinárodního 
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společenství až po konci 1. světové války, tzn. v podobě přijetí Ženevského protokolu v roce 1925. Tím 

však cesta k zákazu chemických, popř. biologických, zbraní zdaleka nekončila.  

Ačkoliv se Ženevský protokol ukázal být mezinárodním prostředkem částečně zakazujícím užití 

chemických a biologických zbraní (tj. nejobávanějších a nejdestruktivnějších zbraní první poloviny 20. 

století), jeho ratifikace prvními 43 nezávislými státy automaticky neznamenala záruku, že žádný stát 

chemické nebo biologické zbraně už nikdy nepoužije, stejně tak, jako neznamenala vznik obyčejového 

pravidla (což koneckonců dokládal i nízký počet smluvních stran, existence institutu výhrad a případy 

porušení Ženevského protokolu). Vznik příslušného obyčejového pravidla je ve skutečnosti spojen až 

s obdobím následujícím po přijetí BWC/CWC ve druhé polovině 20. století s tím, že je výsledkem zhruba 

100 let trvající geneze. I přes to, že se v mezinárodním společenství stále ozývají hlasy popírající toto 

obyčejové pravidlo (jeho existenci a relevanci), podle mého názoru je pouze otázkou času, než se smíří 

s nevyhnutelným. Důvody jako obrovský počet smluvních stran (jak v případě CWC, tak BWC), rychlé 

odsouzení nasazení chemických zbraní během Vietnamské války, reakce mezinárodního společenství 

na Sverdlovský incident a v neposlední řadě i panika z existence chemických zbraní Saddáma Husajna 

společně s výsledky nedávné studie ICRC totiž poměrně jasně dokazují existenci obyčejových pravidel 

týkajících se zákazu použití chemických a biologických zbraní.291 A to i přes to, že problémy jako např. 

oprávněnost používání některých neletálních chemických zbraní mimo ozbrojené konflikty zůstávají 

stále zcela nedořešenými.   

Na rozdíl od dlouhého a lineárního vývoje právní úpravy nakládání s biologickými a chemickými 

zbraněmi, se vývoj právní úpravy týkající se nakládání s jadernými zbraněmi ukázal být sice kratším, 

ale i komplikovanějším – a to hned z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že jaderné zbraně přibližně od 

roku 1945 tvoří prakticky nejobávanější kategorii zbraní hromadného ničení, bylo zcela na místě, že 

mezinárodní společenství volalo vždy po jejich přísné restrikci. Jak už to však v mezinárodních vztazích 

často bývá, předmětné volání nebylo ani zdaleka jednotné, přičemž netrvalo dlouho a rozhořel se spor 

mezi dvěma tábory – příznivci a odpůrci jaderných zbraní. Zatímco skupina příznivců těchto zbraní je 

složena primárně ze států vlastnících jaderné zbraně nebo blízkých politických partnerů těchto států, 

mezi jaderné odpůrce se logicky řadí většina států, které jaderné zbraně nevlastní. Tenze mezi těmito 

dvěma skupinami pak v celosvětovém měřítku způsobuje, že určité otázky týkající se dalšího omezení 

nakládání s jadernými zbraněmi zůstávají i nadále nevyřešeny. Za jednu z nejpalčivějších bývá velmi 

často označována otázka, zdali lze použití jaderných zbraní (popř. hrozbu použitím jaderných zbraní) 

považovat za akci v souladu s mezinárodním právem. Protože nebyla přijata žádná univerzální úmluva, 

která by zákaz použití jaderných zbraní skutečně efektivně řešila (Smlouva o zákazu jaderných zbraní 

z roku 2017 se o to sice pokusila, nicméně bez součinnosti jediného jaderného státu) a nebyla známa 

existence žádného obyčejového pravidla, požádalo Valné shromáždění OSN Mezinárodní soudní dvůr  

o vydání poradního rozsudku. Mezinárodní soudní dvůr se rozhodl žádosti vyhovět a 8. července 1996 

poradní rozsudek vyhlásil. Obsahem poradního rozsudku však bylo potvrzení stávajícího stavu, že žádné 

                                                           
291  BOOTHBY, W. Weapons and the Law of Armed Conflict. s. 129 – 137.  
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psané ani obyčejové pravidlo, které by výše uvedenou problematiku upravovalo, neexistuje, přičemž 

vytvoření právního obyčeje pravděpodobně brání spor mezi příznivci a odpůrci nukleárních zbraní.  

Na druhou stranu, prostřednictvím poradního rozsudku se Mezinárodnímu soudnímu dvoru podařilo 

objasnit nejeden interpretační problém spjatý s použitím jaderných zbraní s tím, že obecné tendence 

směřující k další restrikci jsou v budoucnu pravděpodobné.  

Samotná úprava používání jaderných zbraní nicméně netvoří jedinou podmnožinu nakládání 

s těmito zbraněmi. Během posledních 50 let došlo k úpravě zákazu nakládání s jadernými zbraněmi 

v mezinárodních prostorech (např. antarktické oblasti, kosmickém prostoru a na dně moří a oceánů) 

a v několika bezjaderných zónách. Na celosvětové úrovni je dlouhodobě usilováno o dosažení obecného 

zákazu jaderných zkoušek (Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek z roku 1996 nicméně dosud 

nevstoupila v platnost – z důvodu ratifikačních problémů) a snížení počtu jaderných zbraní (několik 

smluv mezi Spojenými státy a Sovětským svazem/Ruskou federací). Závěrem není možné zapomenout 

na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 1968, prostřednictvím které došlo ke zpomalení šíření 

jaderných zbraní mezi nejaderné smluvní státy a vzniku efektivního systému mezinárodní kooperace 

smluvních států vycházejícího z mírového využití jaderné energie.  

Třetí, resp. poslední cíl rigorózní práce spočíval v kritickém zhodnocení současné právní úpravy 

nakládání se zbraněmi hromadného ničení včetně její efektivity a dalšího směřování. Jak koneckonců 

bylo nastíněno výše, současná (psaná) právní úprava nakládání se zbraněmi hromadného ničení čelí 

mnoha problémům – zejména tedy interpretačním, revizním, postupnému zastarávání a v neposlední 

řadě i problémům vyplývajícím z rozporu (a mocenské nerovnováhy) mezi jadernými a nejadernými 

státy.  

Pokud jde o CWC a BWC, je možné konstatovat, že jde o velmi úspěšné a efektivní mezinárodní 

smlouvy s obrovským počtem smluvním stran. Na druhou stranu, i tyto smlouvy mají jistá úskalí, která 

dosud nebyla konstruktivně vyřešena a jsou s nimi spojeny interpretační a revizní problémy. Jedno z 

těchto úskalí představuje např. tzv. duální podstata chemických a biologických látek, která mimo jiné 

spočívá i v neschopnosti rozlišit, zdali jsou příslušné chemické či biologické látky určeny pro bojové 

nebo naopak pro mírové/preventivně-ochranné účely. Zvlášť, když skutečný rozdíl spočívá u většiny 

těchto látek jen v užitém množství či koncentraci, a tudíž je rychlá transformace z mírového na bojový 

činitel možná. Poměrně velký otazník představují v souvislosti s CWC a BWC i v budoucnosti vyrobené 

chemické nebo biologické látky (např. neletální chemické a biologické zbraně), které mají potenciál se 

svým složením vymknout kategoriím dosud zakázaných látek a stát se zbraněmi hromadného ničení. 

Na značné komplikace spojené s revizemi uvedených úmluv a procesem schvalování dodatku (jakožto 

jednoho z možných způsobů vypořádání se s inovacemi) v neposlední řadě poukázal případ, kdy přijetí 

dodatku týkajícího se zavedení inspekčního a kontrolního systému k BWC selhalo v důsledku činnosti 

farmaceutické lobby ve Spojených státech.292 
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Efektivitu a přínos smluv týkajících se nakládání s jadernými zbraněmi, lze posoudit primárně 

v závislosti na kategoriích, do kterých jsou tyto smlouvy řazeny. Smlouvy týkající se zákazu jaderných 

zbraní v mezinárodních prostorech, patří stejně jako smlouvy zakládající bezjaderné zóny mezi velmi 

účinné nástroje mezinárodního práva, resp. kontroly jaderných zbraní. Zatímco první kategorie smluv 

vychází ze snahy zpřístupnit specifická území k mírovému využití všemi světovými státy bez výjimky, 

druhá kategorie vychází z přímé snahy smluvních států se jaderných zbraní vzdát za účelem dosažení 

všeobecného a úplného jaderného odzbrojení (čím větší je shoda mezi smluvními státy, tím účinnější 

je úmluva v mezinárodním měřítku). 

Třetí kategorie smluv týkajících se omezení šíření jaderných zbraní/jejich testování (obsahující 

NPT a CTBT), představuje kategorii daleko kontroverznější. V období následujícím po přijetí, byla NPT 

mnohokrát označena za jediný dosažitelný kompromis mezi jadernými a nejadernými státy, popř. za 

největší úspěch na poli regulace jaderného zbrojení. Když se však projevily následky neuniverzálního 

charakteru NPT (plynoucí z pokusu zakonzervovat rozdělení na formální jaderné státy a nejaderné státy, 

který narušuje existence neformálních jaderných států), klauzule o odstoupení od NPT a neschopnosti 

NPT reagovat na neautorizované aktivity nestátních činitelů, bylo jasné, že dříve či později musí dojít 

k modifikaci NPT, aby byla schopná odrážet současný stav. Na způsobu, jakým (by) měla modifikace 

proběhnout, se však smluvní státy dosud neshodly. Zpřesnění kontrolních mechanismů a integrovaný 

systém záruk z roku 1997 sice podstatně zlepšily systém kontroly deklarovaného jaderného materiálu, 

nicméně ne ve vztahu k nesmluvním stranám a materiálu nedeklarovanému. Pravděpodobnost shody 

mezi státy navíc v poslední době komplikují stále silnější rozpory mezi jadernými a nejadernými státy. 

Na rozdíl od NPT, CTBT ani po uplynutí 21 let od svého přijetí nevstoupila v platnost, a to především 

v důsledku odmítnutí ratifikace ze strany Spojených států. I tak se ale v případě NPT jedná o smlouvu, 

která velice významně podporuje mezinárodní dialog týkající se zákazu jaderných zkoušek. 

Výsledkem progresivní diskuze doprovázené uzavíráním dohod o omezování a snižování počtu 

jaderných zbraní mezi Spojenými státy a (Sovětským svazem) Ruskou federací je smlouva NEW START 

(platná od roku 2011), jejímž předmětem je snížení počtu ICBM a SLBM raket, odpalovacích zařízení  

a jaderných hlavic. I přes to, že v poslední době dochází k ostré kritice smlouvy NEW START ze strany 

Spojených států, lze ji považovat za účinný mezinárodní počin (skutečně došlo ke snížení uvedených 

arzenálů) vytvářející podhoubí pro bližší kooperaci a přijetí restriktivnější smlouvy.  

Na závěr samozřejmě není možné zapomenout na značnou neschopnost většiny mezinárodních 

smluv a jejich signatářů reagovat na terorismus. Jak už bylo uvedeno, závazky přijaté dle předmětných 

smluv platí pouze pro činnosti smluvních států, nikoliv pro třetí osoby – tvrzení, že smluvní státy jsou 

schopny bez potíží vypořádat svou vnitrostátní agendu, už dávno pozbyly platnosti (navíc, CWC/BWC 

byly přijaty v době, kdy terorismus nebyl zcela rozvinutým fenoménem). Ačkoliv nasazení chemických 

a biologických zbraní (tj. zbraní s ne zcela předvídatelným masovým účinkem) není tak jednoduché, 

jak by se na první pohled mohlo zdát, nelze jej v žádném případě podceňovat. Také je nutné počítat 

s tím, že jde pouze o část strategie – ve větším měřítku neúčinné nasazení zbraně hromadného ničení 
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teroristickým uskupením může posílit masová panika civilního obyvatelstva nebo určitá mezinárodní 

tenze.  

Co se jaderných zbraní týče, první významnější reakcí, jak omezit jejich možné zneužití v rukou 

teroristických uskupení, se stala Mezinárodní úmluva o potlačování jaderného terorismu z roku 1979. 

Posílení stávajícího právního rámce a podpora mezinárodní kooperace, ke kterým závazky přijaté dle 

úmluvy směřují, nicméně podle mého názoru automaticky neznamenají eliminaci jakýchkoliv projevů 

jaderného terorismu, nýbrž jen vrhají světlo na správnou cestu – cestu spočívající ve zvýšení ochrany 

jaderného materiálu a dalším jaderném odzbrojení.  
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9. PRÁVNÍ ASPEKTY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Cílem rigorózní práce je vytvořit přehled základních zbraní hromadného ničení (včetně nastínění 

jejich vzniku, bojového nasazení a následného vlivu na mezinárodní společenství), posoudit jejich 

status a bojové nasazení na základě zvyklostí nebo mezinárodních úmluv, a dále kriticky zhodnotit 

nejnovější právní úpravu (tj. právní úpravu přijatou ve druhé polovině 20. století) nakládání se 

zbraněmi hromadného ničení, její efektivitu a možnosti dalšího vývoje. Obecně se tato rigorózní 

práce zabývá právem mezinárodním, přičemž se jen velmi okrajově dotýká úpravy národní. První 

kapitola práce obsahuje stručný úvod. Druhá kapitola obsahuje vymezení pojmosloví, tj. základních 

pojmů, jako jsou například zbraně hromadného ničení, biologické, chemické, jaderné (radiologické) 

zbraně, mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů, obyčejové právo a mezinárodní úmluvy, 

zakázané bojové prostředky nebo zakázané způsoby vedení ozbrojených konfliktů.  

Kapitola tři pojednává o vývoji chemických zbraní, a to od jejich nejstarší historie až po současnou 

právní regulaci. Jedná se o kapitolu, jež obsahuje informace týkající se vzniku chemických zbraní  

a původní, ve své podstatě „absentující“, právní úpravy, a dále pak chemické revoluce na přelomu 

19. a 20. století a dalšího vývoje moderních chemických zbraní. Současně tato kapitola uvádí výčet 

nejvýznamnějších kodifikačních počinů vždy pro dané období (od Lieberova kodexu, Haagských 

úmluv přes Ženevský protokol až po Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní a o jejich zničení). Čtvrtá kapitola nastiňuje vznik biologických zbraní (včetně 

pokusů o použití biologických zbraní v období před objevem mikrobiální teorie původu nemoci)  

a jejich vývoj včetně vývoje právní úpravy vrcholící přijetím Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a 

hromadění zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení. Nejrozsáhlejší kapitolou je 

kapitola pátá, která se zabývá problematikou jaderných zbraní – počínaje jejich vznikem a prvním 

nasazením v roce 1945, současným stavem právní úpravy konče. Vzhledem ke skutečnosti, že jde  

o jediné zbraně hromadného ničení, jejichž použití není dosud v rámci mezinárodního práva zcela 

zakázáno, dotýká se rigorózní práce i mnoha otázek spojených právě s touto problematikou (např. 

otázek spojených s efektivitou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní či Smlouvy o úplném zákazu 

jaderných zkoušek, tvorbou bezjaderných zón nebo rozporů mezi jadernými odpůrci a příznivci 

obecně). 

Na závěr nechybí ani krátké zamyšlení nad chemickým, biologickým a jaderným (radiologickým) 

terorismem v rámci šesté kapitoly. Kapitola sedmá obsahuje shrnutí všech cílů rigorózní práce, 

přičemž kapitola osmá je tvořena přehledem klíčové literatury a mezinárodních dokumentů. 
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10. LEGAL ASPECTS OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE 

The aim of this rigorosum thesis is to create an overview of weapons of mass destruction 

(including their development and history, combat deployment and their subsequent effect on the 

international community), to evaluate their status and combat deployment on the basis of custom or 

international agreements and to further critically evaluate the newest regulation of weapons of mass 

destruction (i.e. development from the latter half of the 20thcentury), its effectiveness as well as 

possibilities of further development. In general terms, this thesis deals with international law, only 

briefly touching legislation on the national level. The first chapter consists of a brief introduction. The 

second chapter includes a list of basic terminology, e.g. definitions for weapons of mass destruction, 

biological, chemical and nuclear weapons, international law, law of war, law of customs, international 

agreements, forbidden means of combat and prohibited ways of conducting armed conflicts. 

The third chapter deals with the development of chemical weapons from their early history all 

the way to current regulation. The fourth chapter contains information on chemical weapons beginning 

with their first development and their original (“absent”) regulation, through the chemical revolution 

on the turn of the 19th and 20th century, up to the development of modern chemical weapons. This 

chapter also lists attempts to codify chemical weapons for each respective time period (including the 

Lieber Code, the Hague treaties, the Geneva Protocol and the Convention on the Prohibition of the 

Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction). The 

fourth chapter outlines the creation of biological weapons (including attempts to use biological 

weapons before the germ theory of disease) and their development including the development of 

regulation culminating in the Convention on the Prohibition of the Development, Production and 

Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. The fifth, and 

by far largest, chapter deals with nuclear weapons – from their first combat deployment in 1945 to 

their current regulation. Seeing as nuclear weapons are the one category of weapons of mass 

destruction not yet fully banned in international law, this rigorosum thesis pays particular attention 

to questions linked with nuclear weapons (e.g. the effectiveness of Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons, the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, the creation of nuclear-free zones, as 

well as the general dichotomy between supporters and opponents of nuclear weapons).  

The sixth chapter follows with a consideration of chemical, biological and nuclear terrorism. 

The seventh chapter consists of an overview of the goals of the rigorosum thesis, while the seventh 

chapter includes a list of key literature and international sources. 
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